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บทคดัย่อ 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1. เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการการ

ปฏบิัติงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ2. เพ่ือเปรียบเทยีบระดับความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ โดยจาํแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคลคือ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และประสบการณท์าํงาน เป็นการทาํสาํมะโน

ประชากร โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ จาํนวน 

155 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผลด้วยโปรแกรม

สาํเรจ็รูปทางสถิติ SPSS โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และ ผลการวิจัย พบว่า 
1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจาํแนกเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีความรู้ความเข้าใจอันดับที่

หน่ึงคือ ด้านการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น อนัดับที่สองคือ ด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการ

ขบัขี่ อนัดับที่สามคือ ด้านการปฏบิัติหน้าที่สารถีถวายงาน และอนัดับสดุท้ายคือ ด้านระเบียบการ

ใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 
2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้พนักงานขับรถของกองพระราชพาหนะ สาํนัก

พระราชวัง ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานแตกต่างกนั 
 

                                                            
*
 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
**

 ที่ปรึกษาสานิพนธ ์
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1.1  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
ทรัพยากรบุคคลถอืเป็นกาํลังสาํคัญในการขับเคล่ือนองค์กรให้ดาํเนินงานไปตามแนวทาง

และนโยบายที่กาํหนดไว้จนสามารถบรรลุเป้าหมาย ประสบความสาํเรจ็อย่างมีประสทิธิภาพและ
ประสทิธผิล ดังทศิทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555–2559) ซ่ึงยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เน่ืองจากคนเป็นทั้งเป้าหมายสดุท้ายที่ได้รับ
ผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนา ขณะเดียวกันกเ็ป็นผู้ขับเคล่ือนการพัฒนาเพ่ือไปสู่

เป้าประสงค์ที่ต้องการ จึงจาํเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งจิตใจ ร่างกาย 
ความรู้และทกัษะความสามารถ ซ่ึงการสร้างความพึงพอใจในการปฏบิัติหน้าที่ของบุคลากรใน

องค์การมีผลต่อความสาํเรจ็ของงานและองค์กร รวมทั้งความสขุของผู้ปฏบิัติหน้าที่ด้วย องค์กรใด
กต็ามหากบุคลากรในองค์กรไม่มีความพึงพอใจในการปฏบิัติหน้าที่กเ็ป็นเหตุหน่ึงที่ทาํให้ผลงาน

และการปฏบิัติหน้าที่ตํ่า คุณภาพของงานลดลง เม่ือมีการขาดงาน การลาออกจากงานอาจ

ก่อให้เกดิปัญหา แต่ในทางตรงกนัข้ามหากองค์กรมีบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการปฏบิัติหน้าที่
สูง มีผลทางบวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากน้ีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ยังเป็น

เคร่ืองหมายแสดงถึงประสทิธิภาพของการปฏบิัติหน้าที่ เพราะความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบ

ประการหน่ึงในการบริหารงานบุคคล เป็นแรงผลักดันให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

กระตือรือร้น ด้วยความสมัครใจและมีความเตม็ใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทาํให้องค์กรบรรลุ

เป้าหมายและเกดิประสทิธภิาพในงานสงูสดุ ดังน้ัน ความพึงพอใจในงาน นับว่ามีค่าย่ิงสาํหรับผู้
ปฏบิัติหน้าที่ทุกคนและเป็นเร่ืองที่ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสนใจและนาํมาเป็นองค์ประกอบ

ในการวิเคราะห์งานและปรับปรงุงานให้ดาํเนินไปอย่างมีประสทิธผิล องค์กรใดกต็ามหากบุคคลใน
องค์กรไม่พึงพอใจในการปฏบิัติหน้าที่กเ็ป็นเหตุผลหน่ึงที่ทาํให้ผลการปฏบิัติหน้าที่ตํ่า คุณภาพ
ของงานลดลงมีการขาดงาน ลาออกจากงาน หรืออาจก่อให้เกดิปัญหาทางอาชญากรรมและเป็น
ปัญหาทางวินัยได้อีกด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลมีความพึงพอใจในการปฏบิัติหน้าที่ 
ย่อมแสดงถึงให้เหน็ถึงการบริหารงานที่ดีและผลการปฏบิัติหน้าที่มีประสทิธภิาพอกีด้วย (ยงยุทธ 
เกษสาคร, 2546,  น. 31-32)  

