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บทคัดย่ อ
บทความวิจัยนี้ ได้ทาการศึ กษาเพื่อคัดเลือกสถานที่สาหรั บพัฒนาพื้นที่ โดยรอบสถานี (TOD) ประเภทศูนย์กลางเมือง
(Urban Center) ตามแนวเส้นทางระบบรถไฟฟ้ ารางเบา (Light Rail Transit, LRT) พื้นที่ผงั เมืองรวมขอนแก่ น มีระยะทางรวม 22.8
กิโลเมตรและมีจุดจอดรับส่ งผูโ้ ดยสารทั้งหมด 16 สถานี ในการคัดเลือกพื้นที่ดงั กล่าวได้ประยุกต์ใช้การบูรณาการวิธี กระบวนการ
ลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process, AHP), Fuzzy Scoring Method (FSM) และ Simple Additive Weight (SAW) ในการ
คัดเลือกสถานที่เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี ตามแนวเส้นทางระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) ได้พิจารณาปั จจัยหลัก 2 ประการได้แก่
ปั จจัยด้านศักยภาพความพร้ อมทางกายภาพและปั จจัยด้านศักยภาพการดึ งดู ดการลงทุ นด้านที่ ดินในอนาคต รวมทั้งปั จจัยรองที่
เกี่ ยวข้องอี กหลายปั จจัย ผลการวิเคราะห์พบว่า สถานี เซนเตอร์ พอ้ ยท์ มี ค่าคะแนนมากที่ สุ ด (0.777) รองลงมาคื อสถานี ม.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (0.766) และสถานีประตูเมือง (0.733) ตามลาดับ

ABSTRACT
This article was conducted to evaluate the most appropriate Transit Oriented Development (TOD) construction site along
LRT line in Khon Kaen city using the integration of Analytic Hierarchy Process (AHP) Fuzzy Scoring Method (FSM) and Simple
Additive Weight (SAW). Various decision elements were determined including main decision elements (Physical readiness potential
and Potential to attract investment in land) along with various minor decision elements. It was found that the top there TOD ranking
sites are Center Point station (0.777) followed by North Eastern University station (0.766) and City gate station (0.733) respectively.
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บทนา
เพื่อรองรั บ โครงการพัฒนาระบบโครงสร้ างพื้น ฐานด้านคมนาคมขนส่ งของประเทศไทย ที่ ผ่านจังหวัด
ขอนแก่น เช่น โครงการรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็ วสู ง [1] จังหวัดขอนแก่นจึงต้องผลักดันให้มีการพัฒนาโครงการ
ก่อสร้างระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) สายแรกเพื่อเป็ นโครงการนาร่ องคือ สายเหนือใต้ (สาราญ-ท่าพระ) ระยะทาง 22.8
กิโลเมตร มีจุดจอดรับส่ งผูโ้ ดยสารจานวน 16 สถานี และเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ด จาเป็ นต้องมีการนาเอาแนวคิด
การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะ (Transit-Oriented Development, TOD) เป็ นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่เมือง
และชุ มชนรอบสถานี ของระบบขนส่ งสาธารณะซึ่ ง Center for Transit-Oriented Development (CTOD) [2] ได้ให้คา
จากัดความของ การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะว่า TOD คือการผสมผสานประเภทของที่อยูอ่ าศัย ย่านพาณิ ช
ยกรรม ร้านค้าปลีกทัว่ ๆไป ในพื้นที่รอบสถานี ขนส่ งสาธารณะในระยะการเดินถึงประมาณ 5 นาที หรื อระยะทาง 500
เมตร นับจากขอบเขตพื้นที่พฒั นาไปจนถึงตัวสถานีขนส่งสาธารณะ [3] การวางแผนและออกแบบพัฒนาพื้นที่ TOD ให้
ประสบผลสาเร็ จ สิ่ งสาคัญที่ตอ้ งคานึงถึงคือ การกาหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม การพัฒนารู ปแบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบกระชับ (Compact city) ต้องกาหนดความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม
เน้นการสัญจรด้วยการเดินเท้าและการใช้รถจักรยานมีการเชื่ อมต่อและเข้าถึงได้ที่ดี การออกแบบชุมชนเมือง (Urban
design) ต้องมีคุณภาพ มีการบริ การจัดการระบบการจอดรถภายในพื้นที่ที่เหมาะสมและต้องทาให้พ้นื ที่ TOD เป็ นพื้นที่
ที่มีความหมายต่อเมืองและชุมชน (Place) [4]
เพื่อให้การพัฒนา TOD เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากที่ สุด กระบวนการในการคัดเลือกสถานที่
สาหรับพัฒนา TOD จึ งเป็ นขั้นตอนที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่ องจากในแต่ละพื้นที่มีลกั ษณะที่แตกต่างกัน ทั้งการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ความหนาแน่น การออกแบบพื้นที่โดยรอบ และอื่น ๆ กระบวนการคัดเลือกสถานที่สาหรับพัฒนา TOD
เป็ นขั้นตอนที่ไม่มีโครงสร้างการตัดสิ นใจที่แน่นอน (Illed structure) เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่หลากหลาย (Multiple criteria)
และมีจานวนทางเลือกที่แน่นอน ดังนั้นจึงเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้วิธีการตัดสิ นใจที่พิจารณาปั จจัยที่หลากหลาย
(Multiple Criteria Decision Making, MCDM) [5]

