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ความพึงพอใจต่ อการให้ บริการทางหลวงพิเศษ ปี 2551
User Satisfaction of Motorway Services in 2008
เพ็ญแข ศิริวรรณ ชินนะพงษ์ บํารุงทรัพย์ สุ รเมศวร์ ฮาชิม
ภาควิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ปทุมธานี 12121

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์การสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริ การทางหลวงพิเศษ ปี 2551 เพื/อสํารวจความพึง
พอใจและปั ญหาของประชาชนที/ใช้บริ การทางหลวงพิเศษ ประเมินผลการให้บริ การทางหลวงพิเศษ และการ
แก้ไขปั ญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที/ให้บริ การทางหลวงพิเศษ รวมทั4งสํารวจความต้องการให้มีบริ การกูช้ ี พ
ฉุ กเฉิ นของประชาชนที/ใช้เส้นทางหลวงพิเศษ โดยทําการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณควบคู่กบั เชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการ
สํารวจด้วยการสุ่ มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การทางหลวงพิเศษหมายเลข และสัมภาษณ์ เจาะลึกเจ้าหน้าที/ และพนักงาน
ให้บริ การบนทางหลวงพิเศษ ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี4 กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข
9 มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การมอเตอร์เวย์โดยภาพรวมทั4งหมดอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจด้าน
เส้นทางมอเตอร์ เวย์ในระดับมาก ด้านการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที//ผูป้ ฏิบตั ิงานในระดับปานกลางค่อนข้างสู ง
และด้านศูนย์บริ การในระดับปานกลาง ซึ/ งคะแนนเฉลี/ยของระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมทั4งหมด และความ
พึงพอใจในแต่ละด้านของผูใ้ ช้บริ การมอเตอร์ เวย์หมายเลข 7 และ หมายเลข 9 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที/ระดับความเชื/อมัน/ 95 % กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การมอเตอร์ เวย์รู้จกั และเข้าใจภารกิจของหน่วย
กูช้ ีพดีร้อยละ 42.5 และมีความคิดเห็นว่า หน่วยกูภ้ ยั /กูช้ ีพ ทําหน้าที/ได้ดีพอสมควรถึงดีเยี/ยม/ช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ
ให้รอดชี วิตได้มาก และ ควรจัดให้มีหน่ วยกูช้ ี พฉุ กเฉิ นบนมอเตอร์ เวย์ โดยที/ มีความจําเป็ นอย่างยิ/งที/ จะต้องมี
บุ ค ลากรที/ มี ค วามรู ้ ท างการแพทย์ข4 ัน พื4 น ฐานเพื/ อ ช่ ว ยเหลื อ ผูบ้ าดเจ็ บ ช่ ว งรอการนํา ส่ ง โรงพยาบาล และมี
รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ข4 นั พื4นฐานเพื/อช่วยเหลือในเบื4องต้น เจ้าหน้าที//พนักงานให้บริ การบนทาง
หลวงพิเศษส่ วนใหญ่มีความเห็นว่ามอเตอร์เวย์มีพฒั นาการที/กา้ วหน้าไปมากนับตั4งแต่การเปิ ดให้บริ การในปี 2541
เป็ นต้นมา แต่ยงั มีปัญหาและอุปสรรคอยูบ่ า้ ง เช่น ปัญหาห้องนํ4าสกปรก ปัญหาการจราจรติดขัดบริ เวณศูนย์บริ การ
ในช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวันหรื อช่วงเทศกาล เจ้าหน้าที//พนักงานมีความเห็นว่ามอเตอร์ เวย์ควรจัดสวัสดิการ
ให้ม ากกว่า ที/ เ ป็ นอยู่ใ นปั จ จุ บ นั เช่ น สวัส ดิ ก ารด้า นประกัน อุ บ ัติ เ หตุ / ประกัน ชี วิต สวัส ดิ ก ารด้า นที/ อ ยู่อ าศัย
สวัสดิการร้านอาหารและสวัสดิการค่าผ่านทาง เป็ นต้น
คําสํ าคัญ: ความพึงพอใจ ทางหลวงพิเศษ
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Abstract
The 2008 motorway user satisfaction research aims to 1) study the motorway user satisfaction 2)
identify problems and/or obstacles experienced by the motorway users, 3) evaluate the performance of
motorway officers in providing services and solving problems for the motorway users, and 4) investigate the
needs for highway emergency/rescue unit. Random sampling and in-depth interview techniques were used to
understand and demonstrate the trends of the requirements and expectations of motorway users. The research
findings revealed these factors:
The sample group of motorway number 7 and 9 had moderate satisfaction on the overall services
received from using the motorway. The sample group was highly satisfied with the routing and the performance
of motorway officers. However, the sample group had moderate satisfaction on the service areas. The average
satisfaction level of the users of motorway number 7 and 9 are similar at a 95% significance level.
42.5% of the sample group recognized and understood the mission of the motorway emergency units.
The sample group thought that the emergency/rescue units have done a good to excellent job in saving lives of
ill or injured patients on motorways. The finding also revealed that it is imperative to have the emergency units
with qualified physicians to provide pre-hospital emergency medical care and ambulance with life support
equipment.
Motorway officers agreed that the motorways have strong improvement in basic structure, road
surface, and service quality, since 1998. The problems with service areas are the sanitation of the bathrooms,
and traffic at service areas during peak seasons (holidays or long weekends). The finding also showed that the
officers would like to have better benefit packages (i.e. health and life insurance, accommodations,
food/restaurant on motorway, and motorway tolls.)
Keywords: Satisfaction, Motorway
ประสิ ทธิ ภ าพและผลประโยชน์ ที/ ต รงกั บ ความ
ต้อ งการของประชาชน นอกจากนี4 ยัง ได้ก าํ หนด
มาตรฐานการดําเนิ นงานที/มุ่งเน้นให้ผูใ้ ช้เส้นทางทุก
คนได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริ การทางหลวง
พิเศษ ทั4งในเชิงป้ องกัน การอํานวยการความปลอดภัย
ขณะใช้ เ ส้ น ทาง การกู้ ภ ัย และกู้ ชี พ ฉุ ก เฉิ น การ
ช่วยเหลือและติดตามผลการบําบัดรักษา

