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บทคัดย่ อ
การจัดลําดับความสําคัญ ของการพัฒนาโครงการชลประทานโดยวิธีวิเคราะห์ ต ามลํา ดับ ชั้น: กรณี ศึกษา
โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษาปากพนังล่าง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักเกณฑ์ในการจัดลําดับความสําคัญการ
พัฒนาโครงการชลประทาน 2) จัดลําดับความสําคัญการพัฒนาโครงการชลประทานโดยวิธีการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น
และ 3)เปรี ยบเทียบผลการพิจารณาดําเนิ นการพัฒนาโครงการชลประทานที่ผ่านมา โดยใช้เทคนิ คการสุ่ มตัวอย่างแบบ
เจาะจงในการคัดเลื อกผูเ้ ชี่ ยวชาญ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและหัวหน้าส่ วน/ฝ่ าย/งานของสํานักงานชลประทานที่ 15 ผล
การศึกษา พบว่าการจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาโครงการชลประทานในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 4 เกณฑ์หลัก
และ13 เกณฑ์ยอ่ ย มีรายการงานตามเกณฑ์กรอบแผนงบประมาณ 20 132 และ 15 รายการงาน ในแผนระยะเร่ งด่วน
ระยะสั้น และระยะกลางตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์จดั ลําดับความสําคัญโครงการโดยวิธี AHP
กับผลดําเนิ นการพัฒนาโครงการชลประทานในปี พ.ศ. 2557 ซึ่ งพิจารณาเฉพาะหลักเกณฑ์ความพร้อมทางวิศวกรรม
เท่านั้นพบว่ามีความสอดคล้องกันคิดเป็ นร้อยละ 25.0 15.2 และ 53.3 ตามลําดับ
ABSTRACT
Prioritization of irrigation project development by Analytic Hierachy Process (AHP): a case study of lower
pakphanang water transmission and maintenance project was objected to 1) develop criteria for irrigation project
prioritization; 2) prioritize irrigation project development using AHP; and 3) compare the results with irrigation
project development considered in the past. Purposive sampling technique was used for selecting professional experts
in irrigation for both administrative and practical aspects from Regional Irrigation Office 15. The study results were
found that prioritization of irrigation project development in study area comprised of 4 main-criteria and 13 subcriteria. There were 20, 132, and 15 project plans in rapid budget plan, short term budget plan, and medium term
budget plan, respectively. When considering comparison between the results with irrigation project development in
2014 concerning only engineering aspect, it was found that they were coincident 25.0, 15.2, and 53.3 percent,
respectively.
คําสําคัญ: การจัดลําดับความสําคัญโครงการ โครงการส่งนํ้าและบํารุ งรักษาปากพนังล่าง วิธีวเิ คราะห์ตามลําดับชั้น
Keywords: Project prioritization, Lower pakphanang water transmission and maintenance project, Analytic hierachy process
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บทนํา
โครงการส่งนํ้าและบํารุ งรักษาปากพนังล่าง รับผิดชอบพื้นที่ในเขตลุ่มนํ้าปากพนังตอนล่างทั้งหมด ประกอบด้วย
พื้นที่ ราบชายฝั่ งทะเลด้านตะวันออก ซึ่ งมีความสําคัญในการเพาะปลูก โดยมีแม่น้ าํ ปากพนัง ความยาวประมาณ 120
กิโลเมตร เป็ นแหล่งนํ้าสายหลัก หล่อเลี้ยงพื้นที่ท้ งั 2 ฝั่ง ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอําเภอปากพนัง และบางส่ วนของอําเภอ
เชี ยรใหญ่ อําเภอหัวไทร อําเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ จ.นครศรี ธรรมราช มี พ้ืนที่ โครงการรวมทั้งสิ้ น 696,600 ไร่ พื้นที่
ชลประทาน 377,300 ไร่ และพื้นที่ รั บประโยชน์ 673,638 ไร่ ทั้ง นี้ ในแต่ ละปี ทางโครงการต้อ งดําเนิ นการต้องวาง
แผนการพัฒนาโครงการชลประทานในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ และ
เป็ นที่ทราบกันด้วยข้อจํากัดด้านงบประมาณของประเทศ การจัดลําดับความสําคัญของโครงการเพื่อทราบว่าโครงการ
ไหนมีความสําคัญและจําเป็ นเร่ งด่วนมีผลกระทบกับเกษตรกรในพื้นที่รับบริ การควรดําเนินการก่อนหรื อโครงการไหน
สามารถชะลอของบประมาณในปี งบประมาณถัดไปได้เนื่ อ งจากมี ผลกระทบน้อ ยกว่า ที่ ผ่า นมาการพิ จารณาการ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการจะมองถึงความพร้อมด้านวิศวกรรมเพียงด้านเดี ยว ทําให้ในหลายๆครั้ งขาดมิ ติ
