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การศึกษาความเปนไปไดในการลดปญหาการขนสงสาธารณะโดยเฉพาะรถสองแถว 

กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 

A FeasibilityStudy for Reducing Publice Transportation Problems:  

A Case Study of Nakhon Ratchasima Province 

  

นรรัฐ  รื่นกวี01 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการลดปญหาการขนสงสาธารณะโดยเฉพาะรถสอง

แถวมีการเลือกพ้ืนท่ีการศึกษาวิจัยแบบเจาะจงในเขตจังหวัดนครราชสีมาบนเสนทางจอหอถึงการเคหะ โดยการใช

เทคนิคการวิเคราะหจุดศูนยกลางมาใชในการประเมินหาจุดศูนยกลางท่ีมีความเหมาะสมในการสรางจุดศูนยกลางใน

การสรางสถานีรับสงผูโดยสารรถสองแถวท่ีว่ิงบนเสนทางจอหอถึงการเคหะ จากการศึกษาพบวาจํานวนจุดจอดท่ีมี

ความเหมาะสมคือ 4 จุด คือบริเวณชุมชนมหาชัย  บริเวณไปรษณียนครราชสีมา บริเวณแม็คโครนครราชสีมาและ

บริเวณเดอะมอลลนครราชสีมาและสามารถลดเสนทางการว่ิงของรถสองแถวเพ่ือเขาสูตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาจาก 

5 เสนทางเหลือ 1 เสนทางโดยท่ีจุดท่ีมีความเหมาะสมในการสรางสถานีรับสงผูโดยสารของรถสองแถวท่ีมีความ

เหมาะสมคือแยกประโดกซึ่งจากผลของการศึกษาวิจัยหนวยงานท่ีเก่ียวของอาจมีการนําผลของการศึกษาวิจัยน้ีไปใชใน

การสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารจังหวัดในการสรางจุดจอดรถสองแถวและพัฒนาระบบการขนสงสาธารณะของ

จังหวัดในการลดปญหาการขนสงสาธารณะและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการจัดการขนสงสาธารณะของจังหวัด 

 

คําสําคัญ:รถสองแถว, วิธีวิเคราะหจุดศูนยกลาง, ระบบขนสงสาธารณะ, จังหวัดนครราชสมีา 
 

Abstract 

Theobjective of this study was to investigate a feasibility to reduce Nakhon Ratchasima 

province’s public transportation problems (minibus). The research area was Nakhon Ratchasima city’s 

Joho to Keha minibus route, which choosing by purposivearea approach. Center of gravity technique 

was employed to evaluate a suitable location for establishing minibus terminal in Nakhon Ratchasima 

city’s Joho to Keha minibus route. A results indicated that a suitable terminals are 4 stations consists 

of Mahachai community zone, Nakhon Ratchasima post office zone, MakcoNakhon Ratchasima zone 

and the mall shopping center and eliminate minibus route from 5 routes to 1 route. With regarding 

a proper terminal location, Pradok Intersection area is suitable place to establish minibus terminal in 
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Nakhon Ratchasima city. According to the results, a related agencies maybe employ to support 

Nakhon Ratchasima adminstrators’ decision making for creating minibus terminal and public 

transportation system development in the city to reduce public transportation problems and increase 

public transportation management system efficiency.   
 

Keywords:minibus,  center of gravity technique, public transportation system,  Nakhon Ratchasima 

province 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย       

 การขนสงผูโดยสารก็มีดวยกันหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการขนสงทางรถยนต การขนสงผูโดยสารทางรถไฟ 

การขนสงผูโดยสารทางเรือ และการขนสงผูโดยสารทางเครื่องบิน ซึ่งรูปแบบการขนสงผูโดยสารท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดคือ 

การขนสงผูโดยสารทางรถยนต เน่ืองจากการขนสงผูโดยสารทางรถยนต มีคาใชจายในการเดินทางท่ีไมสูงมาก มีความ

สะดวก สบาย และรวดเร็ว มีเสนทางการเดินทางใหเลือกหลากหลาย และมคีวามสามารถในการเขาถึงสถานท่ีตางๆได

มากกวาการขนสงรูปแบบอ่ืนๆ การขนสงผูโดยสารทางรถยนตจึงเปนการขนสงท่ีประชาชนโดยท่ัวไปและกันทองเท่ียว 

