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THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทํา Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และการทดลองนําเสนอผลงาน) 
   [  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทํา Abstract, Presentation Slide เท่าน้ัน) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา   

[  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 
ชื่อเรื่องนําเสนอ การเปิดช่องจราจรสวนทางบนทางพิเศษฉลองรัช (Reversible Lane) 
เป็น “วิธีปฏบิตัิท่ีเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านัน้)  

[  ] 1. การนําองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลู่กค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใสท่รัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
ท่ีอยู่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0 2558 9800 ต่อ 2958  เว็บไซต์ http://www.exat.co.th 
ชื่อผู้เขียน นางสาวเบญจวรรณ องอาจ ตําแหน่ง วิศวกร 4 
มือถือ 09 5724 7032    อีเมล polyben46@hotmail.com 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัตท่ีิเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) ระบบการบริหารจัดการช่องจราจร (Lane Control System) 
2) มีการประเมินผลก่อนและหลงัดําเนินการ (Pre and Post Evaluation) 
3) การขยายผลในทางตรงข้ามโดยคํานึงถึงผลกระทบการจราจรในทิศทางตรงข้ามด้วย  
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) ความสามารถในการระบายปริมาณจราจรก่อนและหลงัดําเนินการ  
2) อัตราการไหลสูงสุดในช่วงเวลาเปิดช่องจราจรสวนทางก่อนและหลงัดําเนินการ  
3) ความสามารถในการใช้ความเร็วของยานพาหนะก่อนและหลังการดําเนินการ  
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเย่ียมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครน้ีได้ 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
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ชื่อเรื่อง : เรื่องการเปิดช่องจราจรสวนทางบนทางพิเศษฉลองรัช (Reversible Lane)     
            โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย                                
1. บทสรุปของผูบ้ริหาร 

จากปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษฉลองรัชขาเข้าเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า เกิดเป็นแถวคอยสะสม
ต้ังแต่ทางลงถนนพระราม 9 ยาวไปถึงถนนรามอินทราเป็นระยะทางกว่า 13 กม. แต่ในทางกลับกันมีปริมาณจราจร
เบาบางในช่องขาออก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จึงได้ทําการเปิดช่องจราจรสวนทาง (Reversible 
Lane) ช่วยระบายการจราจรฝ่ังขาเข้า ต้ังแต่ กม.12+100 ถึง กม.7+700 ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 แต่การ
ดําเนินการไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร มีการติดขัดในช่อง Reversible Lane และมีความกังวลด้านความปลอดภัย
ด้านการจราจร สุดท้ายจึงได้ยกเลิกการดําเนินการดังกล่าวไป 

แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาการจราจรต้องได้รับการแก้ไข มาตรการ Reversible Lane จึงนํากลับมาปัดฝุ่นอีก
ครั้งในปี 2560 ครั้งน้ีได้ทบทวนบทเรียนจากการดําเนินการที่ผ่านมา และมีการปรับปรุงกระบวนการใหม่ เริ่มจาก
การศึกษาปริมาณการจราจร พบว่า รถฝั่งขาเข้ามีปริมาณ 7,849 คัน/ชม. ฝั่งขาออกมีปริมาณ 2,540 คัน/ชม. เป็น
อัตราส่วน 76:24 ซ่ึงเหมาะสมแก่การทํา Reversible Lane ในทางทฤษฎี ตําแหน่งจุดเปิดทางออก ได้ขยับจาก กม.
7+700 ไปเป็นตําแหน่ง กม. 6+400 เพ่ือให้เลยพ้นทางลงถนนพระราม 9 ซ่ึงเป็นจุดท่ีการจราจรติดขัด เป็นไปตาม
หลักการของ Reversible Lane ท่ีใช้เพ่ือการ By Pass ให้พ้นช่วงติดขัดไป ช่อง Reversible Lane คาดว่าจะ
ระบายการจราจรได้ประมาณ 1,500 คัน/ชม. จะลดแถวคอยได้ประมาณ 3.5 กม. ถึงแม้จะไม่มากนักแต่ก็เป็นความ
มุ่งม่ันที่จะแก้ไขปัญหาการจราจร 

หลังจากได้ความเห็นชอบร่วมกันจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการผลักดันจากผู้บริหาร กทพ. จึงได้เร่ิม
จากปรับปรุงด้านกายภาพ ช่องเปิดเกาะกลางบริเวณ กม.12+100 และ กม. 6+400 ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ยาว
มากขึ้นจากเดิม 20 เมตร เป็น 35 เมตร ซ่ึงเป็นความกว้างมากสุดเท่าท่ีจะดําเนินการได้ โครงสร้างจุดเปิดออกแบบ
และก่อสร้างใหม่ให้ลื่น เปิด-ปิด เบากว่าเดิมเพ่ือลดภาระเจ้าหน้าท่ี ทําการติดต้ังป้ายเตือนแขวนสูงแบบถาวรที่ระยะ 
500 และ 1,000 เมตร ตามมาตรฐานพร้อมป้ายเสริม 