มุมมองอย่างรอบด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ทําให้โครงการชลประทานที่พฒั นาขึ้นก่อนหน้าอาจ
ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาตามความต้องการที่จาํ เป็ นอย่างแท้จริ ง
ที่ ผ่านมากระบวนการวิเคราะห์ เชิ งลําดับชั้นถูกนํามาประยุกต์ใช้ในงานทางด้านต่างๆ เช่น การศึ กษาปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดเชี ยงใหม่ (ขวัญชัย, 2535) การคัดเลือกบริ ษทั ขนส่ งสําหรับ
ธนาคารพาณิ ชย์ (ปุณยนุช, 2552) การจัดลําดับความสําคัญของการจัดการความปลอดภัยเขื่อน (สุ พจน์ , ธนภร, 2553)
การตัดสิ นใจในการพิจารณารู ปแบบจุ ดตัดทางแยกต่างระดับแบบไม่มีทางลาดเชื่ อม (นพดล, แหลมทอง, 2551)
การศึกษาแนวทางที่ผรู ้ ับเหมาใช้ดาํ เนินธุรกิจในช่วงวิกฤต ในปี 2541 (พาสิ ทธิ์ และคณะ, 2544) สําหรับด้านวิศวกรรม
ชลประทานและวิศวกรรมทรัพยากรนํ้าพบว่า ทองเปลว (2546) ได้ใช้การตัดสิ นใจแบบหลายเกณฑ์เพื่อการจัดสรรนํ้า
ในสภาวะการขาดนํ้าจากระบบอ่างเก็บนํ้าในลุ่มนํ้ามูลตอนบน
ดังนั้นเพื่อให้วางแผนการพัฒนาโครงการชลประทานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นจึงมีความจําเป็ นต้องทําการศึกษา
การจัดลําดับความสําคัญ การพัฒนาโครงการชลประทานในพื้นที่โครงการส่งนํ้าและบํารุ งรักษาปากพนังล่างเพื่อใช้เป็ น
แนวทางประกอบในการการตัดสิ นใจสําหรับผูบ้ ริ หารในการวางแผนงานพัฒนาโครงการชลประทานสอดคล้องกับ
ข้อจํากัดในการจัดสรรงบประมาณประจําปี รวมถึงตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ในการจัดลําดับความสําคัญ การพัฒนาโครงการชลประทานในพื้นที่โครงการส่งนํ้า
และบํารุ งรักษาปากพนังล่าง
2. เพื่อจัดลําดับความสําคัญการพัฒนาโครงการชลประทานในพื้นที่โครงการส่งนํ้าและบํารุ งรักษาปากพนัง
ล่าง โดยประยุกต์ใช้วธิ ีการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการพิจารณาดําเนินการพัฒนาโครงการชลประทานที่ผา่ นมา
วิธีการวิจยั
การศึกษาการจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาโครงการชลประทานสําหรับโครงการส่งนํ้าและบํารุ งรักษาปาก
พนังล่างโดยวิธีวเิ คราะห์ตามลําดับชั้น ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาการจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาโครงการชลประทานสําหรับโครงการส่งนํ้าและ
บํารุ งรักษาปากพนังล่างโดยวิธีวเิ คราะห์ตามลําดับชั้น
1) การศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อทบทวนและทําความเข้าใจถึงทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา รวมทั้ง
การทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั งานที่ทาํ การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
2) การพัฒนาหลักเกณฑ์ในการจัดลําดับความสําคัญการพัฒนาโครงการชลประทานในพื้นที่โครงการส่ งนํ้าและ
บํารุ งรักษาปากพนังล่าง โดยการศึ กษาทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องจะทําให้ทราบถึงกาประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์
ตามลําดับชั้นสําหรับการจัดลําดับความสําคัญในงานแขนงต่างๆ ทั้งทางด้านบริ หารธุรกิจ ทางวิศวกรรม โดยเฉพาะทาง
วิศวกรรมชลประทานทําให้สามรถกําหนดเกณฑ์หลักและเกณฑ์รองเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่คดั เลือกในการศึกษาครั้งนี้
3) การคัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญ และจัดทําแบบสอบถาม
การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ นขั้นตอนที่มีความสําคัญเนื่องจากเป็ นการเลือกตัวแทนมาศึกษา ผลจาก
การศึ กษาที่ ได้จ ะสรุ ปอ้างอิ งไปยัง ประชากร ดัง นั้น ถ้ากลุ่ม ตัวอย่างที่ ได้ไ ม่เ ป็ นตัว แทนที่ ดี ผลวิจัย ที่ อ ้า งอิ ง ไปยัง
ประชากรก็ไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง การที่จะได้ตวั แทนที่ดีน้ นั เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปแล้วว่าได้มาจากการสุ่ ม
ตัวอย่าง เทคนิคการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เลือกใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ซึ่งเป็ นการสุ่มโดยใช้ดุลพินิจของผูว้ จิ ยั เอง ว่ากลุ่มตัวอย่างที่เลือกมานี้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั สําหรับกลุ่ม
ตัวอย่างและผูเ้ ชี่ ยวชาญในการศึกษาครั้งนี้ ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หารและหัวหน้าส่ วน/ฝ่ าย/งานของสํานักงาน