ทบทวนวรรณกรรม
Wey [6] ได้คดั เลือกสถานที่สาหรับโครงการ Joint Development Station ร่ วมกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)
ในเมืองไถจง ประเทศไต้หวัน 5 สถานี (S1-S5) เนื่ องจากความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นของประชากรและการพัฒนาให้เป็ น
เขตศู นย์กลางธุ รกิ จ (CBD) โดยใช้วิธี AHP ซึ่ งบู รณาการกับวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) โดยปั จจัยที่ ใช้
พิจารณาจะเป็ นปั จจัยที่ เกี่ยวข้องกับพื้นที่โดยรอบสถานี ในสภาพปั จจุบนั ได้แก่ (1) ข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับสถานี (2) การ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในปั จจุบนั (3) สภาพแวดล้อมโดยรอบของแต่ละพื้นที่ (4) ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของการพัฒนา
(5) ความสะดวกในการโยกย้าย ซึ่ งปั จจัย (4) มีค่าน้ าหนักมากที่ สุด รองลงมาคือ (5), (2), (3) และ (1) ตามลาดับ ผล
การศึกษาระบุวา่ สถานี S5 เหมาะสมกับการพัฒนามากที่ สุด นอกจากนี้ ในการศึกษายังพบความไม่แน่นอนของข้อมูล
เนื่องจากเป็ นการพัฒนาในสภาพปั จจุบนั ก่อนการพัฒนา การเปลี่ยนรู ปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต อาจทาให้
การศึกษามีความคลาดเคลื่อนได้
Wey [7] คัด เลื อ กสถานี ข นส่ ง รถไฟฟ้ า ใต้ดิ น (Metro transit station) 8 สถานี (LG1-LG8) ในเมื อ งไทเป
ประเทศไต้หวัน ที่ เหมาะสมที่ สุดในการพัฒนาพื้นที่ รอบสถานี (TOD)โดยใช้วิธี Fuzzy analytic hierarchy process
(FAHP) ในการศึกษานี้ ได้นาหลักการพัฒนาของการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart growth) มาบูรณาการกับการพัฒนา
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TOD และมี ตวั แปรที่ ใช้ในการตัดสิ นใจได้แก่ (1) การใช้ที่ดินแบบผสมผสาน (2) การพัฒนาชุ มชนที่ มีอยู่ (3) การ
อนุ รักษ์พ้ืนที่ สีเขียว (4) อาคารขนาดกระชับ (5) มีความหลากหลายของกลุ่มอาคาร (6) ทางเดิ นเท้า/ทางจักรยาน (7)
ทางเลือกในการเลือกระบบขนส่ ง (8) การมี ส่วนร่ วมของชุมชน (9) การพัฒนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งปั จจัยที่ มีค่า
น้ าหนักมากที่ สุดคือ (1) รองลงมาคือ (4), (2), (6), (9), (7), (3), (8), และ (5) ตามลาดับ ผูเ้ ชี่ ยวชาญให้เหตุผลว่าเมือง
ไทเปมีประชากรอยูม่ าก รู ปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมคือการพัฒนาที่มีความหนาแน่นสูง (High density) สอดคล้องกับ
ปั จจัยในลาดับแรก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้เกิดความหนาแน่นสูง ผลการศึกษาพบว่าสถานี LG07 เหมาะสมที่สุด
เนื่องจากสถานีดงั กล่าวอยูใ่ กล้กบั CBD ที่มีความพร้อมในการพัฒนา TOD
Wey [8] ได้ศึกษาเพิม่ เติมจากงานวิจยั ก่อนหน้านี้โดยใช้พ้นื ที่ศึกษาและวัตถุประสงค์เดิม [7] โดยในการศึกษา
นี้ได้ประยุกต์ใช้วธิ ี Analytic Network Process (ANP) เนื่องจากในการศึกษาก่อนหน้านี้ ปั จจัยบางตัวมีความสัมพันธ์กนั
ในการศึกษานี้ จึงใช้ ANP ที่ มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละปั จจัย นั่นคือ ANP สามารถพิจารณาถึงผลกระทบ
แบบย้อนกลับ (Feedback effects) ได้ ในการศึ กษานี้ ได้นาหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development) มา
บูรณาการกับการพัฒนา TOD และมีตวั แปรที่ใช้ในการตัดสิ นใจได้แก่ (A) สังคม (B) เศรษฐกิจ และ (C) สิ่ งแวดล้อม
และมีปัจจัยรอง เช่น ภายใต้ปัจจัยหลัก (A) มีปัจจัยรอง ได้แก่ (A1) ความหนาแน่นประชากร (A2) ความหนาแน่นเชิง
พาณิ ชย์ และ(A3) การออกแบบพื้นที่สาหรับคนเดิ นเท้า ซึ่ งปั จจัยรองที่มีค่าน้ าหนักมากที่ สุดคือ (B1) ขีดจากัดความจุ
ทางสิ่ งแวดล้อม เนื่ องจากการพื้นที่ ศึกษาดังกล่าวเน้นไปที่ การจัดการทางด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนเป็ นหลัก ผล
การศึ ก ษาพบว่า สถานี Xinhe Elementary มี ค วามเหมาะสมมากที่ สุด ในการพัฒ นา TOD นอกจากนี้ ยัง มี อี ก หลาย
การศึกษาที่มีการคัดเลือกสถานที่สาหรับพัฒนาพื้นที่รอบสถานี โดยประยุกต์ใช้วธิ ี AHP เช่นการศึกษาของ [9-13] เป็ นต้น
มนสิ ชา [14] ได้ศึ ก ษาและวิเ คราะห์ ศัก ยภาพเพื่ อ พัฒ นาพื้ น ที่ ร อบสถานี ตามแนวเส้น ทางระบบขนส่ ง
สาธารณะรางเบาในจังหวัดขอนแก่น โดยอาศัยหลักการพื้นฐานในการจาแนกประเภท TOD และจัดยุทธศาสตร์สาหรับ
การประเมินศักยภาพพื้นที่ รอบสถานี เมือง Portland ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดย CTOD [15] ซึ่ งในการศึ กษามีการใช้
ปั จจัยหลักสาหรับวิเคราะห์ 2 ปั จจัยคือ ปั จจัยหลักที่ (1) ศักยภาพความพร้อมของพื้นที่ในการพัฒนา ตัวชี้วดั ของปั จจัยนี้
ได้แก่ ความหนาแน่นประชากร ความหนาแน่นของการจ้างงาน จานวนของร้านค้าปลีกและสถานประกอบการในพื้นที่
ความหนาแน่นของบล็อกอาคาร ระยะทางของการให้บริ การระบบขนส่ ง สาธารณะที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ และระยะทาง
รวมของเส้นทางเดินเท้าและทางจักรยาน และปั จจัยหลักที่ (2) ศักยภาพของพื้นที่ดา้ นตลาดอสังหาริ มทรัพย์ ตัวชี้วดั ของ
ปั จจัยนี้ ได้แก่ สัดส่วนการถือครองกรรมสิ ทธิ์ที่ดินโดยภาคเอกชน สัดส่วนพื้นที่วา่ งที่ไม่มีการพัฒนา จานวนแปลงที่ดิน
ราคาที่ดินเฉลี่ยต่อแปลง และความดึงดูดของพื้นที่ในการลงทุน ในการวิเคราะห์แบ่งออกเป็ น 9 จตุภาค (Quadrant) ตาม
ระดับศักยภาพของพื้นที่ของแต่ละสถานี ซึ่งไม่สามารถจัดลาดับความสาคัญของสถานีสาหรับพัฒนา TOD ได้ เนื่องจาก
ในการศึกษามีวตั ถุประสงค์เพื่อจาแนกประเภทของการพัฒนา TOD
ในงานวิจัย นี้ ได้น าหลัก การและปั จ จัย ดัง กล่ า วมาศึ ก ษาและวิเ คราะห์ เ พื่ อ คัด เลื อ กพื้ น ที่ ร อบสถานี แ บบ
ศูนย์กลางเมืองที่มีศกั ยภาพของพื้นที่รอบสถานี มากที่สุด โดยประยุกต์ใช้การบูรณาการ AHP, FSM และ SAW ซึ่ งจะ
เป็ นการปรับปรุ งจากการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้น เนื่ องจากวิธีการที่ใช้สามารถจัดลาดับความสาคัญได้ มีโครงสร้าง
การตัดสิ นใจที่ แน่ นอนสามารถทาความเข้าใจได้ง่าย (Simplicity) อาศัยการตัดสิ นใจโดยใช้ดุลพินิจ (Judgment) ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้ความเข้าใจและสามารถวัดความสอดคล้อง (Consistency) ในการตัดสิ นใจ สามารถรวมค่าน้ าหนัก
ในการตัดสิ นใจเป็ นกลุ่ม (Group Decision Making) และยังสามารถวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ได้ [5]
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสถานที่ สาหรับพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) ประเภทศูนย์กลางของ
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและแหล่งวัฒนธรรม (Urban Center) ตามแนวเส้นทางระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) ในจังหวัด
ขอนแก่น ที่มีศกั ยภาพในการพัฒนา TOD มากที่สุด โดยใช้การบูรณาการ AHP, FSM และ SAW