ส่วนของความปลอดภัยด้านการจราจร ได้ออกแบบเป็นป้ายไฟประจําช่องทางเพ่ือเตือนผู้ใช้ทางในช่องขา
ออก จํานวน 6 ชุด พร้อมกับขึ้นข้อความเตือนบนป้ายแสดงข้อความ (Variable Message Sign) และ ป้ายเตือน
ช่องทาง (Matrix Sign) ด้วย พร้อมกันนี้ ได้ออกประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง “การเดินรถแบบสวนทางบนทาง
พิเศษ” เพ่ือให้การเดินรถถูกต้องตามกฏหมายซ่ึงจะมีผลในทางคดี ในกรณีอุบัติเหตุ  

ส่วนการจัดการจราจร ได้จัดให้มีการวางกรวยยางตลอดแนว เป็นระยะทางกว่า 6 กม. จัดรถคุ้มครองที่มีไฟ
วับวาบ บริเวณจุดเข้าจุดออกเพ่ือให้สังเกตเห็นชัดเจน ได้วางแผนจัดชุดวางกรวยเป็น 4 ชุด จัดลําดับการเข้า
ตําแหน่งเพ่ือให้สามารถวางกรวยยางระยะทางกว่า 6 กม.นี้ให้แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบและปลอดภัย 
ท้ังตัวเจ้าหน้าท่ีเองและผู้ใช้ทาง จัดเจ้าหน้าท่ีว่ิงตรวจแนวกรวยยางเป็นระยะๆ พร้อมกันน้ีได้มีการซักซ้อมการจัดการ
จราจร การวางกรวยยางก่อนวันเปิดใช้งานจริง 

ก่อนเปิดใช้งาน ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
พร้อมกับมีการแถลงข่าวเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 ว่าจะเปิดใช้งานเม่ือวันที่ 3 กันยายน 2561 แต่แล้วก็เกิด
เหตุการณ์ไม่คาดฝัน เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เกิดเหตุรถบรรทุก 6 ล้อยางแตก เสียหลักชนเข้ากับจุดเปิดเกาะ
กลาง กม.12+100 ทําให้โครงสร้างจุดเปิดเสียหาย จนต้องเลื่อนการเปิดใช้งานออกไป แม้จะเสียกําลังใจไปบ้าง แต่
งานต้องเดินหน้าต่อ จุดเปิดเกาะกลางได้รับการแก้ไขอย่างรีบเร่ง และได้เปิดใช้งานจริงเม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
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2561 ระหว่างเวลา 6.30-9.00 น. สรุปประเมินผลก่อนและหลังดําเนินการ พบว่าระบายจราจรเฉลี่ยได้เพ่ิมขึ้น 
10.8% ปริมาณจราจรที่เข้าใช้ช่องทาง Reversible Lane เฉลี่ย 1,360 คัน/ชม. ลดแถวคอยได้ประมาณ 3.2 กม. 
ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้ทางเป็นอย่างดี และ Reversible Lane นี้ ยังคงเปิดให้บริการในทุกๆ วันทําการจนถึง
ปัจจุบัน ในวันที่การจราจรหนาแน่นมากก็ขยายเวลาไปถึง 9.30 น. บ้าง แล้วแต่สภาพการจราจร ได้มีการประชุม
สรุปผลหลังการดําเนินงาน ได้มีข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่จัดการจราจร ให้พิจารณาปรับปรุงวิธีการเปิดจุดเกาะ
กลางซ่ึงมี น้ําหนักค่อนข้างมาก และวิธีการควบคุมป้ายไฟประจําช่องทาง ให้สามารถควบคุมจากศูนย์ควบคุมจราจร
ได้ ซ่ึงความเห็นเหล่านี้ ได้นํากลับมาทบทวนเพ่ือการปรับปรุงต่อไป ผลการดําเนินงานทั้งหมด ได้รายงานต่อผู้บริหาร
ระดับสูงของ กทพ. ซ่ึงก็ได้สั่งการให้พิจารณาขยายผลนําไปใช้ในบริเวณที่มีความติดขัดอ่ืนๆ อาทิ ช่วงเย็นในทิศทาง
ขาออก หรือ จุดอ่ืนๆ ที่มีความเป็นไปได้ กระบวนการแก้ไขปัญหาที่อาศัยหลักวิศวกรรม และการร่วมมือจากภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องน้ี แม้จะเหน่ือยและขลุกขลักในขั้นตอนการดําเนินการ แต่ก็เป็นผลสําเร็จร่วมที่น่าพึงพอใจ 
 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน  
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โครงสร้างขององค์กร 
 