ท่ีตองการเดินทางนิยมใชกันมากท่ีสุด ทําใหเกิดความตองการในการเดินทางและการขนสงมากยิ่งข้ึน สงผลใหเกิด

ปญหาจราจรติดขัดเขาข้ันวิกฤต การจราจรตดิขัด จะมีปญหามลพิษทางอากาศท่ีรุนแรงกวาในบริเวณท่ีมีการจราจร

คลองตัว สารมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงชนิดตางๆ ไดแก กาซคารบอนมอนอกไซตฝุนละออง 

กาซซัลเฟอรไดออกไซด และกาซออกไซดของไนโตเจน ซึ่งพบวา มปีริมาณการระบายออกสูบรรยากาศเพ่ิมมากข้ึนทุก

ป ตามปรมิาณการใชเช้ือเพลิงท่ีเพ่ิมข้ึน (ขวัญชนก พชรวงศสกุล, 2557) 

ระบบการขนสงมวลชนท่ีดีเปนปจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการพัฒนานครราชสีมา เน่ืองจาก คนเปนปจจัย

ดานแรงงานท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปจจุบันน้ีระบบการขนสงมวลชน ท่ีใชสําหรับการเดินทางจึงสามารถ

พบเห็นไดหลากหลาย อาทิเชน รถไฟ รถไฟฟา รถเมล รถแท็กซี่ รถสองแถว รถตุกตุก รถมอเตอรไซดรับจาง เรือ และ 

เครื่องบิน อยางไรก็ตาม การขนสงมวลชนแตละประเภทก็มีขอดีขอเสียท่ีแตกตางกันไป และใหบริการไดไมครอบคลุม

ในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ ดังน้ันรถบริการขนาดเล็กจําพวกรถเมล รถสองแถวทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ท้ังน้ี 

เพราะถาหากในการทํางานของบุคคลและตอองคการ เน่ืองจากบุคคลในองคการไดรับแรงจูงใจท่ีเหมาะสม คุณภาพ

ชีวิตในการทํางานของบุคคลแตละคน ยอมทําใหเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดีในการทํางาน และทํางานอยางเต็ม

ความสามารถ จึงมีโอกาสในการเขาถึงหนวยครัวเรือนไดอยางใกลชิดมากกวา (ชลภัสสรณ สิทธิวรงคชัย และ ประสพ

ชัย พสุนนท, 2558) ท้ังน้ีระบบขนสงทางบก ถือเปนระบบขนสงมวลชนท่ีควรพัฒนาอยางเรงดวนท่ีสุด ท้ังเรื่องของ

ความรวดเร็ว คาใชจาย และความปลอดภัยในการใชบริการ รวมถึงปริมาณของพาหนะท่ีใหบริการ และความตรงตอ

เวลาหรือความแนนอนของการใหบริการซึ่งหากพัฒนาระบบขนสงในประเด็นตางๆ เหลาน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ยอมสงผลดีตอคุณภาพชีวิตของประชาชน (สลิลาทิพย ทิพยไกรศร, 2554)  ดังน้ันการจัดระเบียบ พัฒนา และสงเสริม

การขนสงทางถนนใหมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เปนธรรม คุมคาทางเศรษฐกิจและประชาชนไดใชระบบขนสง

ดวยรถโดยสารสาธารณะท่ีมีคุณภาพ จึงเปนเปาหมายสําคัญของกรมการขนสงทางบก ซึ่งในตัวจังหวัดนครราชสีมา

นิยมใชรถสองแถวซึ่งเปนรถโดยสารสาธารณะท่ีมีท่ีน่ังไปตามความยาวของรถ โดยมีลักษณะท่ีน่ังเปน 2 แถว และเวน

ท่ีวางตรงกลาง (กรณพิทักษ อาสนสุวรรณ, 2557) ในการเดินทางในชีวิตประจําวัน 
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สุขสันต หอพิบูล (2559) ไดกลาววา จังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากท่ีสุดในภูมิภาคและเปนศูนยกลาง

ของการเดินทางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปจจุบันมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม การทองเท่ียวอยางตอเน่ือง 

จึงมีปญหาการกระจุกตัวปริมาณความตองการในการขนสงและการเดินทางโดยเฉพาะในชวงเทศกาลสําคัญหรือ

วันหยุดยาว แมวาจังหวัดนครราชสีมาจะมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนธรรมชาติ และสถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม 