1. บทนํา
สํานักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้
ทําการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริ การของทาง
หลวงพิเศษตลอดจนปั ญหาอุปสรรคต่ าง ๆ ทั4งของ
ผูใ้ ห้และผูใ้ ช้บริ การเพื/อนําข้อมูลที/ได้จากการสํารวจ
ไปใช้ใ นการวางแผนและกํา หนดแนวทางในการ
บริ หารงานที/มุ่งผลสัมฤทธิk และเป็ นข้อมูลพื4นฐานใน
ก า ร นํ า ไ ป ป รั บ ป รุ ง ก า ร ทํ า ง า น เ พื/ อ ใ ห้ เ กิ ด
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แม้ว่ า สํ า นัก งานทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า ง
เมื องได้นาํ ข้อมูลจากการสํารวจในแต่ละปี ไปใช้ใน
การกํา หนดแนวทางการบริ ห ารงาน และได้มี ก าร
พัฒนาปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทํางานของเจ้าหน้าที/
เพิ/มขึ4น ตามลําดับ แต่เนื/ องจากพฤติกรรมและความ
ต้อ งการของผู ้ใ ช้บ ริ การเปลี/ ย นแปลงตลอดเวลา
ประกอบกับยุคนี4 เป็ นยุคโลกาภิวตั น์ (Globalization)
ซึ/ งผูใ้ ช้บริ การสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จาก
ทัว/ โลก จึงมีการเปรี ยบเทียบการให้บริ การกับประเทศ
ต่าง ๆ ทําให้มีความคาดหวังต่อการให้บริ การเพิ/มมาก
ขึ4 น ซึ/ ง อาจมี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการให้บ ริ ก าร
ดังนั4นจึงมีความจําเป็ นที/จะต้องทําการสํารวจความพึง
พอใจต่ อ การให้ บ ริ การของทางหลวงพิ เ ศษอย่ า ง
ต่อเนื/ อง โดยทําการศึกษาทั4งข้อมูลเชิ งคุณภาพ และ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ต่าง ๆ เกี/ยวกับการ
ให้บริ การทางหลวงพิเศษ เพื/อให้ทราบแนวโน้มของ
ความต้องการและความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ เพื/อ
ทํา ให้ ก ารวางแผนพัฒ นาปรั บ ปรุ งการให้ บ ริ การ
เป็ นไปในลักษณะเชิงรุ กมากกว่าการตั4งรับ

2.3 เพื/อสํารวจความต้องการให้มีบริ การกู้
ชี พ ฉุ ก เฉิ น ของประชาชนที/ ใ ช้เ ส้ น ทางหลวงพิ เ ศษ
หมายเลข 7 และ 9

3. ขอบเขตการวิจยั
การวิ จ ัย ครั4 งนี4 ได้ก ํา หนดขอบเขตศึ ก ษา
ข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยการสํา รวจผู ้ใ ช้บ ริ ก ารทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 และศูนย์บริ การทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 (Service Area) และศึกษา
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกเจ้าหน้าที/
ผู ้ใ ห้ บ ริ การ และหน่ ว ยกู้ภ ัย ของทางหลวงพิ เ ศษ
หมายเลข หมายเลข 7 และ 9 เกี/ ยวกับการให้บริ การ
ทางหลวงพิ เ ศษ และปั ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิ บ ัติ
หน้าที/

4. คํานิยามศัพท์ เฉพาะ
มอเตอร์ เวย์หมายเลข 7 ในที/น4 ีหมายถึง ทาง
หลวงพิเศษ หมายเลข 7 (กรุ งเทพ - ชลบุรี)
มอเตอร์ เวย์หมายเลข 9 ในที/น4 ี หมายถึง ทาง
หลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนกาญจนาภิเษก วงแหวน
รอบนอกด้านตะวันออก (บางปะอิน - บางพลี)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
2.1 เพื/อสํารวจความพึงพอใจและปั ญหา
ของประชาชนที/ใช้บริ การทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
และ 9หน่วยกูภ้ ยั ของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ
9 และศูนย์บริ การทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (Service
Area)
2.2 เพื/ อ ประเมิ น ผลการให้ บ ริ การทาง
หลวงพิเศษ และการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคของ
เจ้าหน้าที/ และผูใ้ ห้บริ การทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
และ 9 หน่วยกูภ้ ยั ของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ
9 และศูนย์บริ การทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (Service
Area)

5. ประโยชน์ ทคี าดว่ าจะได้ รับ
5.1 ผลการวิจยั นี4 ทาํ ให้ได้ขอ้ มูลเพื/อนําไป
ประกอบการประเมินผลการดําเนินงานของทางหลวง
พิเศษ เพื/อประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การ หน่ วยกูภ้ ยั ของ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 และศูนย์บริ การ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (Service Area)
5.2 สามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลพื4นฐานใน
การวางแผน ปรั บปรุ ง พัฒนาระบบการบริ การให้มี
มาตรฐาน และสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของ
ประชาชน
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2. เพื/อแจกแจงได้ว่า อะไรคือความจําเป็ น
ความปรารถนา ความต้องการและความคาดหวังของ
ลูกค้า
3. ตรวจสอบสิ/ งที/คุณคาดหวังเพื/อปรับปรุ ง
คุณภาพบริ การ และความพึงพอใจของลูกค้า
4. ในปั จจุ บนั สิ/ งที/ คุณดําเนิ นการนั4น เป็ น
อย่างไร และจากจุดนี4 คุณจะมุ่งหน้าไปสู่จุดใด
5. ประยุก ต์เ ข้า กับ กระบวนการปรั บ ปรุ ง
และพัฒนาอย่างต่อเนื/อง
ประโยชน์ของการวัดคุณภาพและความพึง
พอใจของลูกค้า สามารถสรุ ปได้ดงั นี4
1. ทําให้เกิ ดสัญชาตญาณที/มุ่งมัน/ เอาชนะ
และต้อ งการความสํา เร็ จ ซึ/ ง จะส่ ง ผลต่ อ เนื/ อ งไปสู่
คุณภาพบริ การที/ดีกว่าให้แก่ลกู ค้า
2. การวัด ทํา ให้รู้ ถึ ง ขี ด ขั4น มาตรฐานของ
ผลงานตามปกติของเราและรู ้ถึงขั4นมาตรฐานที/ดีที/สุด
ที/เป็ นไปได้ ที/พวกเราต้องไปให้ถึง ซึ/ งจะเป็ นตัวที/นาํ
เราไปสู่คุณภาพที/สูงขึ4นและความพึงพอใจที/เพิม/ ขึ4น
3. ทําให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานรั บรู ้ ผลที/ ได้ในทันที
โดยเฉพาะอย่างยิ/งหากผูว้ ดั ในที/น4 ี คือ ลูกค้าซึ/ งกําลัง
ประเมินพนักงานผูท้ ี/เขาติดต่องานด้วยอยู่
4. ทําให้ทราบว่าสิ/ งใดบ้างที/จะต้องทําเพื/อ
ปรับปรุ งคุณภาพและความพึงพอใจ และบอกได้ดว้ ย
ว่า คุณต้องทําอย่างไร ซึ/ งข้อมูลส่ วนนี4 คุณอาจทราบ
ได้โดยตรงจากลูกค้านัน/ เอง
5. ช่วยผลักดันจูงใจให้พวกเราตั4งใจปฏิบตั ิ
ให้ดียง/ิ ขึ4น และมีประสิ ทธิผลในระดับที/สูงขึ4นตามไป
ด้วย
6.2 ผลงานวิจยั ทีเ กีย วข้ อง
การสํารวจความพึงพอใจผูใ้ ช้ทางหลวงของ
ประเทศนิวซีแลนด์ ในปี 2000 [3] โดยการสัมภาษณ์
ผูใ้ ช้ทางหลวงทางโทรศัพท์จาํ นวน 1,000 ราย พบว่า