การออกแบบระบบงานทางพิเศษ  
ทุกฝ่าย สํานัก ดําเนินการออกแบบกระบวนการ

ทํางานและนวัตกรรมการทํางาน โดยการนําปัจจัยนําเข้า 
ได้แก่ ข้อกําหนด กฎหมาย มาตรฐาน ข้อกําหนดของ
กระบวนการ ความต้องการของลูกค้าภายใน ภายนอก
และของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ความสามารถพิเศษของ 
กทพ. มาพิจารณาร่วมกับ นวัตกรรม IT เทคโนโลยีใหม่ 
และองค์ความรู้ขององค์กร ที่ทําให้กระบวนการทํางานมี
รอบเวลาที่สั้น มีผลิตภาพที่สูง และมีต้นทุนตํ่าที่สุด 
จากน้ันจัดทําขั้นตอนระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการ
ปฏิบัติ พร้อมระบุผู้ปฏิบัติ เลือกหรือกําหนดตัวช้ีวัด แล้ว
นําไปทดลองปฏิบัติ โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติตาม
ตัวช้ีวัดและตามเวลาที่กําหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบงานทางพเิศษ 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ กทพ. (VISSION) 
“มุ่งมัน่พัฒนาทางพิเศษ เพ่ือให้บริการท่ีด ีมีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน” 
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รางวลั ประกาศนียบัตรและความภาคภูมิใจที่ได้รับ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  
 กทพ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการแก้ปัญหาจราจร โดยการก่อสร้างทางพิเศษซ่ึงช่วยสนับสนุนและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาด้านการขนส่งของประเทศมาโดยตลอด โดยปัจจุบันทางพิเศษในความรับผิดชอบของ 
กทพ. เปิดให้บริการทางพิเศษแล้ว จํานวน 8 สายทาง และมีการบริหารจัดการทางพิเศษอย่างเต็มประสิทธิภาพเพ่ือ
ให้บริการท่ีดีขึ้นแก่ผู้ใช้ทางพิเศษที่คาดหวังว่าจะเดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย องค์กรมีการ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ทาง ซ่ึงผลของการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองน้ี
นอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง  ยังส่งผลให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ขององค์กร ได้แก่ ทางพิเศษและ
สินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ บริการมีคุณภาพปลอดภัยเป็นที่เช่ือม่ันของประชาชนอีกเช่นกัน 

โดยมีตัวช้ีวัดประสิทธิผลของการรับฟังลูกค้าจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการ
ให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ข้อมูลเปรียบเทียบผลการสํารวจความพึงพอใจในแต่ละช่องทางการรับฟังลูกค้า
ของผู้ใช้บริการทางพิเศษ โดยมีค่าเป้าหมายไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 85  มีการดําเนินการรับฟังลูกค้า โดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์และเทคโนโลยีบนเว็บไซต์ กทพ. (www.exat.co.th)  มีการติดตามและตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
กทพ. ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น www.pantip.com และ www.sanook.com เป็นต้น หากข้อคิดเห็นเป็น
ประเด็นสําคัญที่มีผลกระทบต่อความเช่ือม่ันและภาพลักษณ์ขององค์กรจะดําเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้รับไปดําเนินการตอบช้ีแจงต่อไป รวมทั้งได้มีการใช้ EXAT ITS Application สําหรับรายงานสภาพจราจร รับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการทางพิเศษเพ่ือนํามาใช้ในการปรับปรุงระบบต่อไป  
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มีการดําเนินการติดตามความคิดเห็นของลูกค้าในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการการสนับสนุนลูกค้า
และการทําธุรกรรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับอย่างทันท่วงทีและสามารถนําไปดําเนินการต่อได้โดยมีการประเมิน
ความพึงพอใจหลังจากการให้บริการ  ได้แก่ ช่องทาง EXAT Call Center หมายเลข 1543 และช่องทางศูนย์
ราชการสะดวก กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สํานักผู้ว่าการ ดําเนินการรับฟังอดีตลูกค้า ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใน
อนาคต และลูกค้าของคู่แข่ง ผ่านการสํารวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการ
ให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ.  

โดยนําข้อมูลที่ได้จากการรับฟังลูกค้าในแต่ละกลุ่มลูกค้าไปใช้เป็นข้อมูลนําเข้าในกระบวนการการให้บริการ
ของหน่วยงาน  ออกแบบกระบวนการทํางานและการนํากระบวนการทํางานไปปฏิบัติและมีการเปรียบเทียบความ      
พึงพอใจในแต่ละกลุ่มลูกค้ากับหน่วยงานคู่เทียบ   

กลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ ดําเนินการโดยกําหนดคําถามในแบบสอบถาม เพ่ือให้ลูกค้า
เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานอ่ืน ได้แก่ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
(Motorway) กรมทางหลวงและบริษัททางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปรียบเทียบใน 7 ด้าน ได้แก่  
(1) ด้านความคล่องตัวของการจราจร (2) ด้านการจัดเก็บค่าผ่านทางด้วยเงินสด (3) ด้านสภาพทางกายภาพ        
(4) ด้านความปลอดภัย (5) ด้านป้ายบอกทิศทางและป้ายสัญญาณ (6) ด้านการให้บริการกู้ภัยบนทางพิเศษ และ    
(7) ด้านระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (บัตร Easy Pass บัตร M-Pass และบัตร Smart Purse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษท่ีมีต่อ

การให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ           
กับผลขององค์กรอ่ืนที่ให้บริการคล้ายคลึงกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความสัมพันธ์องค์กรการสร้างและจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์   

ของ กทพ. จําแนกตามรายด้าน 7 ด้าน  
และภาพรวมในแต่ละปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการการรับฟังผู้ใช้บริการฯ ปฏิสัมพันธ์และสังเกตลูกค้า

เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนําไปใช้ต่อได้  
จําแนกตามช่องทางท่ีเปิดให้บริการสําหรับลูกค้า 

 

การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 
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การให้บริการให้ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ทางพิเศษท่ีคาดหวังว่าจะเดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย 
โดยมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและวิธีปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ทางพิเศษ ซ่ึงผล
ของการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองน้ี นอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจแล้วยังสามารถแปรความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้าเป็นคุณลักษณะด้านคุณภาพของผลงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้าและกําหนดเป็นดัชนีวัด
คุณภาพด้านการให้บริการทางพิเศษโดยผลงานท่ีส่งมอบให้กับผู้ใช้บริการ ได้แก่ ระยะเวลาการเดินทางเฉล่ีย 
ความเร็วการเดินทางเฉล่ีย ความคล่องแคล่วในการเดินทาง สภาพกายภาพของทางพิเศษ ความปลอดภัยใน
การเดินทางบนทางพิเศษ ป้ายทิศทางและป้ายสัญญาณ 
โดยมีช่องทางในการสนันสนุนลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่องทางท่ี 1 เว็บไซต์ www.thaieasypass.com  
ช่องทางท่ี 2 www.facebook.com/exatsociety และ www.facebook.com/etceasypass 
ช่องทางท่ี 3 ศูนย์บริการลูกคา้บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) 
ช่องทางท่ี 4 สือ่สิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อวิทยุต่างๆ และส่ือโทรทัศน์ต่างๆ 
ช่องทางท่ี 5 ธนาคารและหนว่ยงานภายนอกท่ีเข้าร่วมโครงการเติมเงินบัตร easy pass 
ช่องทางท่ี 6 EXAT ITS Application 
ช่องทางท่ี 7 EXAT Mobile Application Portal 
ช่องทางท่ี 8 EXAT Traffic 
ช่องทางท่ี 9 Email 
 
มีการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและประเมินเป็นประสิทธิผลการจัดการข้อร้องเรียน (แยกตามกลุ่มลูกค้า) 
ซ่ึงแบ่งเป็นกลุม่ลูกค้า ตามประเด็นหลักตามภารกิจ ได้แก่ การปฏิบัติงานของพนักงาน กทพ. ผลกระทบจากการ 
ก่อสร้าง ท่ีดิน เรื่องท่ีไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้ทางพิเศษ เป็นต้น 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต  
จากปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษฉลองรัช (ขาเข้า) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า เนื่องมาจากปริมาณ

จราจรขาเข้ามีจํานวนมาก เกิดแถวคอยสะสมบนเส้นทางพิเศษฉลองรัชเป็นความยาวช่วงชะลอความเร็วสูงสุด      
13 กิโลเมตร ในอดีตมีการเปิดช่องจราจรสวนทาง (Reversible Lane)  บริเวณ กม.12+100 ถึง7+700 แต่ยังพบว่า
มีการติดขัดเกิดขึ้นเนื่องจากช่องเปิดเกาะกลางมีระยะเพียง 20 เมตร ทําให้เกิดการชะลอความเร็วในการเข้าใช้และ
ยังไม่เลยพ้นทางลงถนนพระราม 9 ซ่ึงเป็นจุดที่การจราจรติดขัด  ในการเก็บข้อมูลใช้ระบบรายงานและวัดผลการ
ดําเนินงานจากสภาพจราจรบนทางพิเศษในรูปแบบของเส้นสี เขียว-เหลือง-แดง มาต้ังแต่ปี 2556 โดยใช้ข้อมูล 
CCTV จากศูนย์ควบคุมการจราจรผสมกับข้อมูลจาก Sensor ตรวจนับสภาพจราจรในบางสายทางซ่ึงผู้วิเคราะห์ต้อง
ทําการดึงข้อมูลเส้นสีที่มาจากการประเมินของผู้ปฏิบัติซ่ึงต้องใช้เวลาและข้ันตอนปฏิบัติหลายขั้นตอน ในการนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์หาความหนาแน่นของสภาพจราจร  แสดงกระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต (เฉพาะด้าน     
การเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ)  