สาํนักพระราชวัง มีอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบั ถวายความสะดวกความ
ปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ปฏบิัติงานในพระองค์พระมหากษัตริย์ตาม
พระราชประสงค์ปฏบิัติงานเกี่ยวกับการตรวจรักษาพยาบาลถวายพระมหากษัตริย์และพระบรม

วงศานุวงศ์ ดูแลรักษาและบูรณะซ่อมแซมเคร่ืองราชภัณฑ ์เคร่ืองราชูปโภค พระราชฐานตลอดจน 
ปูชนียสถานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาํนักพระราชวัง จัดการกองทุนต่างๆ และ

ผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาํนักพระราชวังและที่อยู่ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ฝากไว้โดยพระบรมราชานุมัติ 
ควบคุมดูแลรักษาและบูรณะซ่อมแซมพระราชฐานต่างๆ ตลอดจนวัดหลวง สสุานหลวง และ

อาคารสถานที่ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของสาํนักพระราชวัง รวมทั้งพระราชพาหนะ จัดสวัสดิการ
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เจ้าหน้าที่ในสงักดั ตั้งแต่ที่พักอาศัย สโมสรข้าราชบริพาร ตลอดจนฌาปนกจิสงเคราะห์ ปฏบิัติการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาผู้ปฏบิัติงานในสังกัด ตลอดจนจัดฝึกอบรมบุตรหลานของผู้ปฏบิัติงานใน

สงักดั เพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าแก่สงัคมและประเทศชาติ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีในความรับผิดชอบของสาํนักพระราชวัง ปฏบิัติการอื่นใดตามที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักพระราชวังหรือตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

(พระราชกฤษฎกีาแบ่งส่วนราชการสาํนักพระราชวัง, 2541, น.1-2) ซ่ึงกองพระราชพาหนะ เป็นส่วน
หน่ึงของสาํนักพระราชวัง มีหน้าที่และความรับผดิชอบ ดูแล บาํรงุรักษา และจัดให้พระราชพาหนะ
และยานพาหนะซ่ึงใช้ในราชการของสาํนักพระราชวังซ่ึง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ

ปฏบิัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายฯ (พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
สาํนักพระราชวัง, 2541, น.61-62)  

ในปัจจุบันมีความต้องการในการใช้รถจากหน่วยงานในสาํนักพระราชวังค่อนข้างมากแต่

สามารถจัดรถให้แต่ละหน่วยงานได้เพียงระดับหน่ึงเท่าน้ัน ไม่สามารถจัดรถตามความต้องการได้
ทั้งหมด ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากจาํนวนยานพาหนะมีไม่เพียงพอกับภารกิจที่มากขึ้ นและปัจจุบัน

บุคคลากรในกองพระราชพาหนะต้องพบกับสภาพเศรษฐกิจที่ทรุดตัวแต่เงินเดือนรายได้และ

สวัสดิการไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายรวมทั้งความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่มีอัตราเสี่ยงมากขึ้น 
เน่ืองจากยานพาหนะไม่ทันสมัยเม่ือเทียบกับเทคโนโลยีปัจจุบันและบุคคลากรที่ยังไม่ได้รับ