พืน้ ทีศ่ ึกษา
ผั ง เมื อ งขอนแก่ น พื้ น ที่ ผ ั ง เมื อ งขอนแก่ น ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ป ระมาณ 228 ตร.กม. ตั้ งอยู่ ใ นภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย มี แนวโน้มของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products, GPP)
จ านวนของประชากรและจ านวนของรถนั่ง ส่ ว นบุ ค คลสู ง ขึ้ น ทุ ก ปี ในขณะที่ จ านวนการจ้างงานมี ค วามผัน ผวน
ค่อนข้างมาก จังหวัดขอนแก่นมีแผนการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ โดยหนึ่ งในนั้นคือโครงการก่อสร้างระบบขนส่ ง
รถไฟฟ้ารางเบา (LRT) จานวน 5 เส้นทาง ในงานวิจยั นี้ จะพิจารณาพื้นที่ในรัศมี 500 เมตร ตามแนวเส้นทางสายเหนือใต้ (สาราญ-ท่าพระ) ระยะทางรวม 22.8 กิโลเมตร และมีจุดจอดรับส่งผูโ้ ดยสารทั้งหมด 16 สถานี ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 เส้นทางรถไฟฟ้ารางเบาสายเหนือใต้ (สาราญ – ท่าพระ) ในจังหวัดขอนแก่น [16]