6. วรรณกรรมทีเ กีย วข้ อง
ผู ้เ ขี ย นได้ ส รุ ปประเด็ น เนื4 อหาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ที/เกี/ยวข้องกับการวิจยั เรื/ อง
นี4 โดยแบ่งเนื4 อหาออกเป็ น 2 ส่ วนด้วยกัน ส่ วนแรก
เป็ นการอธิ บายความหมายการสํารวจความพึงพอใจ
และส่ วนที/สองเป็ นการสรุ ปย่อผลการวิจยั ที/เกี/ยวข้อง
กับการศึกษา
6.1 ความหมายการสํ ารวจความพึงพอใจ
สมิต สัชณุ กร (2547) [1] การผลิตสิ นค้าก็
ต้องรู ้ ถึงความต้องการของลูกค้า เพื/อที/ จะออกแบบ
สิ นค้ า ให้ ต รงตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า การ
ให้บริ การก็จะต้องรู ้ถึงความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ด้วยเช่นกัน
การสํา รวจความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก าร
จะต้อ งทํา ตามวิ ธี ด าํ เนิ น การวิจ ัย มี ก ารพิ จ ารณาถึ ง
แหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างที/จะใช้เป็ นตัวแทนความ
คิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การ พิจารณาถึงเครื/ องมอที/ใช้ใน
การรวบรวม การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล การวิเ คราะห์
ข้อมูล รวมทั4งสถิติที/ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
Richard F. Gerson [2] (อ้างในพิพฒั น์ ก้อง
กิ จกุล, 2547) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า คื อ
ลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ เมื/อสิ นค้าหรื อบริ การของ
เรา ตรงกับความต้องการ หรื อเกินความคาดหมายของ
พวกเขา คุณภาพ คือ สิ/ งใดก็ตามที/ลูกค้ารู ้สึกพึงพอใจ
และพู ด ถึ ง อยู่ เ สมอ เมื/ อ พวกเขาได้ใ ช้สิ น ค้า หรื อ
บริ การจากเรา
วัตถุประสงค์ของการวัดคุณภาพและความ
พึงพอใจของลูกค้า มีดงั นี4
1. เพื/อเรี ยนรู ้ ถึงความรู ้ สึก ความเข้าใจ ที/
ลูกค้ามีกบั คุณ
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มากกว่า 1 ใน 3 ของชาวนิวซี แลนด์มีความคิดเห็นว่า
ทาวหลวงที/ ใช้อยู่ในปั จจุ บนั ดี กว่าเมื/ อ 2 ปี ก่ อน แต่
ความพึงพอใจโดยภาพรวมที/ มีต่อ ทางหลวงค่อ ย ๆ
ลดลงมาเรื/ อย ๆ กล่าวคือ เมื/อปี 1998 ผลการสํารวจ
พบว่าประชาชนพึงพอใจมากที/สุดร้อยละ 81 แต่ในปี
2000 พบว่า ระดับความพึงพอใจลดลงเหลือเพียงร้อย
ละ 76 ทั4ง ๆ ที/ประชาชนทราบและพึงพอใจที/ได้มีการ
ปรั บปรุ งทางหลวง แต่เนื/ องจากความคาดหวังของ
ประชาชนต่อการให้บริ การทาวหลวงมีเพิ/มขึ4นจึงทํา
ให้ระดับความพึงพอใจลดลงไป
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั ได้ช4 ี ให้เห็ นทาง
หลวงมุ่งให้ความสนใจสิ/ งที/ผใู ้ ช้ทางต้องการให้มีการ
ปรับปรุ ง เช่น ความเรี ยบของถนน การเพิ/มช่องทาง
การจราจร การให้มีจุดกลับรถฉุ กเฉิ นและไหล่ทางที/
กว้างขึ4น การวิจยั ยืนยันได้ว่าทางหลวงกําลังทําในสิ/ ง
ที/แตกต่างไปจากเดิมโดยได้มีการพัฒนาปรับปรุ งทาง
หลวงตามความต้องการของผูใ้ ช้ทาง
ดัชนี ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทางหลวงของ
ประเทศออสเตรเลี ยและนิ วซี แลนด์ ชี4 ใ ห้เห็ นว่าใน
ออสเตรเลียผูใ้ ช้ทางหลวงมีความพึงพอใจโดยเฉลี/ย
ร้ อ ยละ 63.8 และในนิ ว ซี แ ลนด์ผูใ้ ช้ท างมี ค วามพึ ง
พอใจโดยเฉลี/ย 62.8 (คะแนนสูงสุ ด 100 คะแนน)
การสํารวจผูใ้ ช้มอเตอร์ เวย์ในออคแลนด์ ใน
ปี 1998 [4] พบว่ า ผูใ้ ช้ม อเตอร์ เ วย์ใ นออกแลนด์มี
ความพึงพอใจลดลงจากเดิม 4% ทําให้มีการปรับปรุ ง
เส้น ทางมอเตอร์ เ วย์ ปรั บปรุ งพฤติ ก รรมการขับรถ
และบริ การจัดการเกี/ยวกับอุบตั ิเหตุจาการสํารวจผูใ้ ช้
มอเตอร์ เ วย์ท ํา ให้ รั ฐ เข้า ใจความต้อ งการ ความ
คาดหวังของผูใ้ ช้ถนนและจัดอันดับการปรับปรุ งและ
พัฒ นามอเตอร์ เ วย์อ ย่ า งเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการของประชาชนชาวออคแลนด์

7. ระเบียบวิธีการวิจยั
7.1 ประชากรเป้ าหมาย
ประชากรเป้ าหมายสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาครั4งนี4 แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผูใ้ ช้บริ การทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 กลุ่ม
ผู ้ใ ช้ บ ริ การบริ เวณศู น ย์ บ ริ การทางหลวงพิ เ ศษ
หมายเลข 7 (Service Area) และกลุ่มเจ้าหน้าที/ และ
พนัก งานให้บ ริ ก ารบนทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข 7
และ 9
7.2 การสุ่ มตัวอย่ าง
7.2.1 กลุ่มผูใ้ ช้บริ การทางหลวงพิเศษ
การสุ่ มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และ หมายเลข 9 จะทําการสุ่ มตัวอย่า ง
ผูใ้ ช้บริ การบริ เวณด่ านเก็บเงิ นค่ าผ่านทางทั4งขาเข้า
กรุ งเทพ ฯ และขาออกกรุ งเทพ ฯ บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 กรุ งเทพ-ชลบุรี (สายใหม่) และบนทาง
หลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนกาญจนาภิ เษก วงแห
วนรอบนอกด้า นตะวัน ออก (บางปะอิ น -บางพลี )
รวมทั4งหมด 4 ด่าน ได้แก่ ด่านลาดกระบัง ด่านพาน
ทอง ด่านธัญบุรี และด่านทับช้าง ใช้วิธีการสุ่ มแบบ
Stratified Random Sampling โดยจําแนกผูใ้ ช้บริ การ
ทางหลวงพิเศษ ตามประเภทของรถ ซึ/ งจะมีจาํ นวน
ตัว อย่า งรวมทั4ง สิ4 น 2,136 ชุ ด จากด่ า นลาดกระบัง
จํา นวน 467 ชุ ด ด่ า นพานทอง 379 ชุ ด ด่ า นธัญ บุ รี
จํานวน 502 ชุด และด่านทับช้างจํานวน 788 ชุด
7.2.2 กลุ่มเจ้าหน้าที/ และพนักงานให้บริ การ
และหน่วยกูภ้ ยั ของทางหลวงพิเศษ
ในการสํ า รวจปั ญ หาและอุ ป สรรคของ
เจ้าหน้าที/และพนักงานให้บริ การบนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และ 9 ศู น ย์บ ริ การทางหลวงพิ เ ศษ
หมายเลข 7 และหน่ ว ยกู้ภ ัย ของทางหลวงพิ เ ศษ
หมายเลข 7 และ 9 นั4น จะทําการสุ่ มตัวอย่าง
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เจ้าหน้าที//พนักงานให้บริ การ โดยใช้วิธีการสุ่ มแบบ
Quota Sampling กําหนดจํานวนตัวอย่างทั4งสิ4 น 36
ราย โดยแบ่งเป็ นเจ้าหน้าที//พนักงานให้บริ การที/ด่าน
เก็บค่าธรรมเนี ยมผ่านทางทั4งขาเข้า และขาออก บน
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ทั4ง 4 ด่าน
จํานวนด่านละ 6 ราย (รวม 24 ราย) เจ้าหน้าที//
พนั ก งานให้ บ ริ การที/ ศู น ย์บ ริ การทางหลวงพิ เ ศษ
หมายเลข 7 จํานวน 6 ราย และเจ้าหน้าที//พนักงาน
หน่วยกูภ้ ยั ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และ 9 จํานวน
6 ราย
7.3 เครืองมือทีใ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ้ วิ จ ั ย ได้ ส ร้ า งแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ อย่างมี โครงสร้ างเพื/อนําไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล โดยแบ่ ง แบบสอบถามออกเป็ น 4
ตอน คือ ข้อมูลทัว/ ไปของผูใ้ ช้บริ การ ความพึงพอใจ
ในการให้บริ การ ความต้องการด้านการให้มีบริ การกู้
ชีพฉุ กเฉิ น และปั ญหาอุปสรรคของการใช้บริ การทาง
ก่ อ นที/ จ ะนํา แบบสอบถามที/ สร้ า งขึ4 น ไปใช้ก บั กลุ่ ม
ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามไปทดลองใช้ (PreTest) และนําข้อมูลที/ได้มาวิเคราะห์ค่าความน่าเชื/อถือ
ของแบบสอบถามและนํ า ผลที/ ไ ด้ ม าปรั บ ปรุ ง
แบบสอบถามให้มีคุณภาพดีข4 ึน
7.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
7.4.1 สถานที/เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
บริ เวณด่ านทั4งขาเข้ากรุ งเทพ ฯ และขาออกบนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 ได้แก่ ด่านลาดกระบัง ด่ าน
พานทอง และ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ได้แก่
ด่านธัญบุรี และด่านทับช้าง รวมทั4ง ศูนย์บริ การทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 และหน่ วยกูภ้ ยั ของทางหลวง
พิเศษ หมายเลข 7 และ 9

7.4.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้หลายวิธี
ผสมกันตามความเหมาะสมและสถานการณ์ โดยมี
หลักเกณฑ์ ดังนี4
(1) ก ลุ่ ม ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ท า ง ห ล ว ง พิ เ ศ ษ
หมายเลข 7 และ หมายเลข 9 ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดย
ให้ พ นั ก งานเก็ บ ข้อ มู ล ยื/ น แบบสอบถามให้ ก ลุ่ ม
ตัว อย่า งเป็ นผูก้ รอกเอง และส่ ง แบบสอบถามตอบ
กลับคืนมาทางไปรษณี ย ์ ภายในระยะเวลาที/กาํ หนด
(2) กลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ ก ารศู น ย์บ ริ ก ารทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยให้
พนักงานเก็บข้อมูลยื/นแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นผูก้ รอกเอง และรอรับแบบสอบถามตอบกลับคืน
มาทัน ที หรื ออาจใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ต ามความ
เหมาะสมและสถานการณ์
(3) กลุ่มเจ้าหน้าที/ และพนักงานให้บริ การ
บนทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข 7 และ หมายเลข 9
ศู น ย์ บ ริ การทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข 7 และ
หน่วยกูภ้ ยั ของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และ 9 ใช้
วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์
อย่างมีโครงสร้าง
7.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ ใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสถิติในการประมวลผลข้อมูล โดยแบ่ง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 2 ส่ วน คือ
7.5.1 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ทั/ ว ไ ป ข อ ง
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารทางหลวงพิ เ ศษ ความพึ ง พอใจในการ
ให้บริ การของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 หมายเลข 9
ศู น ย์บ ริ การทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข 7 และควา
ต้องการด้านการให้มีบริ การกูช้ ีพฉุ กเฉิ น ตลอดจน
ปั ญ หาอุ ป สรรคและข้อ เสนอแนะเกี/ ย วกับ การใช้
บริ การมอเตอร์ เวย์ ใช้สถิติเชิ งพรรณนา เช่น ร้อยละ
ค่าเฉลี/ย
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7.5.2 การวิ เ คราะห์ เ ปรี ยบเที ย บความ
แตกต่างความพึงพอใจในการให้บริ การของทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 โดยใช้ สถิติ Chisquare, t-test และ F-test