อีกท้ังเปนจังหวัดท่ีไมไกลจากกรุงเทพฯและจังหวัดในภาคตะวันออก แตธุรกิจทองเท่ียวกลับไมไดทํารายไดมากนัก

ใหกับจังหวัด เน่ืองจากปญหาจราจรติดขัด และระบบขนสงสาธารณะท่ียังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีทองเท่ียว การพัฒนา

ระบบขนสงสาธารณะใหครอบคลุมพ้ืนท่ี และแกปญหาจราจรเปนหัวใจหลักในการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียวของจังหวัด 

การพัฒนาธุรกิจดานตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเปนแหลงรายไดหลักของจังหวัด ณ เวลาน้ี รวมท้ัง

ยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูและรายไดของประชาชนจากท่ีไดศึกษาเก่ียวกับปญหาในการเดินทางภายในตัว 

เมืองนครราชสีมาพบวามีพ้ืนท่ีหลายจุดท่ีมีการจราจรแออัดอันเน่ืองมาจากจํานวนรถโดยสารประจําทางท่ีว่ิงเขามาใน

ตวัเมืองและจอดรับผูโดยสารตามสถานท่ีสําคัญตางๆ ในตัวเมืองซึ่งมีสวนทําใหเกิดคอขวดท่ีจะสรางปญหาการจราจร

ติดขัดเปนอยางมากโดยเฉพาะในชวงวันหยุด การศึกษาและวิเคราะหปญหาดังกลาวจึงจําเปนตองมีการแจกแจงปญหา 

ออกเปนสวนยอยๆ โดยการสํารวจและรวมไปถึงการสรางแบบจําลองเพ่ือศึกษาขอมูลความสัมพันธระหวางรถโดยสาร

ประจําทางและผูโดยสารในแตละจุดพักรถ  โดยผลท่ีไดน้ันนอกจากจะทําใหเราทราบถึงตําแหนงท่ีมีรถโดยสารแออัดซึ่ง

โดยสวนมากจะเปนพ้ืนท่ีใกลบริเวณสถานท่ีสําคัญและยังสามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาจุดเกิดคอขวดในชวง

เทศกาลสําคัญๆ หรือสามารถคาดคะเนการเกิดคอขวดจากแบบจําลองไดอีกดวย รวมไปถึงสามารถใชเปนขอมูลใหกับ

กรมทางหลวงเพ่ือพิจารณาในการสรางศูนยกลางการขนสงสาธารณะ ในจุดท่ีเหมาะสมตามแบบจําลอง ใน

ขณะเดียวกันก็สามารถใชในการวิเคราะหการเกิดปญหารถติดท่ีเกิดจากการว่ิงของรถโดยสารประจําทางไดอยาง

ทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ (รัฐพล ภูบุบผาพันธ, 2557)  

 

คําถามของการวิจัย  

มีแนวทางไหนหรือไมท่ีจะลดปริมาณรถสองแถวเขาสูตัวเมืองนครราชสีมา  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการลดปริมาณรถสองแถว เขาสูตัวเมืองนครราชสมีา  

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

1. วิธีการหาจุดศูนยกลาง 

วิธีการประเมินทางเลือกทําเลท่ีตั้งสามารถทําได 4 วิธี ไดแก วิธีการใหคะแนนปจจัย, วิธีการวิเคราะห

จุดคุมทุนของสถานท่ี, วิธีหาจุดศูนยดุล และวิธีตัวแบบการขนสง ดังน้ันวิธีหาจุดศูนยดุลจึงเปนวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับใช

ในการวิจัยน้ี 

Heiaer& Render (2006)ไดกลาววาวิธีการวิเคราะหจุดศูนยกลาง เปนเทคนิคทางคณิตศาสตร สําหรับใชหา

ทําเลท่ีตั้งท่ีเปนศูนยกลางกระจายสินคา เพ่ือลดตนทุนในการกระจายสินคา ปจจัยในการพิจารณารวมกับเทคนิคน้ี 

ไดแก แหลงตลาด ปริมาณหรือจํานวนสินคาท่ีจะจัดสงใหกับตลาด และตนทุนคาขนสงสินคา  
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ข้ันตอนแรกของการคํานวณหาจุดศูนยดุล คือ การกําหนดพิกัดในแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งจะแสดง

รายละเอียดไวในตัวอยางขางลาง การกําหนดคาพิกัดคํานวณจากสมการตอไปน้ี 

Cx =
� dixQii

∑ Qii

 

 