วิธีการวิจัย
ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจยั ได้แสดงไว้ในภาพที่ 2 โดยขั้นตอนต่าง ๆ สามารถอธิบายพอสังเขปได้ดงั นี้
1. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD)
2. กาหนดพื้นที่ศึกษา: ในการกาหนดพื้นที่ศึกษา ได้กล่าวไว้ในหัวข้อพื้นที่ศึกษา
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3. กาหนดปั จจัยในการวิเคราะห์ศกั ยภาพของแต่ละพื้นที่รอบสถานี : ในการศึกษานี้ ได้นาปั จจัยบางส่ วนของ
มนสิ ชา เพชรานนท์ [14] เพื่อ และอีกบางส่ วนได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง การสัมภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญโดยตรง

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิเคราะห์เพือ่ คัดเลือกสถานที่สาหรับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) ในเมืองขอนแก่น
4. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิท้ งั 16 สถานี: เพื่อใช้ในการกาหนดเกณฑ์ค่าคะแนนของแต่ละปัจจัย
5. คัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา TOD: ในการศึกษาได้ การคัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนา TOD สาหรับให้ค่าน้ าหนักความสาคัญ 15 คน โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ขนส่ง (2) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสถาปั ตย์และการออกแบบผังเมือง (3) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสิ่ งแวดล้อม
6. สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญเพื่อหาค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย: หลังจากการกาหนดผูเ้ ชี่ยวชาญได้แล้วขั้นต่อมาคือ
การสัมภาษณ์โดยตรงกับผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อหาค่าน้ าหนักความสาคัญของปัจจัย
7. การคัดเลือกสถานที่สาหรับพัฒนา TOD ได้จากการประยุกต์ใช้ระบบการบูรณาการ ซึ่งประกอบด้วย
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7.1 AHP: ใช้สาหรับหาค่าน้ าหนักความสาคัญของแต่ละปั จจัย ตรวจสอบความสอดคล้องของการตัดสินใจ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
7.2 FSM: ใช้สาหรับหาค่าคะแนนที่เป็ นตัวเลขของ ต่า ปานกลาง สูง
7.2 SAW: ใช้สาหรับการบูรณาการค่าคะแนนรวมของแต่ละสถานี เพือ่ จัดลาดับความสาคัญของแต่ละ
สถานี
8. จัดลาดับความสาคัญทั้ง 16 สถานีสาหรับพัฒนา TOD และสรุ ปผลการศึกษา
กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process, AHP)
การดาเนิ นการของ AHP ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ (1) การจาแนกองค์ประกอบของการตัด สิ นใจออกเป็ น
ส่วนย่อย ๆ (Decomposition), (2) การจัดลาดับความสาคัญ (Prioritisation) และ (3) การสังเคราะห์ (Synthesis) [17]
(1) การจาแนกองค์ประกอบของการตัดสิ น ใจออกเป็ น ส่ วนย่อย ๆ (Decomposition) ผูต้ ดั สิ นใจมีการจาแนก
ปั จจัยการตัดสิ นใจ ออกเป็ นส่ วนๆ เพื่อจัดรู ปแบบโครงสร้างการตัดสิ นใจ (Hierarchy structure) โดยมีความซับซ้อน
แตกต่างกันไปตามความสัมพันธ์ของปั จจัยในการตัดสิ นใจ ซึ่ งจะเกี่ ยวข้องกันเป็ นองค์ประกอบและโครงสร้างลาดับ
ชั้นในระดับบนจนถึงระดับล่าง ดังแสดงในภาพที่ 3 ซึ่ งโครงสร้างดังกล่าวได้จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจยั และ
จากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญโดยตรง

ภาพที่ 3 แผนภูมิโครงสร้างลาดับชั้นการตัดสิ นใจเพื่อคัดเลือกสถานที่สาหรับพัฒนา TOD ในจังหวัดขอนแก่น
(2) การจัด ล าดับ ความสาคัญ (Prioritisation) หลัง จากการสร้ า งโครงสร้ า งล าดับ ชั้น ขั้น ตอนต่ อ ไปเป็ น
กระบวนการพิจารณาคานวณหาค่าน้ าหนักความสาคัญในแต่ละลาดับชั้นของโครงสร้าง ฯ และทาการแบ่งให้เป็ นปั จจัย
สาหรับการตัดสิ นใจหลักเดียวกันที่มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยในการตัดสิ นใจอื่น ๆ ที่อยูใ่ นลาดับถัดไป โดยใช้วธิ ีการให้
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อัตราส่วน (Ratio scale) ซึ่งเป็ นกระบวนการเปรี ยบเทียบปั จจัยเป็ นคู่ภายใต้ปัจจัยในระดับเดียวกันของโครงสร้าง โดยมี
อัตราส่วนตั้งแต่ 1 (สาคัญเท่ากัน) ไปถึง 9 (สาคัญสูงสุด) [18] ซึ่งในการศึกษาได้คดั เลือกผูเ้ ชี่ยวชาญ 15 คน
ตารางเมตริ กซ์การตัดสิ นใจที่ ได้จากการเปรี ยบเที ยบเป็ นคู่ (Pairwise comparisons) ขององค์ประกอบการ
ตัดสิ นใจในระดับชั้นเดียวกัน จากการเปรี ยบเทียบเป็ นคู่ เพื่อหาระดับความสาคัญ aij = wi / wj สาหรับทุกสมาชิกของ
ปั จจัยการตัดสิ นใจ (ในระดับชั้นของแผนภูมิระดับชั้นเดียวกัน) aji = 1/ aij จะอยูใ่ นเมตริ กซ์ A = {aij} การแก้สมการโดย
การวิเคราะห์ จากสมการ AW =  W เพื่อหาน้ าหนักความสาคัญตามวิธีของ Normalised Principle Right Eigen
vector )W ={w1, w2, ..., wn}T เมตริ กซ์จัตุรัส A ที่ ได้มาจากการวิเคราะห์ สมการแล้ว สามารถคานวณหาค่าน้ าหนัก
ความสาคัญสาหรับแต่ละองค์ประกอบการตัดสิ นใจได้ค่าของ  ที่พบค่าที่ใกล้เคียงกับค่า n เมตริ กซ์ A ที่พิจารณา
จะมี ความสอดคล้อง ซึ่ งเป็ นเหตุผลที่ ใช้  เป็ นตัวแปรสาคัญที่ ใช้พิจารณาความไม่สอดคล้องที่ เกิ ดขึ้ นในการ
พิจารณาของเมตริ กซ์ A ดัชนี ความสอดคล้อง (Consistency Index, CI) ซึ่ งสามารถเขียนสมการคือ CI = (  - n)/
(n – 1) ต่อมาได้ถูกสร้างขึ้นเป็ นดัชนี ช้ ี วดั จากการทดสอบเมตริ กซ์จตั ุรัส เรี ยกว่า ดัชนี ความสอดคล้องสุ่ ม (Random
Consistency Index, RCI) ค่าอัตราส่วนระหว่าง CI และ RCI เรี ยกว่า อัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio, CR)
โดยทัว่ ไปค่า CR จะยอมรับได้เมื่อมีค่าน้อยกว่า 0.10 ซึ่งเป็ นค่าที่บอกถึงความสอดคล้องของกระบวนการตัดสิ นใจ [17]
ในตารางที่ 1 ถึ ง ตารางที่ 3 เป็ นตัวอย่างการให้ค่าน้ าหนักความสาคัญแก่ ปัจจัยหลัก ปั จจัยรองและปั จจัยย่อย โดย
ผูเ้ ชี่ ย วชาญคนที่ 1 มี ค่ า CR น้อ ยกว่า 0.1 และในงานวิจัย นี้ ใช้วิธี Normalisation of the Geometric Mean of the Row
(NGM) ในการคานวณหา Principle Right Eigenvector (W) และค่า Largest Eigenvalue ( max) ของจัตุรัส A [5]
max

max

max

max

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการให้ค่าน้ าหนักความสาคัญแก่ปัจจัยหลัก
ปัจจัยหลัก
(1) ศักยภาพความพร้อมทางกายภาพ
(2) ศักยภาพการดึงดูดการลงทุนด้านที่ดิน