พิจารณาเล่ือนตาํแหน่งยังมีเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากมีการต่ออายุราชการให้กบัข้าราชการที่มีอายุ
ครบเกษียณ ทาํให้ไม่มีตาํแหน่งว่าง ทาํให้ไม่สามารถเล่ือนตาํแหน่งให้กบัข้าราชการช้ันผู้น้อยส่งผล
ทาํให้บุคคลากรเกดิความเบื่อหน่ายไม่ตั้งใจปฏบิัติหน้าที่ ขาดงาน ไม่ทุ่มเท ไม่มีความพึงพอใจใน
การปฏบิัติหน้าที่ ทาํให้งานไม่มีประสทิธภิาพและประสทิธผิลของงานตํ่าลง และยังก่อให้เกดิความ
แตกแยกขดัแย้งในองค์การอกีด้วย ส่งผลทาํให้การปฏบิัติหน้าที่หย่อนประสทิธภิาพลงได้ และหาก
ไม่ดาํเนินการปรับปรงุการปฏบิัติงานหรือโครงสร้างการบริหารงานให้ดีขึ้น อาจทาํให้องค์กรน้ันไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาํหนดไว้  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาํให้ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นข้าราชการปฏบิัติหน้าที่งานธุรการ 
กองพระราชพาหนะ สาํนักพระราชวัง จึงมีความสนใจศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ปฏบิัติงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ โดยผลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะสามารถ

นาํไปเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ

ปฏบิัติงานของพนักงานขับรถ สาํนักพระราชวัง ได้อย่างมีประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุต่อ
องค์การ 
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1.2  วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

1. เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการการปฏบิัติงานของพนักงานขบัรถ กอง

พระราชพาหนะ 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการการปฏบิัติงานของพนักงานขบั

รถ กองพระราชพาหนะ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

1.3  สมมติฐานการวิจยั 
 พนักงานขบัรถ กองพระราชพาหนะที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีระดับความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกบัการการปฏบิตัิงานที่แตกต่างกนั 
 

1.4  ขอบเขตการการวิจยั  
1.4.1 ขอบเขตดา้นเนื้ อหา  
การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานของพนักงานขบัรถ กอง

พระราชพาหนะ โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังน้ี  
1) ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานขบัรถ กอง

พระราชพาหนะน้ัน ผู้ศึกษามุ่งศึกษาตัวแปรดังน้ี  
- อายุ  
- ระดับการศึกษา  
- รายได้เฉล่ียต่อเดือน  
- ประสบการณก์ารทาํงาน 

2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานของ

พนักงานขบัรถ กองพระราชพาหนะ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาตวัแปร 4 ด้าน ดังน้ี 
- ด้านระเบียบการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 
- ด้านการปฏบิัติหน้าที่สารถถีวายงาน 
- ด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการขบัขี่ 
- ด้านการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น 
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1.4.2 ขอบเขตดา้นประชากรและพื้ นที ่ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  คือ พนักงานขบัรถ กองพระราชพาหนะจาํนวนทั้งสิ้น 55 

คน โดยผู้ศกึษาได้กาํหนดให้เกบ็ข้อมูลจากประชากรทั้งหมด ( กองพระราชพาหนะ สาํนักพระราชวัง, 
2556)  
1.4.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา  

การศึกษาคร้ังน้ีใช้ระยะเวลา 2 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ถงึเดือน 
กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2558 
 

1.5  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีสามารถนาํไปเป็นข้อมูลสาํหรับกองพระราชพาหนะ

ประกอบการจดัฝึกอบรมให้แก่พนักงานขบัรถ ทั้งน้ีเพ่ือให้มีผลการปฏบิัติงานที่ดีย่ิงขึ้น 

1.6  นยิามศพัทเ์ฉพาะ  
พนักงานขับรถ หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่บังคับควบคุมยานพาหนะเพ่ืออาํนวยความสะดวก

ของกองพระราชพาหนะ  
กองพระราชพาหนะ หมายถงึ หน่วยงานหน่ึงภายในสงักดัสาํนักพระราชวัง มีหน้าที่ในการ

ถวายงานด้านรถยนต์และดูแลรักษารถยนต์ของทางราชการ ให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้  
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการการปฏบิัติงานของพนักงานขับรถ หมายถึง ความสามารถ