Cy =
∑ 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖

∑ Q𝑖𝑖𝑖𝑖
 

กําหนดให  dii  คือ จุดพิกัดในแนวแกน X ของสถานท่ีตั้ง i 

diyคือ จุดพิกัดในแนวแกน Y ของสถานท่ีตั้ง i 

Qi คือ ปริมาณสินคาท่ีถูกสงเขาหรือสงออกจากสถานท่ีตั้ง i 

วิธีหาจุดศูนยดุลน้ันจะใชสมมุติฐานท่ีวาตนทุนคาใชจายเปนสัดสวนโดยตรงกับระยะทางและปริมาณสินคาท่ี

จะสง ซึ่งสถานท่ีในอุดมคติน้ัน นํ้าหนักของระยะทางระหวางครั้งสินคาและรานคาปลีกมีคานอยโดยดูจากจํานวนตู

ขนสงสินคาท่ีถูกจัดสงออกไป 

2. คาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลท่ีไมไดแจกแจงความถี่  

ธีระพงษ กระการดี (2558) คาเฉลี่ยเลขคณติ หมายถึง การหาผลรวมของขอมูลท้ังหมดดวยจาํนวนขอมูล

ท้ังหมด คาเฉลีย่เลขคณติของขอมูลท่ีไมไดแจกแจงความถ่ี สามารถคํานวณไดจากสูตร 

 

𝑋𝑋� =
∑𝑥𝑥
𝑛𝑛  

เมื่อX̅   คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต 

∑ x คือ ผลบวกของขอมูลทุกคา 

n     คือ จํานวนขอมูลท้ังหมด 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1.ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 

1.1 ศึกษากระบวนการการทํางานของการว่ิงของรถสองแถว 

1.2 เก็บรวบรวมขอมูลจากการว่ิงของรถสองแถว 

1.3 ทําการศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนและหาแนวทางแกไข 

1.4 วิเคราะหวิธีการทํางานการว่ิงของรถสองแถว 

1.5 วิเคราะหการทํางานของคนขับรถสองแถว 

1.6 ลงมือปฏิบัติการปรับปรุง 

1.7 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.8 จัดทําเลมรายงาน 

 

 

(1) 

(2) 
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2.เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

2.1 การสังเกตการณ การสังเกตการณเปนเทคนิคการรวบรวมขอมูลการวิจัยอยางหน่ึง  ท่ีผูสังเกตการณใช

สายตาเฝาดูหรือศึกษาเหตุการณ  ปรากฏการณตาง ๆ เพ่ือใหเขาใจลักษณะธรรมชาติและความเก่ียวของกันระหวาง

องคประกอบตาง ๆ ของเหตุการณหรือปรากฏการณน้ัน ๆ  

2.2 แผนท่ี เปนเครื่องมือทางภูมิศาสตรท่ีมีความสําคัญตอการเรียนวิชาภูมิศาสตรเปนอยางมากซึ่งแผนท่ีจะ

เปนตัวบงบอกถึงสถานท่ีท่ีมีขนาดตางกัน ท้ังท่ีเปนธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ตลอดจนปรากฏการณตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนบนพ้ืนผิวโลก และสิ่งท่ีจะสามารถนํามาใชอธิบายสภาพพ้ืนท่ี สถานท่ีไดดีท่ีสุด คือ แผนท่ี 

2.3 ใบตรวจสอบ คือ แผนผังหรือตารางท่ีนํามาออกแบบไวลวงหนา โดยมีวัตถุประสงค คือ สามารถเก็บ

ขอมูลไดงายและถูกตอง สามารถดูและเขาใจไดงาย สามารถนํามาใชประโยชนตอไดงาย 

 2.4 แผนผังแสดงเหตุและผล คือ แผนภาพท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวาง กับสาเหตุ ท่ีทําใหเกิดผลลัพธน้ัน 

ๆ ปญหาเปนผลลัพธท่ีเกิดจากสาเหตุตางๆ อาจมีหลายสาเหตุ จึงตองมีการแจกแจงสาเหตุตางๆ ออกมาใหชัดเจนท้ังน้ี

เพ่ือการศึกษา วิเคราะห ทําความเขาใจและการหาแนวทางแกปญหาใหตรงประเด็น แผนผังแสดงเหตุและผลเรียกอีก