(1)

(2)

ค่ านา้ หนัก

1
1/5

5
1

0.833
0.167

max = 2.000, CI = 0.000 และ CR = 0.000
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการให้ค่าน้ าหนักความสาคัญแก่ปัจจัยรอง ภายใต้ปัจจัยหลักด้านศักยภาพความพร้อมทางกายภาพ
ปัจจัยรอง
(1)
(2)
(3)
ค่ านา้ หนัก
(1) ลักษณะของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
(2) ลักษณะที่ต้ งั ของสถานี
(3) ปัจจัยที่สนับสนุนการเดินทางที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

1
3
1/2

1/3
1
1/5

2
5
1

0.230
0.648
0.122

max = 3.004, CI = 0.002 และ CR = 0.004
ตารางที่ 3 ตัวอย่างการให้ค่าน้ าหนักความสาคัญแก่ปัจจัยย่อย ภายใต้ปัจจัยรองด้านลักษณะของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
ปัจจัยย่ อย
(1)
(2)
(3)
ค่ านา้ หนัก
(1) ความหนาแน่นของประชากร
(2) ความหนาแน่นของการจ้างงาน
(3) การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน

max = 3.004, CI = 0.002 และ CR = 0.004

1
1/2
1/5

2
1
1/3

5
3
1

0.582
0.309
0.109
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(3) การสังเคราะห์ (Synthesis) ขั้นตอนหลังจากการจัดลาดับความสาคัญคือ เมื่อได้ค่าน้ าหนักความสาคัญของแต่
ละปั จจัยทั้งหมดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสังเคราะห์ โดยทัว่ ไป AHP จะใช้วิธี “Principle of Hierarchy Composition” ใน
การสังเคราะห์หาค่าน้ าหนักความสาคัญเป็ นน้ าหนักความสาคัญสัมพัทธ์รวม (Global Relative Importance) สาหรับการ
พิจารณาหาทางเลือกที่ดีที่สุด [19-21]
(4) การตัดสิ นใจแบบกลุ่ม AHP (Group Decision Making) กระบวนการ AHP สามารถจัดการแก้ไขปั ญหาในการ
ตัดสิ นใจของกลุ่มได้โดยวิธีค่าเฉลี่ยเรขาคณิ ต (Geometric Mean Method, GMM) ซึ่ งได้ถูกใช้ในการรวมผลการวินิจฉัยที่
เป็ นลักษณะของกลุ่มข้อมูล [5] ค่าเฉลี่ยเรขาคณิ ตได้ถูกนามาประยุกต์ใช้ในการคานวณหาค่าน้ าหนักความสาคัญสัมพัทธ์
ของกลุ่ม ในโครงสร้างลาดับชั้นการตัดสิ นใจ
Fuzzy Scoring Method (FSM)
Chen and Hwang [22] ใช้วิธี Fuzzy Scoring Method ในการประมาณค่าคะแนนตัวเลขจริ ง จากตัวเลขฟั ซซี่ ท้ งั
ด้านซ้ายและขวาของวิธีการหาค่าคะแนนแบบอัตถประโยชน์ (Utility Scoring Method) ในการหาค่าคะแนนรวมสาหรั บ
ตัวเลขฟัซซี่แต่ละค่า [23] ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การประมาณอรรถประโยชน์รวมสาหรับ 3 ระดับคาพูด [22]
ตัวเลขฟัซซี่ M(i)
ค่าคะแนนอรรถประโยชน์รวมที่ปรับแล้ว

ต่า (Low)
0.20

ปานกลาง (Medium)
0.60

สู ง (High)
1.00

ผลการวิจัย
ค่ าน้าหนักความสาคัญของแต่ ละปัจจัยจากวิธี AHP
ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญทั้ง 15 คน ด้วยวิธี AHP สามารถคานวณหาค่าน้ าหนักความสาคัญของปั จจัย
หลัก ปั จจัยรองและปั จจัยย่อย ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ค่าน้ าหนักความสาคัญกลุ่มของปั จจัยที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกสถานที่สาหรับพัฒนาพื้นที่รอบสถานี
ปัจจัยหลัก

ศักยภาพความ
พร้อมทาง
กายภาพ

ค่ านา้ หนัก

0.579 (1)

ปัจจัยรอง
ลักษณะของการใช้ประโยชน์
ที่ดินในพื้นที่

0.241 (1)

ลักษณะที่ต้ งั ของสถานี

0.233 (2)

ปัจจัยที่สนับสนุนการเดินทางที่
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ศักยภาพการ
ดึงดูดการ
ลงทุนด้าน
ที่ดิน

0.421 (2)