8.2 ลักษณะการใช้ มอเตอร์ เวย์
กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้มอเตอร์เวย์ร้อยละ 86.3 ใช้
รถ 4 ล้อ โดยเฉพาะอย่างยิง/ กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้เส้นทาง
หมายเลข 7 ใช้รถ 4 ล้อ มากถึงร้อยละ 91.1 และ
สัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้เส้นทางหมายเลข 9 ที/ใช้
รถ 6 ล้อ และ 6 ล้อขึ4นไป มีมากกว่ากลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้
เส้ น ทางหมายเลข 7 กลุ่ ม ตัว อย่า งร้ อ ยละ 71 ใช้
บริ การมอเตอร์ เวย์ประมาณ 1 - 2 ครั4ง/สัปดาห์ และมี
เพี ย งร้ อ ยละ 10 เท่ า นั4 น ที/ ใ ช้ บ ริ การมอเตอร์ เ วย์
มากกว่า 5 ครั4ง/สัปดาห์ ซึ/ งกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้หมายเลข
9 ที/ ใ ช้ บ ริ ก า ร ม อ เ ต อ ร์ เ ว ย์ ม า ก ก ว่ า
5 ครั4ง/สัปดาห์ มีร้อยละ 16.7 ในขณะที/กลุ่มตัวอย่าง
ผูใ้ ช้ห มายเลข 7 ที/ ใ ช้บ ริ ก ารมอเตอร์ เ วย์ม ากกว่า 5
ครั4ง/สัปดาห์ มีเพียงร้ อยละ 6.7 เท่านั4น และจากการ
ทดสอบความแตกต่างของประเถทรถยนต์และความถี/
ในการใช้ม อเตอร์ เ วย์ข องผู ้ใ ช้บ ริ ก ารมอเตอร์ เ วย์
หมายเลข 7 และ หมายเลข 9 แสดงในตารางที/ 2
พบว่ า ประเภทรถและความถี/ ใ นการใช้ เ ส้ น ทาง
มอเตอร์ เวย์ของที/ผูใ้ ช้บริ การมอเตอร์ เวย์หมายเลข 7
และ หมายเลข 9 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที/ระดับความเชื/อมัน/ 95 %

8. สรุปผลการวิจยั
8.1 คุณลักษณะทางประชากร
กลุ่ ม ตัว อย่า งที/ ใ ช้บ ริ ก ารมอเตอร์ เ วย์โ ดย
ภาพรวมทั4งหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย และมีอายุอยูใ่ นช่วง 26-35 ปี และ 36-45
ปี โดยเฉพาะอย่า งยิ/ง กลุ่ ม ตัว อย่า งผูใ้ ช้บ ริ ก ารของ
มอเตอร์ เวย์หมายเลข 9 ร้อยละ 73 เป็ นเพศชาย และมี
อายุ อ ยู่ใ นช่ ว ง 36-45 และ 46-55 ปี ในสั ด ส่ ว นที/
มากกว่าผูใ้ ช้บริ การของมอเตอร์ เวย์หมายเลข 7 ซึ/ ง
การทดสอบความแตกต่ า งของคุ ณ ลั ก ษณะทาง
ประชากรของผูใ้ ช้บริ การมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 และ
9 แสดงในตารางที/ 1 พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมอเตอร์ เวย์
เพศชายและเพศหญิง และผูใ้ ช้บริ การมอเตอร์เวย์ที/อยู่
ในกลุ่ ม อายุ ต่ า งกัน จะใช้ เ ส้ น ทางมอเตอร์ เ วย์
แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที/ ร ะดับ ความ
เชื/อมัน/ 95 %

ตารางที 2 คุณลักษณะการใช้มอเตอร์ เวย์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง จําแนกตามเส้นทางมอเตอร์เวย์ที/ใช้
ค่าสถิติทดสอบ
คุณลักษณะ
Sig
2

ตารางที 1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างเส้นทาง
มอเตอร์ เวย์ที/ใช้ของผูใ้ ช้มอเตอร์ เวย์ที/มีคุณลักษณะ
ต่างกัน
คุณลักษณะ
เพศ
อายุ

ค่าสถิติทดสอบ
χ2

29.364
9.852

χ

Sig

ประเภทรถยนต์ที/ใช้
ความถี/ในการใช้

0.000*
0.043*

93.548
126.203

0.000*
0.000*

หมายเหตุ * มี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที/
ระดับความเชื/อมัน/ 95 %

หมายเหตุ * มี ความแตกต่า งกัน อย่า งมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที/
ระดับความเชื/อมัน/ 95 %
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ในระดับปานกลางค่อนขางสู ง (คะแนนเฉลี/ยเท่ากับ
3.39 และ 3.38 ตามลําดับ) ในขณะที/กลุ่มตัวอย่างทั4ง
สองกลุ่ ม มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ศู น ย์บ ริ ก ารในระดับ
ปานกลาง (คะแนนเฉลี/ ย เท่ า กับ 3.14 และ 3.15
ตามลําดับ) ซึ/ งเมื/อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี/ยระดับ
ความพึงพอใจโดยภาพรวมทั4งหมด และโดยภาพรวม
ในแต่ละด้านของผูใ้ ช้บริ การมอเตอร์ เวย์หมายเลข 7
และ หมายเลข 9 พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที/ระดับความเชื/ อมัน/ 95 % ดัง
ตารางที/ 3

8.3 ความพึงพอใจต่ อการให้ บริการมอเตอร์
เวย์ โดยภาพรวม
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ทั4 ง ส อ ง ก ลุ่ ม คื อ ก ลุ่ ม
ผูใ้ ช้บริ การมอเตอร์ เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 มี
ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ การมอเตอร์ เ วย์โ ดย
ภาพรวมทั4งหมดอยูใ่ นระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี/ย
อยูใ่ นช่วง 2.61-3.40) และเมื/อพิจารณาความพึงพอใจ
โดยภาพรวมในแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั4งสอง
กลุ่มมีความพึงพอใจต่อเส้นทางมอเตอร์ เวย์ในระดับ
มาก (คะแนนเฉลี/ยอยูใ่ นช่วง 3.41-4.20) และมีความ
พึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที//ผูป้ ฏิบตั ิงาน

ตารางที 3 เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการให้บริ การมอเตอร์เวย์โดยภาพรวม ของผูใ้ ช้บริ การ มอเตอร์เวย์
หมายเลข 7 และ หมายเลข 9
รายการประเมิน
มอเตอร์เวย์
มอเตอร์เวย์
รวม
ค่าสถิติ
Sig
S.D
S.D
S.D ทดสอบ t
X
X
X
ภาพรวม
3.33
0.59
3.34
0.60
3.33
0.59
-0.443 0.658 ns
เจ้าหน้าที//ผูป้ ฏิบตั ิงาน
3.39
0.72
3.38
0.70
3.38
0.71
0.251 0.802 ns
เส้นทางมอเตอร์เวย์
3.44
0.71
3.43
0.72
3.44
0.72
0.298 0.766 ns
ศูนย์บริ การ ฯ
3.14
0.72
3.15
0.71
3.15
0.72
-0.290 0.771 ns
หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที/ระดับความเชื/อมัน/ 95 %