ในการเข้าใจในการทาํงานเกี่ยวกับตาํแหน่งพนักงานขับรถ ในที่น้ีหมายถึง พนักงานขับรถ กอง

พระราชพาหนะ  
ด้านระเบียบการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 หมายถึง ระเบียบที่ใช้กับหน่วยงานราชการ

ต่างๆ เพ่ือใช้เป็นข้อบังคับเกี่ยวกบัการใช้รถของหน่วยงานราชการ 
ด้านการปฏบิัติหน้าที่สารถีถวายงาน หมายถึง การปฏบิัติหน้าที่เพ่ือถวายงานด้านการขับ

รถยนต์พระที่น่ังหรือรถยนต์ที่ใช้ในขบวนพระราชพิธต่ีางๆ 
ด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการขับขี่ หมายถึง การตัดสนิใจกบัปัญหาที่พบเจอในการ

ขับขี่ของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ ว่าจะกระทาํการอย่างไรเพ่ือให้สามารถผ่านปัญหา

ดังกล่าวไปได้ 
ด้านการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น หมายถงึ การดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อม

จะปฏบิัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา เช่นเร่ืองการรักษาความสะอาดของรถ การดูแลรักษาเบื้องต้นที่ควร

ปฏบิัติ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ เป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ (Survey Study) โดยเกบ็รวบรวม
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ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซ่ึงมีรายละเอยีดเกี่ยวกบัวิธีดาํเนินการ

ศึกษา ดังน้ี 
1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

2. ประชากร 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
4. วิธเีกบ็รวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถนาํมากาํหนดเป็นกรอบ

แนวคิดการวิจัย 

3.2  ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากร ฝ่ายรถยนต์หลวง กองพระราชพาหนะ 

สาํนักพระราชวัง จาํนวน 55 คน โดยผู้ศึกษาได้กาํหนดให้เกบ็ข้อมูลจากประชากรทั้งหมด (กอง

พระราชพาหนะ สาํนักพระราชวัง. 2556) 
 

3.3  เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการศึกษา 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาได้ปรับปรุงจากการศึกษาของ

ภาสพล ม่ันศักดิ์ (2556)  และระเบียบการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 โดยกาํหนดวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา กรอบแนวคิดของการศึกษามากําหนด นิยามศัพท์เฉพาะ เพ่ือใช้ในการสร้าง

แบบสอบถาม ตามนิยามศัพทเ์ฉพาะที่กาํหนดไว้เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขอความเหน็ชอบและ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุแก้ไข ส่วนที่บกพร่องให้มีความสมบูรณย่ิ์งขึ้น ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

คือ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร ฝ่ายรถยนต์หลวง กองพระราช

พาหนะ สาํนักพระราชวัง ซ่ึงเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ (Check List) จาํนวน 4 ข้อ โดยมี

คาํถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามตามตัวแปรที่กาํหนดคือ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และประสบการณก์ารทาํงาน 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปฏบิัติงาน 4 ด้าน ดังน้ี 
- ด้านระเบียบการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523  จาํนวน 6 ข้อ  

- ด้านการปฏบิัติหน้าที่สารถถีวายงาน  จาํนวน 6 ข้อ 
- ด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการขบัขี่ จาํนวน 6 ข้อ 
- ด้านการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น  จาํนวน 6 ข้อ 
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 รวมทั้งสิ้น               24 ข้อ 
โดยกาํหนดให้ 1 คะแนนเม่ือตอบถูก และ 0 คะแนนเม่ือตอบผดิ 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดแสดงข้อคิดเหน็ต่อความรู้ความเข้าใจในการปฏบิัติ

หน้าที่เป็นรายด้าน 

3.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การศึกษาคร้ังน้ีผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามจาํนวนทั้งสิ้น 55 ชุด เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูลเท่ากบัจาํนวนประชากรทั้งหมด โดยมีวิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูลดังน้ี 
1. แจกแบบสอบถามและช้ีแจงพร้อมอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามอย่างถูกต้องให้