ช่ือวา ผังกางปลา หรือผังอิชิกาวา 

2.5 DACUM เปนกระบวนการวิเคราะหระบบของกระบวนการทํางาน  และคุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน โดย

ผูเช่ียวชาญตัวระบบ DACUM จะวิเคราะหรวมกับกลุมผูเช่ียวชาญในงานน้ันๆ ซึ่งเรียกวา Subject Matter Expert   

ระบบของกระบวนการทํางาน ท่ีวิเคราะหน้ันครอบคลุมตั้งแตหนาท่ีหลัก  ข้ันตอนในการทํางานของแตละหนาท่ี   และ

ข้ันตอนยอยในการปฏิบัติงาน  จนถึงการกําหนดคุณสมบัติท่ีจําเปนในการทํางานของผูปฏิบัติงาน และสามารถใชเพ่ือ

ออกแบบและพัฒนาหลักชัยเปรียบเทียบของกระบวนการทํางานใหม ท่ีเอ้ืออํานวยใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานได

อยางเต็มประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งศัพทเทคนิค ก็คือ Redesign/ Benchmarking Work Process 

2.6 ผังการกระจาย  คือ ผังท่ีใชแสดงคาของขอมูลท่ีเกิดจากความสัมพันธของตัวแปรสองตัววามีแนวโนมไป

ในทางใด เพ่ือท่ีจะใชหาความสัมพันธท่ีแทจริง 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาความเปนไปไดในการลดปริมาณรถสองแถว เขาสูตัวเมืองนครราชสีมา พบวาเกิดปญหาจาก

ปริมาณรถสองแถว เขาสูตัวเมืองนครราชสีมามากเกินไป ทางผูศึกษาจึงทําการปรับปรุงแกโดยการคํานวณหาจุด

ศูนยกลางรับสงผูโดยสารในแตละจุดโดยวิธีการหาจุดศูนยดุล เพ่ือลดการจอดรับรายทางของรถโดยสารท่ีไมตรงตาม

ปาย และการทําแบบประเมินโดยการใหคะแนนสําหรับความเปนไปไดของจุดศูนยกลางรับสงผูโดยสารในแตละจุด เพ่ือ

คํานึงถึงความเปนไปไดในการสรางจุดศูนยกลางรับสงผูโดยสารในแตละจุดท่ีคํานวณไดและใหเกิดความเหมาะสมใน

การสรางศูนยกลางรับสงผูโดยสาร 

 

สรุปผลการปรับปรุง 

จากการคํานวณพิกัดตําแหนงท่ีตั้ง จอหอ มหาชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมาศาลหลักเมือง ประตูพลแสน โรงเรียนสุรนารีวิทยา สี่แยกอัมพวัน โลตัส และเดอะมอลลผลท่ีได

ตําแหนงท่ีตั้งศูนยกลางรับสงผูโดยสารใหมควรอยูท่ีบริเวณชุมชนมหาชัย  ถนนยมราช(บริเวณรานบานอ่ิมอรอย) 

โครงการแผนดินทอง 8และบริเวณรานครูกบสอนขับรถ (ตรงขามเดอะมอลล) โดยมีรถสองแถว รับผูโดยสารจากพิกัด 
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จอหอ มหาชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาศาลหลักเมือง ประตูพลแสน 

โรงเรียนสุรนารีวิทยา สี่แยกอัมพวัน โลตัส และเดอะมอลล เพ่ือท่ีจะเปลี่ยนการใชบริการเปนรถสาธารณะประเภทมวล

เบา เชน มินิบัส รถไฟรางเดี่ยว เปนตน 

หลังจากการคาํนวณวิธีหาจดุศูนยดุลในแตละจดุ จึงไดนําศูนยกลางแตละจดุท่ีคํานวณไดมาเฉลี่ยหาจดุ

ศูนยกลางใหม เพ่ือท่ีจะหาจุดศูนยท่ีเหมาะสมเพียงจดุเดยีว 

 
ภาพท่ี1พิกัดตําแหนงท่ีตั้งท่ีเหมาะสมเพียงจดุเดียวคือ บริเวณโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 

ตําแหนงท่ีตั้งศูนยกลางรับสงผูโดยสารใหม ควรเปน (14.98577,102.10159) ซึ่งแสดงไวในภาพท่ี1 เมื่อดู

จากแผนท่ีแลว ท่ีตั้งศูนยกลางรับสงผูโดยสารใหมน้ีจะอยูท่ี บริเวณโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี2 ตําแหนงท่ีตั้งศูนยกลางบริเวณโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