จากการเปรี ยบเที ย บคะแนนเฉลี/ ย ระดับ
ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผูใ้ ช้บริ การมอเตอร์
เวย์ที/มีเพศต่างกันพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที/ระดับความเชื/ อมัน/ 95 % แต่
สําหรั บกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การมอเตอร์ เวย์ที/อยู่ใน
กลุ่ ม อายุต่ า งกัน จะมี ค ะแนนเฉลี/ ย ระดับ ความพึ ง
พอใจโดยภาพรวมแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทาง
สถิติที/ระดับความเชื/อมัน/ 95 % ซึ/งเมื/อทําการทดสอบ
จับคู่เปรี ยบเทียบ (Multiple Comparisons) โดยวิธี
LSD พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที/อยูใ่ นกลุ่มอายุ 18-25 ปี และ

มากกว่า 55 ปี มีคะแนนเฉลี/ยของระดับความพึงพอใจ
ต่ อ การให้ บ ริ ก ารมอเตอร์ เ วย์โ ดยภาพรวมสู ง กว่ า
ผูใ้ ช้บริ การที/ อยู่ในกลุ่ มอายุ 26-35 ปี และ 36-45 ปี
นอกจากนี4ยงั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที/อยูใ่ นกลุ่มอายุ 46-55
ปี มี ค ะแนนเฉลี/ ย ของระดับ ความพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้บริ การมอเตอร์ เวย์โดยภาพรวมสู งกว่าผูใ้ ช้บริ การ
ที/อยูใ่ นกลุ่มอายุ 36-45 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที/
ระดับความเชื/อมัน/ 95% ดังตารางที/ 4
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ตารางที 4
เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการให้บริ การมอเตอร์ เวย์โดยภาพรวมของผูใ้ ช้บริ การที/มี
คุณลักษณะทางประชากรต่างกัน
คุณลักษณะทางประชากร
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
อายุ
1. 18-25 ปี
2. 26-35 ปี
3. 36-45 ปี
4. 46-55 ปี
5. มากกว่า 55 ปี

X

3.34
3.31
3.38
3.30
3.30
3.38
3.44

S.D

กลุ่มที/แตกต่าง

ค่าสถิติทดสอบ

Sig

t=1.371

0.171 ns

F=2.970

0.018*

0.61
0.55
0.55
0.57
0.61
0.62
0.54

1,5 >2, 3
4 >3

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที/ระดับความเชื/อมัน/ 95 %
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที/ระดับความเชื/อมัน/ 95 %

บริ การมอเตอร์ เวย์ต่างกัน พบว่า ระดับความพึงพอใจ
ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที/
ระดับความเชื/อมัน/ 95 % ดังตารางที/ 5

ในการเปรี ยบเที ย บคะแนนเฉลี/ ย ระดั บ
ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผูใ้ ช้บริ การมอเตอร์
เวย์ที/ ใ ช้ป ระเภทรถต่ า งกัน หรื อ มี ค วามถี/ ใ นการใช้

ตารางที 5 เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการให้บริ การมอเตอร์ เวย์โดยภาพรวม ของผูใ้ ช้บริ การที/มีลกั ษณะ
การใช้มอเตอร์เวย์ต่างกัน
S.D
ค่าสถิติทดสอบ
Sig
ลักษณะการใช้มอเตอร์เวย์
X
ประเภทรถยนต์ที/ใช้
1. รถ 4 ล้อ
2. รถ 6 ล้อ
3. รถมากกว่า6 ล้อ
ความถี/ในการใช้มอเตอร์เวย์ (ครั4ง/สัปดาห์)
1. ไม่เกิน 2 ครั4ง/สัปดาห์
2. 3-5 ครั4ง/สัปดาห์
5. มากกว่า 5 ครั4ง/สัปดาห์

3.33
3.31
3.33

0.59
0.61
0.58

3.33
3.31
3.36

0.58
0.61
0.64

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที/ระดับความเชื/อมัน/ 95 %
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อากาศ ได้แก่เฮลิคอปเตอร์ ที/มีอุปกรณ์และบุคลากร
ทางการแพทย์ เช่ นเดี ยวกั บ ห้ อ งฉุ กเฉิ นของ
โรงพยาบาล เพื/ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้บ าดเจ็ บ ขณะนํา ส่ ง
โรงพยาบาล
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 94.1 มีความคิดเห็นว่า
ควรมี ห น่ ว ยกู้ชี พ ฉุ ก เฉิ น บนมอเตอร์ เ วย์ ซึ/ งกลุ่ ม
ตัวอย่างประมาณครึ/ งหนึ/ งคาดว่าถ้าจัดให้มีบริ การกู้
ชี พบนมอเตอร์ เวย์อาจจะมี ปัญหาอุปสรรคเรื/ องการ
ทํา งานซํ4าซ้อนกับหน่ วยกู้ภยั /กู้ชีพ อื/ น ๆ และอาจมี
ปั ญ หาในการแบ่ ง งานกัน ทํา และมี ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ประมาณร้ อ ยละ 43 ที/ ค าดว่ า อาจจะไม่ ส ามารถ
ให้บริ การครบวงจรได้ และมีกลุ่มตัวอย่างไม่ถึง1 ใน
4 ที/ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า การจัด ให้ มี บ ริ การกู้ชี พ บน
มอเตอร์ เวย์น4 นั ไม่คุม้ ค่ากับการจัดการ เพราะอุบตั ิเหตุ
ที/รุนแรงเกิดขึ4นน้อยมาก
8.5 ความคิ ด เห็ น เจ้ า หน้ าที / พนั ก งานผู้
ให้ บริการบนทางหลวงพิเศษ
เจ้าหน้าที//พนักงานให้บริ การมอเตอร์ เวย์ มี
ความเห็ นว่า ปั จ จุ บนั ประชาชนนิ ยมใช้มอเตอร์ เวย์
เพิ/มมากขึ4นกว่าในอดี ต และมอเตอร์ เวย์ก็ได้ทาํ การ
ปรับปรุ งพัฒนาด้านการให้บริ การ ถนนมอเตอร์ เวย์
และสภาพแวดล้อม อย่างต่อเนื/ อง เช่ น ได้มีการเพิ/ม
ช่ อ งทางการจราจร มี ก ารเพิ/ ม ไฟส่ อ งสว่ า งตลอด
เส้นทาง ปรับปรุ งและเพิ/มจํานวนตูเ้ ก็บค่าธรรมเนียม
ผ่านทาง สร้างที/กลับรถฉุ กเฉิ น (barrier) เพิ/มขึ4น จัด
ให้มีหน่ วยกูภ้ ยั โดยใช้มอเตอร์ ไซด์สําหรั บให้ความ
ช่วยเหลือผูใ้ ช้เส้นทางและผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุได้อย่าง
รวดเร็ ว แต่อย่างไรก็ตามมอเตอร์ เวย์ยงั ต้องปรับปรุ ง
แก้ไข เช่น ปั ญหาเรื/ องป้ ายที/ยงั มีไม่เพียงพอ และป้ าย
บอกทางไม่ ถู ก ต้อ งชัด เจน ปั ญ หาไฟส่ อ งสว่ า งไม่
เพียงพอเนื/องจากถนนมอเตอร์ เวย์บางช่วงอยูน่ อกเขต
การให้บริ การของไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ปั ญหาเรื/ องที/