ผู้ตอบแบบสอบถามทราบ รวมถงึช้ีแจงให้ทราบถงึวัตถุประสงค์ของการศึกษาในคร้ังน้ี 
2. เกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยตนเองทั้งหมดในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2558 
3. นาํแบบสอบถามมาตรวจสอบดูความถูกต้องและนับจาํนวนให้เท่ากบัจาํนวนประชากร

กรณแีบบสอบถามไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ ผู้ศึกษาได้ดาํเนินการแจกแบบสอบถามใหม่อกีคร้ัง 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
4. นาํแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธกีารทางสถติิ 

3.5  การวิเคราะหข์อ้มูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ี ผู้ศึกษานาํข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลเพ่ือหา

ค่าสถติิดังน้ี 

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ 

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งน้ีผู้ศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) โดยนาํแบบสอบถามที่

สมบูรณ์ครบถ้วนมาวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายจากค่าเฉล่ียที่ได้โดยใช้เกณฑ์ การแปล

ความหมายค่าคะแนนการวัดความรู้ความเข้าใจในแต่ละด้าน 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการปฏบิัติงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ ของพนักงาน

ขบัรถ กองพระราชพาหนะ 
การศึกษาเร่ืองความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ

ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านระเบียบการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 ด้านการปฏบิัติหน้าที่สารถี
ถวายงาน ด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการขับขี่ และด้านการดูแลรักษารถยนต์เบื้ องต้น 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ จํานวน 55 คน 
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การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการทาํสาํมะโนประชากร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล ซ่ึงข้อมูลที่ได้จะนาํมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าสถิติประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ

(Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สรุปผล

การศึกษาตามลาํดับ ดังน้ี 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

 พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะส่วนมากมีอายุ 46 ปีขึ้ นไป คิดเป็นร้อยละ 29.1 

ส่วนมากสาํเรจ็การศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ47.3 ส่วนใหญ่มี

รายได้เฉล่ียต่อเดือน15,001 – 20,000 บาท จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 และส่วนมาก

มีประสบการณก์ารทาํงาน  ตํ่ากว่า 5 ปี จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7   

5.1.2 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการปฏิบติังานของพนกังานขบัรถ กองพระราชพาหนะ 

  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏบิัติงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจาํแนกเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีความรู้ความเข้าใจอนัดับที่หน่ึงคือ 

ด้านการดูแลรักษารถยนต์เบื้ องต้น อันดับที่สองคือ ด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการขับขี่ 

อนัดับที่สามคือ ด้านการปฏบิัติหน้าที่สารถีถวายงาน และอนัดับสดุท้ายคือ ด้านระเบียบการใช้รถ

ราชการ พ.ศ. 2523 โดยมีรายละเอยีดของผลการศึกษาในแต่ละด้าน ดังน้ี 

  ด้านระเบียบการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 โดยภาพรวมมีความเข้าใจปานกลาง เม่ือ

พิจารณาแยกเป็นข้อพบว่า ข้อที่มีความรู้ความเข้าใจอนัดับที่หน่ึง คือ รถยนต์ประจาํตาํแหน่งเม่ือ

พ้นจากตาํแหน่งจะต้องคืนรถยนต์ให้หน่วยราชการภายใน 30 วัน นับจากวันที่พ้นจากตาํแหน่ง

หรือส่งมอบงาน อันดับที่สอง คือ ในการนาํรถยนต์ออกไปปฏิบัติราชการจะต้องมีใบใช้รถยนต์

จากธุรการออกไปทุกคร้ัง อันดับที่สาม คือ รถยนต์สเีหลืองใช้สาํหรับเชิญผู้แทนพระองค์เท่าน้ัน 

อนัดับที่สี่ คือ รถทะเบียน ดส-XXXX คือรถยนต์ที่จัดซ้ือด้วยเงินส่วนพระองค์ อนัดับที่ห้า คือ 

รถที่ใช้ในราชการต้องมีการตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง หรือทุก 20,000 กโิลเมตร และอนัดับสดุท้าย