จากท่ีไดคํานวณหาจุดศูนยท่ีเหมาะสมเพียงจุดเดียว พบวาท่ีตั้งศูนยกลางรับสงผูโดยสารใหมน้ีจะอยูท่ี 

บริเวณโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาซึ่งพ้ืนท่ีบริเวณโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเปนพ้ืนท่ีท่ีแออัดจึงไมมีความ

เหมาะสมในการสรางศูนยกลางรับสงผูโดยสารใหม จึงมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงเปนบริเวณใกลเคียง โดยพ้ืนท่ีท่ีมี
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ความเหมาะสมอยูบริเวณสี่แยกประโดก ทําใหสามารถลดปริมาณจุดจอดรถสองแถว จาก23 จุดเหลือ 4 จุด และลด

ปริมาณของสายรถสองแถว จาก 5 สาย เหลือ 1 สาย เพ่ือรับผูโดยสารจากถนนสุรนารายณมายังศูนยกลางบริเวณสี่

แยกประโดก เพ่ือเปลี่ยนจากรถสองแถว มาเปนการใชบริการรถสาธารณะประเภทมวลเบา เชน มินิบัส รถไฟรางเดี่ยว 

เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ตําแหนงท่ีตั้งศูนยกลางบริเวณสี่แยกประโดก 

 

สรุปตามวัตถุประสงค 

 วัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการลดปริมาณรถสองแถวเขาสูตัวเมืองนครราชสีมา 

จากการทําการศึกษาวิจัยไดศึกษาปญหาในการจัดการระบบขนสงสาธารณะรถสองแถวของจังหวัดนครราชสีมาและหา

แนวทางในการแกไขปญหาโดยใชวิธีการประเมินทางเลือกทําเลท่ีตั้ง โดยใชวิธีการหาจุดศูนยดุล เพ่ือหาแนวทางท่ีจะลด

ปริมาณรถสองแถวท่ีเขาสูตัวเมืองนครราชสีมาลงไดและเปนการลดปญหาเน่ืองจากการจราจร โดยทําภาพจําลองจุด

ศูนยกลาง เพ่ือใหเห็นภาพและสรางความเขาใจวาการสรางศูนยกลางรับสงผูโดยสารควรอยูตําแหนงใดเพ่ือใหเหมาะสม

กับระบบขนสงสาธารณะรถสองแถวของจังหวัดนครราชสีมา 

 

อภิปรายผล 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการลดปริมาณรถสองแถว เขาสูตัวเมืองนครราชสีมา ซึ่งผลการวิจัย

สอดคลองกับงานวิจัยของชัชนภกิตติ์ นิ ธิ  (2555)  จากการศึกษาเรื่อง การแกไขปญหาการจราจรในเขต

กรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ีปริมณฑล ไดพบปญหาหลากหลายดานท้ังปญหาดานความตองการการเดินทาง การ

ขยายตัวของเมือง ปจจัยการขาดแคลนระบบขนสงสาธารณะท่ีเหมาะสม ในแนวทางแกไขปญหาในเรื่องของการ

เดินทาง ควรนํามาตรการจํากัดการใชรถสวนบุคคลมาใชเพ่ือควบคุมปริมาณการจราจรและมาตรการการรองรับการ

เดินทางของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือลดปญหาการจราจรท่ีติดขัดอยางมากของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ควรมี

ทางเลือกอ่ืนใหประชาชนไดเลือกสรรในการเดินทางไมวาจะเปนรถโดยสารสาธารณะหรือรถไฟฟาและปรับปรุงพัฒนา

ระบบขนสงสาธารณะและระบบขนสงมวลชนใหดียิ่งข้ึนไปผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการจราจรในเขต
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กรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ีปริมณฑล โดยแบงเปน 2 ระยะ ดังน้ี (1) ระยะเรงดวนและระยะกลาง 1 ถึง 3 ป เปนการ

แกปญหาบริเวณ ทางแยก ปญหาบริเวณคอขวดถนน ปญหาบริเวณจุดกลับรถ ปญหาบริเวณปายโดยสารประจําทาง 

มาตรการสลับเวลาทํางาน (2) การแกไขปญหาจราจรระยะยาว 3 ปข้ึนไป เรงรัดการเปดใหบริการโครงการรถไฟฟา 10 

สายทาง  และการใชระบบตั๋วรวม และการใชมาตรการจํากัดการใชรถสวนบุคคล ท้ังน้ีกอนท่ีนํามาตรการน้ีมาใช 

จําเปนตองมีการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบขนสงสาธารณะและระบบขนสงมวลชน รวมท้ังการปรับปรุงเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพโครงขายการจราจรใหครบสมบูรณซึ่งการแกไขปญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ี

ปริมณฑล จําเปนตองดําเนินการใหครอบคลุมทุกดาน และวัฒนวงศ รัตนวราห (2560) ไดทําการศึกษาเรื่อง โครงการ

จัดทําแผนแมบท และศึกษาความเหมาะสมดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน เพ่ือการ

กอสรางระบบขนสงมวลชนเมืองนครราชสีมา จากการศึกษาพบวา ระบบขนสงมวลชนเพ่ือการขนสงในเมืองปจจุบัน

ของจังหวัดนครราชสีมา มีเสนทางการเดินทางครอบคลุมท้ังสิ้น 19 เสนทาง โดยอัตราคาโดยสารปจจุบัน 8 บาทตลอด

สาย ยกเวนสาย 14 และ 17 ซึ่งจะเก็บตามระยะทางอัตราคาโดยสาร 10-17 บาท สภาพปญหาจราจรท่ีเกิดจากการ

บริการของรถขนสงสาธารณะ(รถสองแถว) มักพบปญหา คือ พนักงานขับรถไมมีการรักษาวินัยจราจร การขาดการจัด

ใหมีจุดจอดรับสงผูโดยสารท่ีแนนอน  การบรรทุกผูโดยสารเกินอัตราความจุของรถท่ีสามารถรับได  การเดินรถไม

เปนไปตามตารางเดินรถ ในปจจุบันเปนปญหาท่ีตองหาทางแกไขอยางเรงดวน ทางกายภาพของถนนแคบ ยานธุรกิจ 

โรงเรียน การจัดการการจราจรไมเปนระบบ การนิยมใชรถสวนตัวในการเดินทาง การจัดระบบขนสงสาธารณะใหมี

ระบบ เพ่ือเปนแนวทางเลือกในการรองรับความตองการในการเดินทางใหเปลี่ยนจากการใชรถสวนตัวมาใชรถขนสง

สาธารณะมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะงานวิจัย 

 1. การนําจุดศูนยกลางรับสงผูโดยสารมาใชในการรองรับรถสองแถว ไมควรอยูใกลแหลงชุมชนมากเกินไป 

เพราะจะทําใหการจราจรมีความวุนวาย 

2.ควรมีการเปลี่ยนมาใชบริการรถสาธารณะประเภทมวลเบา เชน มนิิบัส รถไฟรางเดีย่ว เปนตนเพ่ือใชในการ

เดินทางเขาสูตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา แทนการใชรถสองแถว เพ่ือลดปรมิาณของสายรถสองแถว ไมใหมีปริมาณมาก

เกินไป 

 3.ควรมีการพยากรณอัตราราคาท่ีดินรวมดวย เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการสรางศูนยกลาง 

 4.ในบริเวณท่ีตั้งจุดศูนยกลางอยูใกลกับสถานีขนสงผูโดยสารแหงท่ี2ของจังหวัดนครราชสีมา แตไมสามารถท่ี

จะนํามารวมกันได เพราะในบริเวณสถานีขนสงผูโดยสารแหงท่ี2 มีความแออัดอยูแลว ถาเรานําจุดศูนยกลางมารวมจะ

ยิ่งทําใหแออัดมากกวาเดิม แตสามารถนํารถสองแถวจากบริเวณหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึงได 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ในการทําวิจัยครั้งตอไป ผูทําการวิจัยควรมีการศึกษา วิเคราะห และเปรียบเทียบปริมาณของรถโดยสาร

ประจําทางประเภทอ่ืนๆดวย เพ่ือใหการปรับปรุงจุดศูนยกลางมีความครอบคลุมในพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน  

2.ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาการวางผังเมืองเพ่ิม เน่ืองจากมีการขยายตัวของเมืองอยางตอเน่ือง จึง

ตองศึกษารวมกันเพ่ือวางระบบใหทันสมัย 
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3. ผูสนใจศึกษาตอ ควรศึกษาเพ่ิมเติมดานอ่ืนๆ เชน การสรางบริการขนสงมวลชนดานอ่ืนๆเชน รถไฟราง

เดี่ยว หรือ มินิบัส เพ่ิมเติม 
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