ข้อมูลปรมิาณจราจรจาก CCTV จากศูนย์ควบคุม
การจราจรผสมกับข้อมูลจาก Sensor 

ข้อมูลปริมาณจราจรจาก CCTV จากศูนย์ควบคุม
การจราจรผสมกับข้อมูลจาก Sensor

  
 อัตราการไหลจริง (ที่เกิดขึ้น) สูงสุดในช่วง 15 นาที 

 ตรวจสอบระดับบริการของทาง  

ซ่ึงในแต่ละวัน พบปริมาณจราจรจํานวนมากและหาก
ต้องการให้ได้ข้อมูลการวิเคราะห์ที่ครบถ้วน จําเป็นต้องทํา
หลายขั้นตอน 

 
ตรวจสอบระดับการให้บริการของข้อมูลที่วิเคราะห์ที่ได้กับ
ค่ามาตรฐาน Highway Capacity Manual 2010 

 
 

 
 
 
ซ่ึงการประเมินผลมาตรการจําเป็นต้องใช้ข้อมูลตลอด
แนวเส้นทาง ระยะทางประมาณ 9.3 กม. หากใช้
กระบวนการในอดีตทําการวิเคราะห์จะต้องใช้เวลาที่
ยาวนาน 

3 

4 

6 

2 

5 

1 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบติัที่ได้ปรับปรุงใหม่

หลังจากที่ได้มีการทบทวนกระบวนการในอดีตทั้งหมดต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงเปิดให้บริการจึงได้นํามาตรการมา
ปรับปรุงใหม่อีกครั้งตามประเด็นต่อไปน้ี 

กระบวนการและวิธีปฏิบัติทีไ่ด้ปรับปรงุใหม ่
ด้านปริมาณจราจร มาตรการ Reversible Lane ได้
ทบทวนบทเรียนจากการดําเนินการที่ผ่านมา และมีการ
ปรับปรุงกระบวนการใหม่ เริ่มจากการศึกษาปริมาณ
การจราจร พบว่า รถฝั่งขาเข้ามีปริมาณ 7,849 คัน/ชม. 
ฝังขาออกมีปริมาณ  2,540 คัน/ชม. เป็นอัตราส่วน 
76:24 ซ่ึ ง เห มาะสมแก่ ก ารทํ า  Reversible Lane 
ในทางทฤษฎี 

การวิเคราะห์ทางกายภาพ หลังจากได้ความเห็นชอบ
ร่วมกันจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการผลักดันจาก
ผู้บริหาร กทพ. ตําแหน่งจุดเปิดทางออก ได้ขยับจาก 
กม.7+700 ไปเป็นตําแหน่ง กม. 6+400 เพ่ือให้เลยพ้น
ทางลงถนนพระราม 9 ซ่ึงเป็นจุดที่การจราจรติดขัด 
เป็นไปตามหลักการของ Reversible Lane ที่ใช้เพ่ือ
การ By Pass ให้พ้นช่วงติดขัดไป 

การปรับปรุงด้านกายภาพ ช่องเปิดเกาะกลางบริเวณ
กม.12+100 และ กม. 6+400 ได้รับการปรับปรุงใหม่
ให้ยาวมากขึ้นจากเดิม 20 เมตร เป็น 35 เมตร ซ่ึงเป็น
ความกว้างมากสุดเท่าที่จะดําเนินการได้ โครงสร้างจุด
เปิดออกแบบและก่อสร้างใหม่ให้ลื่น เปิด-ปิด เบา
กว่าเดิมเพ่ือลดภาระเจ้าหน้าที่  
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กระบวนการและวิธีปฏิบัติทีไ่ด้ปรับปรงุใหม ่(ต่อ) 
การจัดการจราจร ได้จัดให้มีการวางกรวยยางตลอด
แนว เป็นระยะทางกว่า 6 กม. จัดรถคุ้มครองที่มีไฟ
วับวาบ บริเวณจุดเข้าจุดออกเพ่ือให้สังเกตเห็นชัดเจน 
ได้วางแผนจัดชุดวางกรวยเป็น 4 ชุด จัดลําดับการเข้า
ตําแหน่งเพ่ือให้สามารถวางกรวยยางระยะทางกว่า  
6 กม.น้ีให้แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบและ
ปลอดภัย ทั้งตัวเจ้าหน้าที่เองและผู้ใช้ทาง จัดเจ้าหน้าที่
วิ่งตรวจแนวกรวยยางเป็นระยะๆ พร้อมกันน้ีได้มีการ
ซักซ้อมการจัดการจราจร การวางกรวยยางก่อนวันเปิด
ใช้งานจริงพร้อมกันนี้ได้ออกประกาศราชกิจจานุเบกษา 
เรื่อง “การเดินรถแบบสวนทางบนทางพิเศษ” เพ่ือให้
การเดินรถถูกต้องตามกฏหมายซ่ึงจะมีผลในทางคดี 
กรณีเกิดอุบัติเหตุ 