คือ รถยนต์ที่ใช้ในการถยนต์ที่ใช้ในการรับรองแขกเมืองคือรถส่วนกลางตามลาํดับ 

 ด้านการปฏิบัติหน้าที่สารถีถวายงาน โดยภาพรวมมีความเข้าใจมาก เม่ือพิจารณาแยก

เป็นข้อพบว่า ข้อที่มีความรู้ ความเข้าใจอันดับที่หน่ึง คือ เม่ือรถยนต์พระที่ น่ังใกล้ถึงที่หมาย

ประมาณ 50 เมตร สารถีควรปลดลอ็กประตูทุกด้าน อันดับที่สอง คือ กระจกมองหลังให้ปรับ

ยกขึ้ น ก่อนจะประทับ ถ้าไม่ปรับกระจกจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ท่าน ไม่เป็นการสมควร
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อันดับที่สาม คือ ควรวอร์มเคร่ืองยนต์ก่อน 15 นาที ก่อนเจ้านายเสดจ็ อันดับที่สี่ คือ การแต่ง

กายในขบวนแปรพระราชฐานควรใส่ชุดขาวกระดุม 5 เมด็อนัดับที่ห้า คือ ธงประจาํพระองค์ต้อง

ติดด้านเดียวกบัฝั่งสารถน่ัีง และอนัดับสดุท้ายคือต้องดึงเบรกมือทุกคร้ังเม่ือจอดรถ ตามลาํดับ 

 ด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการขับขี่ โดยภาพรวมมีความเข้าใจมาก เม่ือพิจารณา

แยกเป็นข้อพบว่า ข้อที่มีความรู้ความเข้าใจอนัดับที่หน่ึง คือ ในกรณีที่รถในขบวนเกดิเสยีควรรีบ

นาํรถชิดฟุตบาทและเปิดไฟกระพริบเพ่ือส่งสญัญาณเตือนรถวิศวะประจาํขบวนมาแก้ไข และการ

ขับรถยนต์ในขณะฝนตกถนนล่ืนควรลดความเรว็และใช้เกียร์ตํ่า อนัดับที่สาม คือ การเบรกแบบ

กะทนัหันที่ถูกต้องคือการประเมินระยะเบรกด้วยตนเองก่อนเร่ิมเหยียบเบรกและสามารถเปล่ียน

ทศิทางรถได้ในขณะที่เบรกอยู่และหลบสิ่งกดีขวางได้อย่างปลอดภัย อนัดับที่สี่ คือ เม่ือล้อหน้าล่ืน

ไถลออกนอกโค้งควรยกเท้าซ้ายออกจากแป้นคลัตช์และใช้ความเรว็คงที่ เพ่ือประคองรถไม่ให้ล่ืน

ไถลออกนอกโค้ง อันดับที่ห้า คือ เม่ือรถออกไปปฏิบัติราชการ เกิดเสียระหว่างทางให้ติดต่อ

บริษัทประกนัทุกคร้ัง และอนัดับสดุท้ายคือเม่ือนาํรถออกไปปฏบิัติราชการแล้วเกดิเบรกแตกควร

รีบดับเคร่ืองยนต์และรีบนาํรถเข้าข้างทาง ตามลาํดับ 

 ด้านการดูแลรักษารถยนต์เบื้ องต้น โดยภาพรวมมีความเข้าใจมาก เม่ือพิจารณาแยกเป็น

ข้อพบว่า ข้อที่มีความรู้ความเข้าใจอนัดับที่หน่ึง คือ ก่อนนาํรถออกปฏบิัติหน้าที่ควรล้างทาํความ

สะอาดภายนอกและดูดฝุ่ นภายในทุกคร้ัง และก่อนออกไปปฏบิัติราชการควรตรวจเชค็เคร่ืองมือ

ประจาํรถและถังดับเพลิงทุกคร้ังว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ อันดับที่สาม คือ ก่อนนํา