ชลประทานที่ 15 ซึ่ งเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ และความเข้าใจในเรื่ องของปั จจัยที่ มีผลกระทบต่อการพัฒนาแหล่งนํ้า
ชลประทาน
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เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) โดยในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ นั้นได้ทาํ การศึ กษาข้อมูลจากทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
เบื้องต้น นําไปสู่การระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาแหล่งนํ้าชลประทาน ในพื้นที่โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษา
ปากพนังล่าง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถนํามารวบรวม และแจกแจงหัวข้อของปั จจัยดังกล่าว โดยการใช้แผนที่
ความคิด (Mind Map) จําแนกหัวข้อปั จจัยตามประเด็นปั จจัยย่อยไปสู่ ประเด็นปั จจัยหลักจากปั จจัยที่ระบุได้แล้ว นํามา
จัดทําแบบสัมภาษณ์ ซึ่งแบบสัมภาษณ์ดงั กล่าวจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ และข้อมูลทัว่ ไปของหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 การเปรี ยบเทียบความสําคัญของปั จจัยย่อยในแต่ละปั จจัยหลัก
ส่วนที่ 3 การเปรี ยบเทียบความสําคัญของปั จจัยหลักด้านต่างๆ
4) การพิจารณาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ในการจัดลําดับความสําคัญการพัฒนาโครงการ เป็ นขั้นตอนที่
นําแบบสัมภาษณ์ (Interview Form) ที่ได้จดั ทําขึ้นไปสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจัดลําดับความสําคัญ
การพัฒนาโครงการชลประทานสําหรับโครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษาปากพนังล่าง และทําการปรับแก้หรื อเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์ตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ
5) การพิจารณานํ้าหนักความสําคัญของปั จจัยหลักและปั จจัยรอง และการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ข้อมูล เมื่อได้เกณฑ์หลักเกณฑ์ในการจัดลําดับความสําคัญการพัฒนาโครงการชลประทานสําหรับโครงการส่ งนํ้าและ
บํารุ งรักษาปากพนังล่างในขั้นตอนที่ 4 แล้ว นําแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวกลับไปสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญอีกครั้งเพื่อให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญให้ค่านํ้าหนักในการใช้เรี ยงลําดับความสําคัญโดยพิจารณาว่าปั จจัยใดมีความสําคัญมากน้อยกว่ากัน ทั้งนี้ ใน
การเปรี ยบเที ยบความสํา คัญ ของปั จจัย ด้า นต่ างๆ นั้น จะให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญเปรี ย บเที ย บปั จจัยที ละคู่ โดยตัวอย่า งการ
เปรี ยบเทียบปั จจัย และคําอธิ บาย แสดงดังตารางที่ 1 สําหรับตัวเลขในการระบุระดับความสําคัญของปั จจัยแสดงดัง
ตารางที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อได้ค่าถ่วงนํ้าหนักตามแต่ละปั จจัยแล้วจะต้องทําการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูลเพื่อ
ไม่ให้มีการขัดแย้งกันของข้อมูลที่ ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ และหากว่าตรวจสอบแล้วไม่ผ่านจะต้องหาเหตุผลและกลับไป
สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญใหม่อีกครั้ง
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเปรี ยบเทียบปั จจัยและคําอธิบาย
ตัวอย่ างการเปรียบเทียบ
(X) A1 เปรี ยบเทียบกับ (X) A2 ระดับความสําคัญ........
(X) A1 เปรี ยบเทียบกับ (X) A2 ระดับความสําคัญ...3...
(X) A1 เปรี ยบเทียบกับ (X) A2 ระดับความสําคัญ...4...

คําอธิบาย
ท่านให้ความสําคัญกับปั จจัย A1 และ A2 เท่ากัน
ท่านให้ความสําคัญกับปั จจัย A1 มากกว่า A2 ปานกลาง
ท่านให้ความสําคัญกับปั จจัย A2 มากกว่า A1 อยูร่ ะหว่าง
ปานกลางถึงมาก

257

PMO18-5
ตารางที่ 2 ความหมายของตัวเลขในการ ระบุระดับความสําคัญ
ระดับ ความสําคัญ
ความหมาย
1
สําคัญเท่ากัน
3
สําคัญกว่าปานกลาง
5
สําคัญกว่ามาก
7
สําคัญกว่ามากที่สุด
9
สําคัญกว่าสูงสุด
2,4,6,8

สําคัญกว่า เพื่อลดช่องว่าง ระหว่างค่า
1,3,5,7,9

คําอธิบาย
ทั้งสองปั จจัยมีความสําคัญมาก
ปั จจัยหนึ่งสําคัญมากกว่าอีกปั จจัยหนึ่งปานกลาง
ปั จจัยหนึ่งสําคัญมากกว่าอีกปั จจัยหนึ่งมาก
ปั จจัยหนึ่งสําคัญมากกว่าอีกปั จจัยหนึ่งมากที่สุด