8.4 ความคิดเห็ นเของผู้ใช้ บริ การมอเตอร์
เวย์ เกีย วกับหน่ วยกู้ภยั /กู้ชีพ
กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การมอเตอร์ เวย์ร้อยละ
86.5 รู ้จกั ภารกิจของหน่วยกูภ้ ยั /กูช้ ีพ แต่ในจํานวนนี4
มีเพียงครึ/ งหนึ/งเท่านั4นที/เข้าใจภารกิจของหน่วยกูภ้ ยั /กู้
ชี พ ซึ/ งหน่ วยกูภ้ ยั /กูช้ ี พที/เป็ นที/รู้จกั ของกลุ่มตัวอย่าง
ผูใ้ ช้บริ การมอเตอร์ เวย์ประมาณร้อยละ 90 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั4งหมด คือ มูลนิธิร่วมกตัญ|ู และ มูลนิธิป่อ
เต็กตึ4ง มีกลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 70 ที/เข้าใจว่า
หน่ วยกูช้ ีพฉุ กเฉิ นมีหน้าที/ในการนําผูป้ ่ วย/ผูบ้ าดเจ็บ
ส่ งโรงพยาบาล และรักษาพยาบาลเบื4องต้นและนําส่ ง
โรงพยาบาล แต่มีเพียงร้อยละ 46 ที/เข้าใจว่าหน่วยกู้
ชี พ ฉุ ก เฉิ น มี ห น้ า ที/ ใ ห้ บ ริ การทางการแพทย์เ พื/ อ
ช่ วยชี วิตผูบ้ าดเจ็บและนําส่ งโรงพยาบาล อย่างไรก็
ตาม มีกลุ่มตัวอย่างมากถึงร้อยละ 93 ที/มีความเห็นว่า
หน่ วยกูภ้ ยั /กูช้ ี พ ทําหน้าที/ได้ดีพอสมควรถึงดี เยี/ยม/
ช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บให้รอดชีวติ ได้มาก
สําหรับความจําเป็ นต้องมีการให้บริ การทาง
การแพทย์หรื อหน่ วยกูช้ ี พฉุ กเฉิ นนั4น กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 84 มีความคิดเห็นว่า จําเป็ นอย่างยิง/ ที/จะต้องมี
บุ ค ลากรที/ มี ค วามรู ้ ท างการแพทย์ข4 ัน พื4 น ฐานเพื/ อ
ช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บช่วงรอการนําส่ งโรงพยาบาล และ
มีรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ข4 นั พื4นฐาน
เพื/อช่วยเหลือในเบื4องต้นและนําส่ งโรงพยาบาล และ
ประมาณเกือบ 3 ใน 4 ของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ว่ามีความจําเป็ นอย่างยิ/งที/จะต้องมีรถพยาบาลพร้อม
อุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์เช่นเดียวกับห้อง
ฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาลเพื/อช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บขณะ
นํา ส่ ง โรงพยาบาล นั4น มี สัด ส่ ว นรองลงมาจากการ
พยาบาลขั4นพื4นฐาน ส่ วนในเรื/ องการมีหน่วยกูช้ ีพทาง
อากาศนั4น มี กลุ่มตัวอย่างประมาณร้ อยละ ที/ คิดว่ามี
ของความจํา เป็ นอย่า งยิ/ง ที/ จ ะต้อ งมี ห น่ ว ยกู้ชี พ ทาง
62

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 17 ฉบับที 4 ต.ค.-ธ.ค. 52

การเพิ/มตูบ้ ริ เวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนี ยมซึ/ งมีส่วน
สํ า คัญ ที/ ท ํา ให้ ก ารจราจรคล่ อ งตัว ขึ4 นมาก เพราะ
ผู ้ ใ ช้ บ ริ การไม่ ต ้ อ งเสี ยเวลานานเพื/ อ รอชํ า ระ
ค่ า ธรรมเนี ย มผ่า นทางเช่ น ในอดี ต แม้ใ นภาพรวม
องค์กรมีพฒั นาการไปมากทั4งในส่ วนของโครงสร้าง
พื4นฐาน และคุณภาพในการให้บริ การแก่ประชาชน
ของบุคลากรบนมอเตอร์ เวย์ แต่ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า
การที/ จ ะเป็ นองค์ก รชั4น นํา ในระดับ แนวหน้ า ของ
ประเทศ และการที/จะรองรับความเจริ ญก้าวหน้าของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที/ยว ซึ/ งจากสถิติ
การท่องเที/ยวประเทศไทยมีจาํ นวนนักท่องเที/ยวกว่า
สิ บ ล้า นคนในช่ ว งหลายปี ที/ ผ่ า นมา และจัด อยู่ใ น
อันดับต้น ๆ ที/เป็ นปลายทางของนักท่องเที/ยวจากทัว/
โลก มอเตอร์ เ วย์ย งั มี ค วามจํา เป็ นทื/ จ ะต้อ งรั ก ษา
มาตรฐานการให้บ ริ ก ารที/ มี คุ ณ ภาพในระดับ สากล
เพื/อความเป็ นเลิศในการให้บริ การแก่ประชาชนต่อไป
ทั4ง ในด้ า นโครงสร้ า งพื4 น ฐาน และคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การในทุก ๆ ด้าน
2. การปฏิบตั ิหน้าที/ของหน่ วยกูภ้ ยั /กูช้ ีพ
ในปั จ จุ บ นั การปฏิ บ ัติ ห น้า ที/ ข องหน่ ว ยกู้ภ ยั /กู้ชี พ มี
ข้อจํากัดในด้านทักษะและความชํานาญในการปฏิบตั ิ
หน้ า ที/ จํา นวนรถที/ ใ ช้ ใ นการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที/ และ
งบประมาณ แต่ ผูว้ ิจยั มี ความคิ ดเห็ นว่า มอเตอร์ เวย์
ควรที/จะพัฒนาหน่ วยกูช้ ี พของตนเองขึ4นมาแทนการ
ขอใช้ บ ริ การจากหน่ ว ยกู้ ชี พ ภายนอก ซึ/ งทํา ให้
ควบคุมมาตรฐานได้ยาก และในอนาคตหากมอเตอร์
เวย์มี ก ารพัฒ นาและเจริ ญ รุ ด หน้า มากกว่า นี4 อาจมี
บริ การให้การช่ วยเหลือผูป้ ระสบอุบตั ิ เหตุในเชิ งรุ ก
มากขึ4น เช่น มีการประสานกับบริ ษทั กูช้ ีพทางอากาศ
ที/กาํ ลังพัฒนาความร่ วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนชั4น
นําในประเทศไทย ฯลฯ