รวม

1.000

ค่ านา้ หนัก

สัดส่วนการถือครองกรรมสิ ทธิ์
ที่ดินภาคเอกชน
สัดส่วนพื้นที่วา่ งที่ไม่มีการพัฒนา
จานวนแปลงที่ดิน
ราคาที่ดินเฉลี่ยต่อแปลง

0.104 (5)

0.086 (6)
0.137 (4)
0.051 (7)
0.147 (3)
1.000

ปัจจัยย่ อย
ความหนาแน่นของประชากร
ความหนาแน่นของการจ้างงาน
การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน
ระยะห่างของสถานี LRT กับสถานี
ขนส่งหลักที่ใกล้ที่สุด
ระยะห่างของสถานี LRT กับ CBD
ศักยภาพที่สนับสนุนต่อการใช้บริ การ
ระบบขนส่งสาธารณะ
ศักยภาพที่สนับสนุนต่อการเดินทางเท้า
และการใช้จกั รยาน
สัดส่วนการถือครองกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินโดย
ภาคเอกชน
สัดส่วนพื้นที่วา่ งที่ไม่มีการพัฒนา
จานวนแปลงที่ดิน
ราคาที่ดินเฉลี่ยต่อแปลง

หมายเหตุ: ตัวเลขใน ( ) หมายถึงอันดับของปั จจัยภายใต้ปัจจัยในระดับเดียวกัน

ค่ านา้ หนัก
0.090 (5)
0.060 (9)
0.092 (4)
0.081 (7)
0.152 (1)
0.062 (8)
0.043 (10)
0.086 (6)
0.137 (3)
0.051 (8)
0.147 (2)
1.000
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ค่ าคะแนนของแต่ ละปัจจัยจากวิธี FSM
การแบ่งเกณฑ์ช่วงคะแนนจะได้จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิท้ งั 16 สถานี และใช้วิธีทางสถิติจดั กลุ่มโดย
วิธีการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (Cluster Analysis) ในการแบ่งเกณฑ์ช่วงคะแนนที่เป็ นคาพูดได้แก่ ต่า ปานกลาง และสูง ดัง
แสดงในตารางที่ 6 ซึ่ งเกณฑ์ที่แบ่งนั้น จะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรู ปแบบของค่าตัวเลขฟั ซซี่ แล้วแปลงให้เป็ นค่าตัวเลขที่
ชัดเจนโดยใช้วธิ ี FSM [24]
ตารางที่ 6 การแบ่งเกณฑ์ช่วงคะแนนแต่ละปั จจัยในการคัดเลือกคัดเลือกสถานที่สาหรับพัฒนาพื้นที่รอบสถานี
เกณฑ์ ค่าคะแนน
ปัจจัยย่ อย
หน่ วย
ตา่
ปานกลาง
สู ง
ความหนาแน่นของประชากร
ความหนาแน่นของการจ้างงาน
การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน
ระยะห่างของสถานี LRT กับสถานีขนส่ งหลักที่ใกล้ที่สุด
ระยะห่างของสถานี LRT กับ CBD
ศักยภาพที่สนับสนุนต่อการใช้บริ การระบบขนส่ งสาธารณะ
ศักยภาพที่สนับสนุนต่อการเดินทางเท้าและการใช้จกั รยาน
สัดส่วนการถือครองกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินโดยภาคเอกชน
สัดส่วนพื้นที่ว่างที่ไม่มีการพัฒนา
จานวนแปลงที่ดิน
ราคาที่ดินเฉลี่ยต่อแปลง

คน / ตร.กม.
งาน / ตร.กม.
กม.
กม.
เส้นทาง
เมตร
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท/ตร.ว.

≤ 3,000
≤ 1,000
≤ 0.45
≥9.1
≥5.1
≤ 5.0
≤ 5,000
≤ 50
≤ 25
≥1,201
≤12,485

3,001-4,000
1,001-2,000
0.46-0.55
9.0-5.1
5.0-2.1
6.0-10
5,001-8,000
51-80
26-35
1,200-701
12,486-41,770