ปั จ จัย หนึ่ งสํ า คัญ มากกว่ า อี ก ปั จ จัย หนึ่ งสู ง สุ ด
อย่างชัดเจน
ปั จจัยหนึ่งสําคัญมากกว่าอีกปั จจัยหนึ่งใน ลักษณะ
ที่ ก้ าํ กึ่ งกัน และไม่สามารถอธิ บายด้วย คําพูดที่
เหมาะสมได้ เช่น ถ้าปั จจัยหนึ่ งสําคัญมากกว่าอีก
ปั จจัยหนึ่ งอยู่ ระหว่าง 7 และ 9 ก็ให้ระบุเป็ น 8
หรื อ ถ้าสําคัญกว่าอยู่ระหว่าง 5 และ 7 ก็ให้ระบุ
เป็ น 6

6) การจัดลําดับความสําคัญการพัฒนาโครงการชลประทานในพื้นที่โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษาปากพนัง
ล่าง ในขั้นตอนนี้ จะดําเนิ นการพิจารณาให้คะแนนโครงการชลประทานตามค่านํ้าหนักของเกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง
และจัดลําดับความสําคัญการโครงการชลประทานโดยโครงการที่ มี ค่าคะแนนสู งกว่าแสดงถึ งโครงการที่ มี ความ
จําเป็ นต้องดําเนินการก่อนโครงการที่มีค่าคะแนนน้อยกว่า และมีการจัดเรี ยงแผนงานโครงการเป็ น 3 ระยะได้แก่ แผน
งบประมาณเร่ งด่วน (คะแนนมากกว่า 74.28 คะแนน) แผนงบประมาณระยะสั้น (คะแนนอยูร่ ะหว่าง 60.92 และ 74.28
คะแนน) และ แผนงบประมาณระยะกลาง (คะแนนน้อยกว่า 60.92 คะแนน)
7) การเปรี ยบเทียบผลการพิจารณาดําเนินการพัฒนาโครงการชลประทานที่ผา่ นมา
8) การวิเคราะห์วจิ ารณ์ สรุ ปผลการศึกษาและจัดทํารายงาน
ผลการวิจยั
1) ผลการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการจัดลําดับความสําคัญ การพัฒนาโครงการชลประทานในพื้นที่โครงการส่ ง
นํ้าและบํารุ งรักษาปากพนังล่าง
1.1 ผลการรวบรวมความคิ ดเห็ น จากผูเ้ ชี่ ย วชาญเพื่ อคํานวณค่ านํ้าหนัก ขององค์ป ระกอบหลัก โดยวิธี
กระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น จากการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูล (ConsistencyRatio : CR) พบว่าค่า
CR=0.061<0.10 แสดงให้เห็ นว่าข้อมูล สอดคล้องมี ค วามสมเหตุส มผล โดยค่า นํ้าหนัก องค์ประกอบหลัก เรี ยงจาก
ความสําคัญมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ 1) ด้านวิศวกรรม เท่ากับ 39.33 2) ด้านเศรษฐกิจและสังคม เท่ากับ 26.47 3)ด้าน
สิ่ งแวดล้อม เท่ากับ 24.05 และ 4) ด้านเศรษฐศาสตร์ เท่ากับ 10.15
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1.2 ผลการรวบรวมความคิ ด เห็ น จากผูเ้ ชี่ ย วชาญเพื่ อ คํานวณค่ า นํ้า หนัก ขององค์ป ระกอบรองโดยวิ ธี
กระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น ดังแสดงในตารางที่ 3
จากตารางที่ 3 พบว่า องค์ประกอบหลักด้านวิศวกรรมนั้น โครงการที่ ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ที่มีความเข้มฝนระหว่าง
250-300 มิลลิเมตร มีค่านํ้าหนักมากที่สุด ชี้ให้เห็นว่าผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นว่าควรมีการพัฒนาโครงการในพื้นที่ดงั กล่าว
มากว่าพื้นที่ที่มีความเข้มฝนตํ่ากว่า 250 มิลลิเมตรเนื่องจากปริ มาณนํ้าต้นทุนน้อยไม่คุม้ ค่าการลงทุน และพื้นที่ที่มีความ
เข้มฝนมากกว่า 300 มิลลิเมตร เนื่องจากปริ มาณนํ้าฝนมีความเพียงพอกับปริ มาณการใช้น้ าํ ของพืช สําหรับองค์ประกอบ
รองด้านความเหมาะสมและระดับการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาแหล่งนํ้า พบว่าผูเ้ ชี่ ยวชาญให้ความสําคัญกับปั จจัย
ด้านความต้องการในการพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิภาพแหล่งนํ้า กําจัดวัชพืช และขุดลอกคลองระบายนํ้า และ สถานี สูบ
นํ้าด้วยไฟฟ้า มีความสําคัญมากใน 3 ลําดับแรกตามลําดับ และองค์ประกอบรองด้านความพร้อมโครงการนั้นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ให้ความสําคัญของโครงการที่เกิ ดจากความต้องการในการพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพแหล่งนํ้า (ความต้องการจาก
ชุมชน) มากที่สุด
องค์ป ระกอบหลัก ด้า นด้า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมนั้น ผู ้เ ชี่ ย วชาญให้ ค วามสํา คัญ กับ โครงการที่ อ ยู่ใ นเขต
ชลประทานมากกว่านอกเขตชลประทาน ทั้งในองค์ประกอบรองด้านระดับความต้องการพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และ ผลประโยชน์ที่ได้รับ และสําหรับองค์ประกอบรองด้านการมีส่วนร่ วม ผูเ้ ชี่ยวชาญให้ความสําคัญกับโครงการที่มี
ส่วนร่ วมในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าโครงการที่มีส่วนร่ วมระดับประชาชนและโครงการที่มีส่วนร่ วม
ในระดับมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์ป ระกอบหลัก ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มและองค์ป ระกอบรองด้า นผลการทบด้า นพื้ น ที่ ก ารสนับ สนุ น พบว่า
ผูเ้ ชี่ ยวชาญให้ความสําคัญสําหรับโครงการที่พฒั นาในเขตเขตพื้นที่ เพาะปลูกมากที่สุดเนื่ องจากมีความต้องการใช้น้ าํ
มาก รองลงมาคือเขตป่ าต้นนํ้าเนื่ องจากคํานึ งถึงปริ มาณนํ้าต้นทุนโดยสามารถเป็ นแหล่งนํ้าต้นทุนสําหรับพื้นที่ ที่อยู่
ปลายนํ้า และท้ายที่สุดคือเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ เมื่อพิจารณาปั จจัยรองด้านคุณภาพนํ้าผิวดินผูเ้ ชี่ยวชาญให้ความสําคัญ
กับโครงการพัฒนาในพื้นที่เขตพื้นที่น้ าํ กร่ อย (เกษตรแนวคันกั้นนํ้าเค็ม) มากที่สุดรองลงมาคือเขตพื้นที่น้ าํ จืด (เกษตร
พื้น ที่ ห ลัก ทั่ว ไป) และท้ายสุ ด คื อ เขตพื้ นที่ น้ าํ เปรี้ ยว (เกษตรชายขอบป่ าพรุ ) สํา หรั บปั จจัยรองด้า นผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมและระบบนิ เวศน์ผูเ้ ชี่ ยวชาญให้ความสําคัญกับพื้นที่ ที่ไม่กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมมากกว่าพื้นที่ กระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม อย่างไรก็ตามผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็ นว่ายอมให้มีการพัฒนาโครงการชลประทานได้หากมีผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมไม่มากเนื่องจากพื้นที่ดงั กล่าวส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่ป่าต้นนํ้า
สําหรับองค์ประกอบหลักด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่าผูเ้ ชี่ยวชาญให้ความสําคัญกับโครงการ ประเภทพื้นที่ให้การ
สนับสนุนเขตข้าวเพื่อการบริ โภคและเขตข้าวเพื่อการค้าในลําดับต้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับเขตพืชพลังงานทดแทนและเขต
ไม้ผลและยางพารา เมื่อพิจารณาปั จจัยด้านสัดส่ วนมูลค่าผลผลิตต่อพื้นที่พบว่าผูเ้ ชียวชาญให้ความสําคัญกับพื้นที่ปลูก
ข้าวมากที่สุด รองลงมาคือปลูกส้มโอทับทิมสยาม ยางพารา และปาล์มนํ้ามันตามลําดับ เมื่อพิจารณาปั จจัยด้านประเภท
งบประมาณ พบว่าผูเ้ ชียวชาญให้ความสําคัญกับโครงการ การจัดการนํ้าชลประทาน โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าและเพิ่ม
พื้นที่ ชลประทาน มากว่าโครงการบรรเทาและป้ องกันภัยทางนํ้า และโครงการสนับสนุ นโครงการอันเนื่ องมาจาก
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พระราชดําริ ตามลําดับ ในแง่ของวงเงินงบประมาณลงทุนผูเ้ ชี่ยวชาญให้ความสําคัญกับโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณ
ระหว่าง 15-35 ล้านบาท มากที่สุด
ตารางที่ 3 นํ้าหนักความสําคัญขององค์ประกอบรองทั้ง 4 ด้าน
เกณฑ์ รอง
1.ด้ านวิศวกรรม
1.1 ความเข้มปริ มาณนํ้าต้นทุน
ความเข้มฝนตํ่ากว่า 250 มิลลิเมตร
ความเข้มฝนระหว่าง 250-300 มิลลิเมตร
ความเข้มฝนมากกว่า 300 มิลลิเมตร
1.2 ความเหมาะสมและระดับการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาแหล่งนํ้า
กําจัดวัชพืช และขุดลอกคลองระบายนํ้า
ขุดสระเก็บนํ้า
พนัง และคันกั้นนํ้า
ระบบกระจายนํ้าเข้าสู่แปลงการเกษตร
อาคารบังคับนํ้า
สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า
ความต้องการในการพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิภาพแหล่งนํ้า
1.3 ความพร้อมโครงการ
ความต้องการในการพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิภาพแหล่งนํ้า (ความต้องการจากชุมชน)
พิจารณาและรายงานความเหมาะสม
พิจารณาสํารวจ
พิจารณาออกแบบ
2.ด้ านเศรษฐกิจและสังคม
2.1 ระดับความต้องการพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ในเขตชลประทาน (83)
นอกเขตชลประทาน
2.2 ประโยชน์ที่ได้รับ
ในเขตชลประทาน (83)
นอกเขตชลประทาน
2.3 การมีส่วนร่ วม
ระดับประชาชน
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (36)
ระดับมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.ด้ านสิ่งแวดล้ อม
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เกณฑ์ รอง
3.1 ผลการทบด้านพื้นที่การสนับสนุน
เขตป่ าต้นนํ้า
เขตพื้นที่เพาะปลูก
เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ
3.2 คุณภาพนํ้าผิวดิน
เขตพื้นที่น้ าํ จืด (เกษตรพื้นที่หลักทัว่ ไป)
เขตพื้นที่น้ าํ เปรี่ ยว (เกษตรชายขอบป่ าพรุ )
เขตพื้นที่น้ าํ กร่ อย (เกษตรแนวคันกั้นนํ้าเค็ม)