ความปลอดภัยด้านการจราจร ได้ออกแบบเป็นป้ายไฟ
ประจําช่องทางเพ่ือเตือนผู้ใช้ทางในช่องขาออก จํานวน 
6 ชุด พร้อมกับขึ้นข้อความเตือนบนป้ายแสดงข้อความ 
(Variable Message Sign) และ ป้ายเตือนช่องทาง 
(Matrix Sign) ด้วยการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้า ทั้ง
ป้ายเสริมและป้ายหลักตลอดแนวเส้นทาง ได้แก่ 

- ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร Full LED  
- ตดิต้ังป้ายเสริมช่วงขาเข้า  
- ติดต้ังป้ายเสริมช่วงขาออก  
- ป้าย VMS แนะนําการเปิด Reversible Lane 

นอกจากน้ียังทําการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลทางแผ่นพับและป้าย 
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กระบวนการและวิธีปฏิบัติทีไ่ด้ปรับปรงุใหม ่(ต่อ) 
ด้านการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือผลการ
วิเคราะห์ที่มีคุณภาพ  
ในปี 2561 กทพ. ได้ปรับปรุงเพ่ิมความถูกต้องแม่นยํา
ด้วยการผสานข้อมูลเส้นสีสภาพจราจรกับ Google 
Map ทุกๆ ระยะทาง 500 เมตร และ Update ข้อมูล 
ทุ ก ๆ  5  น าที  จ า ก น้ั น นํ า ไป แ ส ด ง ใน  Mobile 
Application “EXAT Traffic” แสดงสภาพการจราจร
ในรูปแบบแผนที่อย่างย่อ (Schematic Map) สามารถ
ช่วยในการลดระยะเวลาและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ภายหลังจากการนําซอร์ฟแวร์และระบบ
ต่าง ๆ ที่พัฒนาในระบบจราจรอัจฉริยะไปประยุกต์ใช้
การปฏิบัติงาน  มีการสัมภาษณ์พนักงาน Call Center 
พบว่าการใช้งานระบบฯ สามารถลดระยะเวลาในการ
ทํางานลงได้ร้อยละ 30 

 
 
 

 

การทดสอบวัดประสทิธิภาพการเก็บข้อมูลเพ่ือผลการ
วิเคราะห์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
มีการดําเนินการทดสอบวัดประสิทธิภาพของ EXAT 
Traffic Server ผลการทดสอบสามารถรองรับการ
ทํางานได้เป็นอย่างดีส่งผลให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานต่อการนําข้อมูลด้านการจราจรมาวิเคราะห์และ
การสรุปผลข้อมูลได้ดีมากย่ิงขึ้น  ซ่ึงส่งผลต่อการ
ปรับปรุงการปฏิ บั ติงาน  การจัดการกระบวนการ
ขั้นตอนอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  12 

6.  การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทํางาน และประโยชน์ที่ได้รับ 
 

ประสิทธิผลของกระบวนการและวิธีปฏิบติัที่ได้ปรับปรุงใหม ่(ผลลัพธ)์ 
 
 
 
 

 
ที่มา: Highway Capacity Manual (HCM 2010) 

ตัวช้ีวัดเพ่ือนําไปวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับถนนประเภท
ทางด่ วน  โดยระบบจราจรอัจฉริยะ  (Intelligent 
Transport System: ITS) มี ก า ร ติ ด ต้ั ง  Sensor ซ่ึ ง
สามารถตรวจวัดสภาพการจราจรบนทางพิเศษได้ในเชิง
ปริมาณ  ได้แก่ ความเร็ว (Speed) อัตราการไหล 
(Flow Rate) และความหนาแน่นจราจร (Density) 
และมีการปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลฯ โดยการนํา
ข้อ มูลเส้นสีจาก  Google มาเติม เต็มข้อ มูลให้การ
แสดงผลข้อ มูล มีความสมบู รณ์ และ เป็ นปั จ จุ บั น  
(Real-time) แ ล ะ แ สด งผ ล ได้ ร วด เร็ ว ม าก ย่ิ งขึ้ น  
ซ่ึงจากการดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่า การปรับปรุง
ดังกล่าวเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ทางและระบบการให้
ข้อมูลดังกล่าวมีความแม่นยํามากขึ้นสอดคล้องกับสภาพ
การจราจรจริงบนทางพิเศษ 

การปรับปรุงทําให้พบว่าการแสดงข้อมูล
มีการเช่ือมโยงและสัมพันธ์กันกับ

สภ าพ จราจ รจ ริ งบ น ถนน 
ตัวช้ีวัด  ความหนาแน่นจราจร 

(Density) ซ่ึงแปลงค่าเหล่าน้ีเป็น “สี” ที่
สอดคล้องกับ “ความรู้สึก” โดยแต่ละสีมีความหมาย
ในเชิง “ปริมาณ” ความสัมพันธ์ระหว่าง “ความรู้สึก - 
เส้นสี - ปริมาณเชิงวิศวกรรม” เพ่ือรายงานสภาพ
จราจร 
 