รถยนต์ออกไปปฏบิัติหน้าที่ ควรเชค็ นํา้ นํา้มันเคร่ือง และระบบหล่อล่ืนอื่นๆ ทุกคร้ัง  อนัดับที่สี่ 

คือ การเชค็นํา้ในหม้อนํา้ควรเติมให้อยู่ในระดับ Max เสมอ อนัดับที่ห้า คือ การดูแลยางรถยนต์

ควรเปล่ียนทุกๆ 4 ปี หรือ 50,000 กโิลเมตร และอนัดับสดุท้ายคือเม่ือพบว่ารถยนต์มีปัญหาเกนิ

กว่าจะแก้ไขเฉพาะหน้าได้ ต้องแจ้งให้ธุรการทราบทนัท ีตามลาํดับ 

5.1.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากสมมุติฐานที่ได้ตั้ งขึ้ นเม่ือได้ทําการวิจัยและได้ใช้แบบสอบถามในการทดสอบ

สมมุติฐานที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่าพนักงานขับรถของกองพระราชพาหนะ สาํนักพระราชวัง เม่ือจาํแนก

ตามตัวแปรที่ได้กาํหนดไว้สรุปได้ว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันมากนัก แต่เม่ือจาํแนกในแต่ละ

ประเภทจะพบว่ามีความแตกต่างกันไปในแต่ละด้าน โดยขึ้นอยู่กับ อายุ ระดับการศึกษา รายได้

เฉล่ียต่อเดือน และ ประสบการณท์าํงาน ย่ิงมีประสบการณก์ารทาํงานมากกจ็ะมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัการปฏบิัติหน้าที่มากกว่า พนักงานที่มีประสบการณก์ารทาํงานน้อยกว่า  
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5.2  อภิปรายผล 

5.2.1 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการปฏิบติังานของพนกังานขบัรถ กองพระราชพาหนะ 

 ผลจากการศึกษาเร่ืองความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานของพนักงานขับรถ กอง

พระราชพาหนะโดยภาพรวมพบว่ามีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจากความรู้ความ

เข้าใจ ทักษะและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการทาํงาน การฝึกอบรม การได้

ศึกษาหาความรู้ จากแหล่งความรู้  ตาํรา หนังสือ คู่มือการปฏิบัติต่างๆ จึงทาํให้พนักงานขับรถ 

กองพระราชพาหนะ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏบิัติหน้าที่อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสามารถอภิปราย

ในแต่ละด้านได้ดังน้ี 

 1. ด้านระเบียบการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 โดยภาพรวมมีความเข้าใจอยู่ในระดับปาน

กลาง อาจเพราะหัวข้อด้านระเบียบการใช้รถราชการพ.ศ. 2523 ได้มีการระบุถึงวิธีการใช้รถใน

ราชการไว้อย่างละเอยีด และเน่ืองจากพนักงานขบัรถส่วนใหญ่มีอายุราชการน้อยกว่า 5 ปี จึงทาํให้

ได้รับการอบรมเกี่ยวกับเร่ืองระเบียบการใช้รถในราชการมาแล้วก่อนที่จะเร่ิมปฏบิัติหน้าที่ จาก

สาเหตุดังกล่าวจึงทาํให้พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ปฏบิัติงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะในด้านระเบียบการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 

มีความเข้าใจปานกลาง เน่ืองจากระเบียบการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 ส่วนมากผู้ที่ใช้ระเบียบ

การใช้รถราชการส่วนมากจะเป็นฝ่ายธุรการ จึงทาํให้บ้างคร้ังขาดการให้ความรู้แก่พนักงานขับรถ 

จึงทาํให้ไม่มีการทบทวนความรู้ ในด้านดังกล่าวจึงทาํให้ผลการวิจัยในด้านน้ีอยู่ในระดับปานกลาง

เท่าน้ันแทนที่จะได้ระดับที่สงูกว่าน้ี 

2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่สารถีถวายงานโดยภาพรวมมีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก อาจ