3.3 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและระบบนิเวศน์
กระทบ
ไม่กระทบ
4.ด้ านเศรษฐศาสตร์
4.1 ประเภทพื้นที่ให้การสนับสนุน
เขตข้าวเพื่อการบริ โภค
เขตข้าวเพื่อการค้า
เขตพืชพลังงานทดแทน
เขตไม้ผลและยางพารา
4.2 สัดส่วนมูลค่าผลผลิตต่อพื้นที่
มูลค่าผลผลิต ส้มโอทับทิมสยาม (36,000 บาท/ไร่ /ปี )
มูลค่าผลผลิต ข้าว(11,000 บาท/ไร่ /ปี )
มูลค่าผลผลิต ปาล์มนํ้ามัน (10,000 บาท/ไร่ /ปี )
มูลค่าผลผลิต ยางพารา (10,000 บาท/ไร่ /ปี )
4.3 ประเภทงบประมาณ
การจัดการนํ้าชลประทาน
พัฒนาแหล่งนํ้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บรรเทาและป้ องกันภัยทางนํ้า (18)
4.4 วงเงินงบประมาณลงทุน
น้อยกว่า 15 ล้านบาท
ระหว่าง 15-35 ล้านบาท
ระหว่าง 35-50 ล้านบาท
มากกว่า 50 ล้านบาท
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2) ผลการจัดลําดับความสําคัญการพัฒนาโครงการชลประทานในพื้นที่โครงการส่งนํ้าและบํารุ งรักษาปากพนังล่าง
จากการวิเคราะห์ ตามลําดับชั้นสามารถสรุ ปรายละเอี ยดจําแนกประเภทต่างๆ จํานวน 167 รายการงาน
งบประมาณรวมทั้งสิ้ น 1,477.973 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที่ 4 สามารถแยกรายระเอียดของแต่ละประเภทแผน
งบประมาณ ดังนี้
ตารางที่ 4 การจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาโครงการชลประทาน สําหรับโครงการส่งนํ้าและบํารุ งรักษาปากพนัง
ล่าง แยกตามหลักเกณฑ์แผนงบประมาณ
ประเภท
ช่ วงคะแนนพิจารณา
จํานวน
งบประมาณ
(รายการ)
(ล้ านบาท)
แผนงบประมาณเร่ งด่วน
>74.28
20
143.652
แผนงบประมาณระยะสั้น
60.92-74.28
132
1,190.321
แผนงบประมาณระยะกลาง
<60.92
15
144.000
รวม
167
1,477.973
1) แผนงบประมาณเร่ งด่ วน
แยกรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณประจําปี เป็ น 3 ลักษณะ จํานวนทั้งสิ้น 20 รายการงาน รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลสรุ ปการจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาโครงการชลประทาน สําหรับโครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษา
ปากพนังล่าง ประเภทแผนงบประมาณระยะเร่ งด่วน
ประเภท
จํานวน (รายการ)
งบประมาณ (ล้ านบาท)
การจัดการนํ้าชลประทาน
5
55.215
พัฒนาแหล่งนํ้าชลประทาน
8
52.837
ป้ องกันและบรรเทาภัยทางนํ้า
7
35.600
143.652
รวม
20
จากผลการวิเคราะห์โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น (AHP) มีรายการงานที่มีความสําคัญจําเป็ นต้อง
เร่ งดําเนินการในลําดับต้น ๆ จํานวน 3 รายการ ดังนี้
 โครงการสถานี สู บ นํ้ าด้ ว ยไฟฟ้ า บ้ า นเภาเคื อ ง ตํา บลไสหมาก อํา เภอเชี ย รใหญ่ จั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช (ระดับคะแนน 81.79)
 โครงการประตูระบายนํ้าหมู่ที่ 3 ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช (ระดับ
คะแนน 81.28)
 โครงการประตูระบายนํ้าคลองบางพา ตําบลเสื อหึ ง อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช(ระดับ
คะแนน 80.98)
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2) แผนงบประมาณระยะสั้น
แยกรายละเอี ย ดของการจัด สรรงบประมาณประจํา ปี เป็ น 3 ลัก ษณะ จํา นวนทั้ง สิ้ น 132 รายการงาน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,190.321 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลสรุ ปการจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาโครงการชลประทาน สําหรับโครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษา
ปากพนังล่าง ประเภทแผนงบประมาณระยะสั้น
ประเภท
จํานวน (รายการ)
งบประมาณ (ล้ านบาท)
การจัดการนํ้าชลประทาน
55
232.021
พัฒนาแหล่งนํ้าชลประทาน
27
378.000
ป้ องกันและบรรเทาภัยทางนํ้า
50
580.300
รวม
132
1,190.321
จากผลการวิเคราะห์โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น(AHP)มีรายการงานที่มีความสําคัญจําเป็ นต้อง
เร่ งดําเนินการในลําดับต้น ๆ จํานวน 3 รายการ ดังนี้
 โครงการสถานี สู บ นํ้าด้ว ยไฟฟ้ า คลองบ้า นหั ว ปอ ตํา บลบ้า นเนิ น อํา เภอเชี ย รใหญ่ จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช (ระดับคะแนน 74.09)
 โครงการสถานี สู บ นํ้ าด้ ว ยไฟฟ้ า คลองบางขุ ด ตํา บลบ้ า นเนิ น อํา เภอเชี ย รใหญ่ จั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช (ระดับคะแนน 74.09)