 
 
 
 
 
 

ความถ่ีในการวัด: ก่อนและหลังการปรับปรุง 
 

 
 

ปริมาณจราจรที่สามารถระบายได้ 
 

ความเร็วการเดินทางที่เพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 

และระยะเวลาการเดินทางที่ลดลง 
 

ระยะเวลาการเดินทางเฉล่ีย 
 
 
 
 
 
 
 

ความถ่ีในการวัด: ก่อนและหลังการปรับปรุง  
* สํารวจทุกวันจันทร์ ต้ังแต่เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2561 

** สํารวจทุกวันจันทร์ ต้ังแต่เดือนพฤศจกิายน 2561 - มกราคม 2562 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ความถ่ีในการวัด: ก่อนและหลังการปรับปรุง 
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7.  ความท้าทายต่อไป  
 ผลการดําเนินงานทั้งหมด ได้รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงของ กทพ. ซ่ึงก็ได้สั่งการให้พิจารณาขยายผล
นําไปใช้ในบริเวณท่ีมีความติดขัดอ่ืนๆ อาทิ ช่วงเย็นในทิศทางขาออก หรือ จุดอ่ืนๆ ที่มีความเป็นไปได้ กระบวนการ
แก้ไขปัญหาที่อาศัยหลักวิศวกรรม และการร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งน้ี  
 การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงพัฒนาและลดขั้นตอนกระบวนการทํางาน เช่น ระบบควบคุม
ป้ายสัญญาณไฟจราจรแบบ (Full LED) สําหรับช่องจราจรสวนทาง (Reversible Lane) ที่สามารถควบคุมการ
เปลี่ยนข้อความ และตรวจสอบสถานะได้จากศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3) พร้อมติดต้ังกล้อง CCTV 
ตรวจสอบสถานะของป้ายได้ เพ่ือลดข้ันตอนการทํางานและส่งเสริมความปลอดภัยของทั้งผู้ใช้ทางและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบริเออร์คอนกรีตเคลื่อนที่ได้ (Moveable Barrier) ถูกออกแบบมาเพื่อแบ่งพ้ืนที่ของการจราจรระหว่าง   

ผู้ขับขี่รถยนต์และพ้ืนที่ทํางานก่อสร้าง เพ่ือบริหารจัดการช่องจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน    
ใช้บริหารจัดการบนสะพานและในอุโมงค์ ช่วยให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงการจราจรและยังช่วยลดความแออัดโดย
การเปิดช่องทางอ่ืน ๆ ที่จะเปิดการจราจรในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน เพ่ิมความปลอดภัย บรรเทาความแออัด อีกทั้งช่วย
ให้การจราจรบนสะพานเพ่ิมขึ้นเนื่องจากช่วยเพ่ิมความจุของสะพานเพ่ือให้ตรงกับการไหลของการจราจร           
เพ่ิมขีดความสามารถของถนนและสะพาน อํานวยความสะดวกช่องจราจรให้บริการแก่ทิศทางที่มีปริมาณจราจร
สูงสุด  
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8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 
การดําเนินงานแก้ไขปัญหาจราจรเป็นงานหลักของ กทพ. ที่ต้องทําให้สําเร็จลุล่วง ตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้ทางที่เสียค่าผ่านทางมาแล้วและต้องการเดินทางด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย แต่ในการทํางานท่ามกลางเส้นทาง
ท่ีเปิดให้บริการแล้วและมีรถยนต์ที่ขับขี่อยู่ตลอดเวลารวมทั้งอุบัติเหตุที่อาจเกดิขึ้นได้ทุกวินาทีทําให้ กทพ. ต้องทุ่มเท
วางแผนอย่างรอบคอบและรัดกุมเพ่ือให้การเปิดช่องจราจรสวนทาง (Reversible Lane) ช่วยระบายการจราจรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียทั้งเวลาพลังงาน และเดินทางได้อย่างปลอดภัย ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข แบ่งเป็น 3 ด้านหลัก ๆ คือ  