กลับรถฉุ กเฉิ น (barrier) ซึ/ งในทางปฏิ บตั ิ ไม่มีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน และปั ญหาจุดแจ้งเหตุขดั ข้อง
ซึ/ งควรที/จะสามารถแจ้งเหตุขดั ข้องไปยังหน่วยงานที/
ให้บริ การได้โดยตรง แต่สําหรั บปั ญหาในส่ วนของ
ศูนย์บริ การบนมอเตอร์ เวย์น4 นั มอเตอร์ เวย์ไม่สามารถ
เข้าไปดูแล หรื อพัฒนาปรับปรุ งได้โดยตรง เนื/ องจาก
บริ ษทั ปตท. ได้รับสัมปทานไปจัดการดูแล มอเตอร์
เวย์ทาํ ได้แต่เพียงหารื อหรื อแสดงข้อคิดเห็นผ่านไปยัง
ปตท. ให้ปรั บปรุ งแก้ไ ขปั ญ หาอุปสรรคต่ าง ๆ ซึ/ ง
ส่ วนใหญ่ ก็ จ ะเป็ นปั ญ หาเดิ ม ๆ ที/ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การ
ปรั บปรุ งแก้ไขเท่าที/ควร เช่ น ปั ญหาห้องนํ4าสกปรก
ปั ญ หาปริ ม าณและคุ ณ ภาพอาหารไม่ เ หมาะสมกับ
ราคาซึ/ งแพงกว่าร้านอาหารทัว/ ไป ปั ญหาการจราจร
ติ ด ขัด บริ เ วณศู น ย์บ ริ ก ารในช่ ว งวัน หยุด ติ ด ต่ อ กัน
หลายวัน หรื อช่ ว งเทศกาล นอกจากนี4 เจ้า หน้ า ที/ /
พนักงานมีความเห็นว่ามอเตอร์ เวย์ควรจัดสวัสดิการ
ให้มากกว่าที/ เป็ นอยู่ในปั จจุ บนั เช่ น สวัสดิ การด้าน
ประกัน อุ บ ัติ เ หตุ / ประกัน ชี วิ ต สวัส ดิ ก ารด้า นที/ อ ยู่
อาศัย สวัส ดิ ก ารร้ า นอาหารบริ เวณด่ า น ฯ และ
สวัสดิการค่าผ่านทาง เป็ นต้น

9. ข้ อสรุปและเสนอแนะ
จากผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้ บ ริ การทางหลวงพิ เ ศษ ปี 2551 คณะผู ้วิ จ ัย มี
ข้อสรุ ปและเสนอแนะดังนี4
1. จากพัฒ นาการด้า นการให้ บ ริ การแก่
ประชาชนของมอเตอร์ เวย์ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปี
ที/ผ่านมา นับได้ว่ามอเตอร์ เวย์มีความเจริ ญก้าวหน้า
ไปมากจนได้รั บ ความนิ ย มจากประชาชนทั/ว ไป
เพิ/มขึ4 นทุกขณะ การพัฒนาที/ เส้นทางมอเตอร์ เวย์ที/
เห็ นได้ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรมมากที/สุด ได้แก่ การ
เพิ/มช่องทางการจราจรเป็ น 4 ช่องทางตลอดสาย และ
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ด้านขวัญกําลังใจ ความมัน/ ใจในการปฏิบตั ิหน้าที/และ
รวมถึงเพื/อมนุษยธรรม
4. สวัสดิการอื/น ๆ ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่า
ควรพิจารณาจัดสวัสดิการร้านอาหารบริ เวณด่านเก็บ
เงิน เพราะจากสภาพที/ปรากฏนับว่าตํ/ากว่ามาตรฐาน
มาก และเมื/อพิจารณาจากจํานวนพนักงานที/ผ่านเข้าออกด่ า นเก็บ เงิ น ซึ/ ง ทํา งานเป็ นช่ ว งเวลา ก็นับ ว่า มี
ความคุม้ ค่าที/จะจัดให้มีสวัสดิการด้านนี4 เพราะไม่ได้
ใช้งบประมาณมาก แต่เป็ นเพียงการบริ หารจัดการให้
ดี ซึ/งจะส่ งผลต่อคุณภาพชีวติ ของพนักงาน

3. สภาพแวดล้อมและคุณภาพชี วิตในการ
ทํางาน
แม้วา่ ที/ผา่ นมาจะได้มีการเพิ/มสวัสดิการ
บางอย่างแก่พนักงานที/ ปฏิบตั ิ หน้าที/ บนมอเตอร์ เวย์
เช่ น การเพิ/ ม ค่ า ครองชี พ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ พนัก งานที/
ปฏิบตั ิงานเป็ นช่ วงเวลา และมีการสร้างสะพานลอย
เพื/อความปลอดภัยในการข้ามไปปฏิบตั ิงานในฝั/งตรง
ข้าม ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า จากสภาพความเป็ นจริ งใน
ปั จ จุ บ นั พนัก งานให้บ ริ ก ารบนมอเตอร์ เ วย์มี ค วาม
เสี/ ยงในการปฏิ บตั ิ งานสู งกว่าพนักงาน/เจ้าหน้าที/ ที/
ทํา งานในสํ า นั ก งานทั/ว ๆ ไป จากการสั ม ภาษณ์
เจาะลึก พบว่า พนักงานให้บริ การบนมอเตอร์ เวย์ทุก
รายมีความกังวลด้านความปลอดภัยในการทํางานของ
ตนเอง มีความเป็ นห่ วงครอบครัวหากต้องประสบกับ
อุบตั ิเหตุหรื อเสี ยชีวิต และได้สร้างความมัน/ คงให้กบั
ตนเองและครอบครั ว โดยการซื4 อ ประกัน ชี วิ ต และ
ประกันอุบตั ิเหตุเพื/อเพิ/มความมัน/ คงในชีวิต ซึ/ งผูว้ ิจยั
มีความคิดเห็นว่า งบประมาณสําหรับสวัสดิการด้าน
การประกั น ชี วิ ต และอุ บ ั ติ เ หตุ ข องพนั ก งานที/
ปฏิบตั ิงานบนมอเตอร์ เวย์น4 นั ค่อนข้างน้อยเมื/อเทียบ
กับงบประมาณด้านอื/น ๆ เนื/ องจากเงิ นเบี4 ยประกัน
ชีวิตและอุบตั ิเหตุถูกกว่าเบี4ยประกันอื/น ๆ และนับว่า
คุม้ ค่าในแง่การลงทุนด้านบุคลากรเป็ นอย่างยิง/ ทั4งใน
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