 โครงการสถานี สู บ นํ้าด้ว ยไฟฟ้ า คลองบางทองคํา ตํา บลบ้า นเนิ น อํา เภอเชี ย รใหญ่ จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช (ระดับคะแนน 74.09)
3) แผนงบประมาณระยะกลาง
จํานวนทั้งสิ้ น 15 รายการงาน งบประมาณรวมทั้งสิ้ น 144.000 ล้านบาท แยกรายละเอี ยดของการจัดสรร
งบประมาณประจําปี เป็ น 3 ลักษณะ รายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงผลสรุ ปการจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาโครงการชลประทาน สําหรับโครงการส่ งนํ้าและ
บํารุ งรักษาปากพนังล่าง ประเภทแผนงบประมาณระยะกลาง
ประเภท
จํานวน (รายการ)
งบประมาณ (ล้ านบาท)
จัดการนํ้าชลประทาน
7
41.900
พัฒนาแหล่งนํ้าชลประทาน
2
40.000
บรรเทาภัยทางนํ้า
6
62.100
รวม
15
144.000
จากผลการวิเคราะห์โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น (AHP) มีรายการงานที่มีความสําคัญจําเป็ นต้อง
เร่ งดําเนินการในลําดับต้น ๆ จํานวน 3 รายการ ดังนี้
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 ก่ อ สร้ า งอาคารบัง คับ นํ้าปากคลองชัก นํ้า 2-3L-MD2 ตํา บลคลองน้อ ย อําเภอปากพนัง จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช (ระดับคะแนน 60.58)
 โครงการสถานี สู บ นํ้าด้ว ยไฟฟ้ า บ้า นหนํา หย่ อ ม ตํา บลเชี ย รใหญ่ อํา เภอเชี ย รใหญ่ จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช (ระดับคะแนน 60.54)
 ปรั บปรุ งคันกั้นนํ้าคลองบางขวาง ตําบลคลองกระบื อ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
(ระดับคะแนน 60.21)
3) ผลการเปรี ยบเทียบผลการพิจารณาดําเนินการพัฒนาโครงการชลประทานที่ผา่ นมา
จากผลการวิเคราะห์โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิ งลําดับชั้น (AHP) มีรายการงานตามเกณฑ์กรอบแผน
งบประมาณระยะเร่ งด่วน (ระดับคะแนน>74.28) จํานวน 20 รายการงาน ร้อยละ 25 จํานวน 5 รายการงาน มีความ
สอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณดําเนิ นการของกรมชลประทาน ร้อยละ 75 แตกต่างจากแนวทางการ
พิจารณาลําดับความสําคัญของการวิจยั ในครั้งนี้ (ร้อยละ 20 จํานวน 4 รายการงาน ถูกวางกรอบจัดสรรงบประมาณ
ดําเนิ นการในแผนงบประมาณระยะสั้น และอีกร้อยละ 55 จํานวน 11 รายการงาน ถูกวางกรอบจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินการในแผนงบประมาณระยะกลาง)
จากผลการวิเคราะห์โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิ งลําดับชั้น (AHP) มีรายการงานตามเกณฑ์กรอบแผน
งบประมาณระยะสั้น (ระดับคะแนนระหว่าง 60.92-74.28) จํานวน 132 รายการงาน ร้อยละ 15.15 จํานวน 20 รายการ
งาน มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณดําเนิ นการของกรมชลประทาน ร้อยละ 84.85 แตกต่างจาก
แนวทางการพิจารณาลําดับความสําคัญของงานวิจยั ในครั้งนี้ (ร้อยละ 15.15 จํานวน 20 รายการงาน ถูกวางกรอบจัดสรร
งบประมาณดําเนิ นการในแผนงบประมาณระยะเร่ งด่วน และอีกร้อยละ 69.70 จํานวน 92 รายการงาน ถูกวางกรอบ
จัดสรรงบประมาณดําเนินการในแผนงบประมาณระยะกลาง)
จากผลการวิเคราะห์โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิ งลําดับชั้น (AHP) มีรายการงานตามเกณฑ์กรอบแผน
งบประมาณระยะกลาง (ระดับคะแนน <60.92) จํานวน 15 รายการงาน ร้อยละ 53.33 จํานวน 8 รายการงาน มีความ
สอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณดําเนิ นการของกรมชลประทาน ร้อยละ 46.67 แตกต่างจากแนวทางการ
พิจารณาลําดับความสําคัญของการวิจยั ในครั้งนี้ (ร้อยละ 6.67 จํานวน 1 รายการงาน ถูกวางกรอบจัดสรรงบประมาณ
ดําเนิ น การในแผนงบประมาณระยะเร่ ง ด่ วน และอี ก ร้ อยละ 40.00 จํานวน 6 รายการงาน ถู กวางกรอบจัดสรร
งบประมาณดําเนินการในแผนงบประมาณระยะสั้น)
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
1) ผลการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการจัดลําดับความสําคัญการพัฒนาโครงการชลประทานของโครงการส่ งนํ้า
และบํารุ งรักษาปากพนังล่าง พบว่าเกณฑ์หลักและเกณฑ์รองโดยใช้และค่านํ้าหนักความสําคัญขององค์ประกอบหลัก
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ 1) ด้านวิศวกรรม (ENG) มีค่านํ้าหนักความสําคัญขององค์ประกอบหลักภายหลังปรับความละเอียด
เท่ากับ 39.33 และมีองค์ประกอบรอง ดังนี้ ความเข้มปริ มาณนํ้าต้นทุน ความเหมาะสมและระดับการใช้เทคโนโลยีใน
การพัฒนาแหล่งนํ้า และ ความพร้ อมโครงการ 2) ด้านเศรษฐกิ จและสังคม (SOC) ค่านํ้าหนักความสําคัญของ