 
1) เทคโนโลยีและเครื่องมือ  

เริ่มต้ังแต่การร้ือเกาะกลางเพ่ือเปิดช่องสวนเลนเป็นระยะทางยาวถึง 35 เมตร ท่ีต้องทําการรื้อแผ่นคอนกรีต
Barrier ท่ีมีนํ้าหนักมาก นําใส่รถออกไป และนําแผ่นเลื่อนเปิด-ปิด ที่ต้องเลื่อนได้ไป-มา อย่างสะดวก เรียบลื่น มา
วางทดแทน ขณะเดียวกัน ระบบสัญญาณเตือนแจ้งผู้ใช้ทาง เช่น ป้ายไฟประจําช่องทาง ป้ายบอกข้อความ ต้อง
สัมพันธ์กัน จะติด ๆ ดับ ๆ ไม่ได้ และที่เป็นปัญหาคือการเปิด-ปิด สัญญาณไฟประจําช่องทางต้องทําการเปิด-ปิด 
สวิทช์ท่ีเสาติดต้ัง ซ่ึงไม่สะดวกและอาจไม่ปลอดภัย ทั้งน้ี กทพ. ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการวางแผนร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ เชิญผู้เกี่ยวข้องท้ังทางด้านเทคนิคและการจัดการมาหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิด นําเอาข้อปัญหาท่ีเคยทํา
เม่ือปี 2555-2556 มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางแก้ไขท่ีดีที่สุดมาปฏิบัติ ซ่ึงในการร้ือแผ่นคอนกรีตเกาะกลางสามารถ
ลดปัญหาหน้างานได้และประสบความสําเร็จด้วยดี สําหรับการเปิด-ปิด สัญญาณไฟประจําช่องทางที่เสาติดต้ังก็ทํา
การเปลี่ยนมาเป็นระบบเปิด-ปิด ที่อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษแทน 

 
2) ความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องออกทํางานต้ังแต่ก่อนเวลา 6.00 น. เพ่ือทํา การเปิดช่องจราจรสวนทาง วางกรวยยาง
เป็นแนวยาวกว่า 6 กิโลเมตร และต้องเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างหลังการเปิดเวลา 9.00 น.และบางวันที่มีการขยายเวลา
ไปถึง 9.30 น. ซ่ึงต้องทํางานด้วยความรวดเร็วและระมัดระวังเพราะต้องทําในช่องทางขวาของทิศทางตรงกันข้ามท่ีมี
รถว่ิงด้วยความเร็วสูง แม้ว่าจะมีสัญญาณไฟประจําช่องทางเตือนว่าเป็นช่องทางปิด นอกจากนี้ เจ้าหน้าท่ีต้องอยู่
ประจําจุดบนเส้นทางเพื่อคอยอํานวยความสะดวกและดูแลหากเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุหน้างาน ทําให้ต้องคํานึงถึง
ความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ทั้งน้ี กทพ. ได้หาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการประชุมวางแผนกําหนดขั้นตอน
และเวลาท่ีชัดเจน ใช้รถขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ไฟเตือนท่ีชัดเจนขณะปฏิบัติงาน ซ่ึงสามารถลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

 
3) ผู้ใช้ทางท่ีไม่เคยใช้ทางพิเศษฉลองรัช  

ช่วงเวลาดังกล่าวอาจยังไม่ทราบว่ามีการเปิดช่องจราจรสวนทางและไม่ทราบว่าช่องทางดังกล่าวจะไปสิ้นสุด    
ณ จุดใด เม่ือเข้าแล้วจะออกไปยังทางลงที่ต้องการได้หรือไม่ ซ่ึง กทพ. ได้ทําการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ใช้ทางได้รับทราบ รวมท้ังได้ทําการทดลองเปิดใช้งานก่อนเพ่ือให้ผู้ใช้ทางรับทราบก่อนเปิดใช้งานจริง 
และหากผู้ใช้ทางต้องการสอบถามเพ่ิมเติมก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลาที่ Call Center 1543  
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9. ปัจจยัแห่งความสําเร็จและความยั่งยืน 
กทพ. ได้ปรับปรุงการให้บริการทางพิเศษอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัยในการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางท่ีต้องการ ซ่ึงในการเปิดช่องจราจรสวนทางบนทางพิเศษฉลองรัช 
(Reversible Lane) น้ีมีปัจจัยแห่งความสําเร็จจากการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยนําหลัก PDCA ในทางบริหาร
มาประยุกต์ใช้ กล่าวคือ เริ่มต้นจากการประชุมวางแผน (Plan) ร่วมกันอย่างใกล้ชิด ระดมสมองและนําปัญหา
อุปสรรคที่เคยพบจากการดําเนินการในอดีตมาวิเคราะห์และหาทางแก้ไขเพ่ือมิให้เกิดอีก เม่ือได้แผนขั้นตอน
ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนจึงดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน (Do)  ขณะเดียวกันก็
รวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการเปิดให้บริการ (Check) แล้วมาประชุมแก้ไขอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือให้งานประสบความสําเร็จ ซ่ึงจากปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดและแนวทางแก้ไขท่ีถูกต้องจะนําไปพัฒนาและปรับปรุง 
(Act) เพ่ือสามารถวางแผนดําเนินการต่อไปในเส้นทางอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมตามความมุ่งหวังของ กทพ. 
ท่ี “มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพ่ือให้บริการท่ีดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน” 