≥4,001
≥2,001
≥0.56
≤ 5.0
≤ 2.0
≥11
≥8,001
≥81
≥36
≤ 700
≥41,771

การรวมค่ าคะแนนโดยวิธี SAW
หลักจากได้ค่าน้ าหนักความสาคัญกลุ่มของปั จจัยในตารางที่ 5 โดย AHP และการใช้ทฤษฎี FSM หาค่าตัวเลข
ของค่าคะแนน ต่ า ปานกลาง สู ง ขั้นตอนต่อมาคือการรวมค่าน้ าหนักความสาคัญกลุ่มกับค่าคะแนน ด้วยวิธี Simple
Additive Weight (SAW) โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี Utility Theory [19] จะได้ค่าคะแนนของแต่ละสถานี (Composite Index,
CI) จากสมการ CIi = ∑nj=1(Wj *Sij) โดยที่ Wj คือค่าน้ าหนักความสาคัญของเกณฑ์ j, Sij คือค่าน้ าหนักของค่าคะแนนของ
ทางเลือก i เมื่อพิจารณาเกณฑ์ j และ n คือ จานวนเกณฑ์ที่พิจารณา ตัวอย่างการคานวณค่าคะแนนของสถานีเซนเตอร์
พ้อยท์คือ 0.77 = (0.09*0.2)+(0.06*0.6)+(0.092*1.0)+(0.081*1.0)+(0.152*1.0)+(0.052*0.6)+(0.043*0.2)+(0.086*0.2)
(0.137*1.0)+(0.051*0.0)+(0.147*1.0) ซึ่งในตารางที่ 7 จะเป็ นผลการจัดอันดับสถานีสาหรับการพัฒนา TOD

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ในงานวิจยั นี้ได้ศึกษาและจัดลาดับความสาคัญของสถานที่สาหรับพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี (TOD) ตามแนว
เส้นทางขนส่ งรถไฟฟ้ารางเบา สายเหนื อ-ใต้ (สาราญ-ท่าพระ) ในจังหวัดขอนแก่นระยะทางรวม 22.8 กม. มีจุดจอด
ทั้งสิ้ นจานวน 16 สถานี โดยประยุกต์ใช้การบูรณาการวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ (1) AHP เพื่อใช้ในการคานวณหาค่าน้ าหนัก
ความสาคัญ ซึ่ งปั จจัยย่อยที่ มีค่าน้ าหนักความสาคัญมากที่ สุด 3 อันดับแรกคื อ ระยะห่ างของสถานี LRT กับ CBD
(0.152) ราคาที่ดินเฉลี่ยต่อแปลง (0.147) และสัดส่ วนพื้นที่วา่ งที่ไม่มีการพัฒนา (0.137) ตามลาดับ (2) FSM เพื่อหาค่า
คะแนนที่เป็ นตัวเลขจากค่าคะแนนที่เป็ นคาพูด ได้แก่ ต่า ปานกลางและสูง (3) SAW ใช้รวมค่าน้ าหนักความสาคัญและ
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ค่าคะแนนเพื่อจัดลาดับความสาคัญของสถานีสาหรับพัฒนา TOD ผลการจัดลาดับสถานีปรากฏว่า สถานี ที่มีค่าคะแนน
สูงสุด 3 อันดับแรกคือ สถานีเซนเตอร์พอ้ ยท์ สถานีแยกม. ภาคและสถานีประตูเมือง ตามลาดับดังแสดงในภาพที่ 4
เนื่ อ งจากทฤษฎี ข อง AHP ที่ ปั จ จัย ทุ ก ตัว จะต้อ งเป็ นอิ ส ระต่ อ กัน แต่ ใ นความเป็ นจริ งปั จ จัย บางตัว มี
ความสัมพันธ์กนั ตัวอย่างเช่น ระยะห่ างของ CBD ที่มีผลกับราคาที่ดิน เนื่ องจากพื้นที่ที่อยูใ่ กล้กบั CBD จะทาให้ราคา
ของที่ดินสูง ในการศึกษาในอนาคตผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรนากระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์ (ANP) มาวิเคราะห์ เนื่องจาก
ANP มี ก ารวิเ คราะห์ ปัจจัยที่ มี ความสัม พัน ธ์กันระดับ เดี ย วกันหรื อต่ า งระดับกัน นั่น คื อ ANP สามารถพิ จ ารณาถึ ง
ผลกระทบแบบย้อนกลับ (Feedback effects) ได้ [25]
ตารางที่ 7 การจัดอันดับสถานีสาหรับการพัฒนา TOD ของสถานีรถไฟฟ้ารางเบาสายเหนือ-ใต้จงั หวัดขอนแก่น
อันดับ
สถานี
ค่ าคะแนน อันดับ
สถานี
ค่ าคะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8

สถานีเซนเตอร์พอ้ ยท์
สถานีแยกม. ภาค
สถานีประตูเมือง
สถานีแยกสามเหลี่ยม
สถานีบขส. แห่งที่ 3
สถานีแยกเจริ ญศรี
สถานีโตโยต้า
สถานีศูนย์หวั ใจสิ ริกิต

0.777
0.766
0.733
0.732
0.631
0.613
0.588
0.578

9
10
11
12
13
14
15
16

สถานีตลาดประตูน้ า
สถานีกุดกว้าง
สถานีไทยสมุทร
สถานีหนองกุง
สถานีโลตัสเอกซ์ตร้า
สถานีท่าพระ
สถานีบา้ นสาราญ
สถานีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

0.564
0.536
0.534
0.518
0.490
0.468
0.419
0.401

ภาพที่ 4 รู ปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบสถานีรถไฟฟ้ารางเบาที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก [16]
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