องค์ประกอบหลักภายหลังปรับความละเอียด เท่ากับ 26.47 และมีองค์ประกอบรอง ดังนี้ ระดับความต้องการพัฒนาและ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ประโยชน์ที่ได้รับ และ การมีส่วนร่ วม 3) ด้านสิ่ งแวดล้อม (ENV) มีค่านํ้าหนักความสําคัญของ
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องค์ประกอบหลักภายหลังปรับความละเอียด เท่ากับ 24.05 และมีองค์ประกอบรอง ดังนี้ ผลการทบด้านพื้นที่ การ
สนับสนุน คุณภาพนํ้าผิวดิน และ ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและระบบนิ เวศน์ 4) ด้านเศรษฐศาสตร์ (ECO) มีค่านํ้าหนัก
ความสําคัญขององค์ประกอบหลักภายหลังปรับความละเอียด เท่ากับ 10.15 และมีองค์ประกอบรอง ดังนี้ ประเภทพื้นที่
ให้การสนับสนุน สัดส่วนมูลค่าผลผลิตต่อพื้นที่ ประเภทงบประมาณ และวงเงินงบประมาณลงทุน
2) ผลการจัดลําดับความสําคัญการพัฒนาโครงการชลประทานในพื้นที่ โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษาปาก
พนังล่าง โดยประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น ประกอบด้วย 3 แผนงบประมาณ และเมื่อเปรี ยบเทียบผลการ
พิจารณาดําเนินการพัฒนาโครงการชลประทานที่ผา่ นมา พบว่า แผนงบประมาณเร่ งด่วน จํานวน 20 รายการงาน มีความ
สอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณดําเนิ นการของกรมชลประทาน ร้อยละ 25 แผนงบประมาณระยะสั้น
จํานวน 132 รายการงาน มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณดําเนิ นการของกรมชลประทาน ร้อยละ
15.15 และแผนงบประมาณระยะกลาง จํานวน 15 รายการงาน มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินการของกรมชลประทาน ร้อยละ 53.33
3) ผลการลําดับความสําคัญของการพัฒนาโครงการชลประทาน สําหรับโครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษาปาก
พนังล่าง ทั้ง 3 กรณี มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณดําเนินการของกรมชลประทาน น้อยเนื่ องจาก
เดิมใช้เกณฑ์ทางด้านวิศวกรรมเพียงมิติเดียวในการพิจารณา
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูบ้ ริ หาร หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่ าย หัวหน้างาน ของสํานักงานชลประทานที่ 15 ที่กรุ ณาให้ขอ้ คิดเห็นที่เป็ น
ประโยชน์ในการดําเนินการวิจยั ครั้งนี้
เอกสารอ้ างอิง
ขวัญชัย อรรถวิภานนท์. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ [วิทยานิ พนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ]. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2535.
ทองเปลว กองจันทร์. กระบวนการตัดสิ นใจแบบหลายเกณฑ์เพื่อการจัดสรรนํ้าจากระบบอ่างเก็บนํ้า: กรณี ศึกษาในลุ่ม
นํ้ ามู ล ตอนบน
[วิ ท ยานิ พนธ์ ป ริ ญญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ]. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2546.
นพดล อัครธรรมวุฒิ และแหลมทอง เหล่าคงถาวร. การวิเคราะห์ลาดับความสํา คัญของปั จจัยที่มีผลต่อการพิจารณา
ก่อสร้างจุดตัดทางแยกต่างระดับแบบไม่มีทางลาดเชื่อม. เอกสารการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติ
ครั้งที่ 13; 14-16 พฤษภาคม 2551; ชลบุรี.
ปุณยนุช อยูร่ อด. การประยุกต์ใช้วิธีการ AHP ในการคัดเลือกบริ ษทั ขนส่ ง: กรณี ศึกษาธนาคารพาณิ ชย์ [วิทยานิ พนธ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ]. กรุ งเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์; 2552.
พาสิ ทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ประสันน์ สายประทุมทิพย์ และสุรพงศ์ คณาวิวฒั น์ไชย. การศึกษาปั จจัยที่ทาให้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้าง
อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิ จ. เอกสารการประชุ มวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 7; 17-18
พฤษภาคม 2544; กรุ งเทพฯ.
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สุ พจน์ ก้อนภูธร และธนภร ทวีวฒ
ุ ิ . การจัดลําดับความสําคัญของการจัดการความปลอดภัยเขื่อนโดยใช้กระบวนการ
วิเคราะห์แบบ Fuzzy Logic. เอกสารการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11; 12
กุมภาพันธ์ 2553; มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
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