เน่ืองจากคนที่สามารถจะเป็นสารถีส่วนมากมีประสบการณ์การทาํงานค่อนข้างมาก และต้องเข้าใจ

ในกฎระเบียบต่างๆ ของการถวายงานพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ แต่เน่ืองจากมีกฎระเบียบ

ค่อนข้างมากเม่ือผลการวิจัยที่ออกมาจึงทาํให้ทราบว่ามีบ้างหัวข้อที่ได้ผลวิจัยน้อยมาก เช่น ต้อง

ดึงเบรกมือทุกคร้ังเม่ือจอดรถ ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว ไม่จาํเป็นต้องกระทาํทุกคร้ัง โดยต้องดู

สภาพแวดล้อมด้วยว่าเป็นอย่างไร จะใช้ในสถานการ์ใดบ้างขึ้นอยู่กบัการตัดสนิใจของสารถีที่ถวาย

งายด้วย จากสาเหตุดังกล่าวจึงทาํให้พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ มีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัการปฏบิัติงานของพนักงานขบัรถ กองพระราชพาหนะในด้านการปฏบิัติหน้าที่สารถีถวาย

งาน มีความเข้าใจมาก  
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 3. ด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการขับขี่ โดยภาพรวมมีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 

อาจเพราะทางกองพระราชพาหนะได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์ทุกประเภทใน

รูปแบบต่างๆ อยู่เป็นประจาํไม่ว่าจะเป็นด้านการขับรถยนต์ทั่วไป การขับขี่รถในสภาพทุรกนัดาร 

เป็นต้น ทาํให้พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะมีความชาํนาญในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ค่อนข้างดี  แต่เน่ืองจากการขบัรถตามขบวนเสดจ็น้ันไม่ค่อยได้เปิดโอกาสให้กบัพนักงานขับรถรุ่น

ใหม่ๆได้ขับถวายงาน จึงทาํให้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดจากการขับขี่ได้ แต่

เน่ืองจากทางกองพระราชพาหนะได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกบัเร่ืองการขับขี่รถประเภทต่างๆ อยู่

เป็นประจาํสมํ่าเสมอ จากสาเหตุดังกล่าวจึงทาํให้พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏบิัติงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะในด้านการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าในการขบัขี่ มีความเข้าใจมาก 

4. ด้านการดูแลรักษารถยนต์เบื้ องต้น โดยภาพรวมมีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก อาจ

เน่ืองจากก่อนที่จะรับพนักงานขบัรถเข้าทาํงานได้จัดให้มีการทดสอบพ้ืนฐานเกี่ยวกบัการขับขี่ การ

ดูแลรักษารถยนต์เบื้ องต้น มาแล้ว และเม่ือรับเข้าเป็นพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ ได้จัด

ให้มีการอบรมพ้ืนฐานต่างๆ อีกและมีการจัดอบรมอยู่เร่ือยๆ แต่เน่ืองจากทางกองพระราช

พาหนะจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเร่ืองการบาํรุงรักษารถยนต์อยู่แล้ว พนักงานขับรถส่วนใหญ่จึงไม่

ค่อยได้ดูแลรักษาเบื้ องต้นเอง จากสาเหตุดังกล่าวจึงทาํให้พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะในด้านการดูแล

รักษารถยนต์เบื้องต้น มีความเข้าใจมาก  

5.3  ขอ้เสนอแนะ 

 5.3.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาเร่ืองความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานของพนักงานขับรถ กองพระ

ราชพาหนะ โดยภาพรวมมีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มี

ความรู้ความเข้าใจอนัดับที่หน่ึงคือ ด้านการดูแลรักษารถยนต์เบื้ องต้น อันดับที่สองคือ ด้านการ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการขับขี่ อนัดับที่สามคือ ด้านการปฏบิัติหน้าที่สารถีถวายงาน และอนัดับ

สุดท้ายคือ ด้านระเบียบการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 ตามลําดับ ผู้ศึกษาได้นําผลการศึกษา

ดังกล่าวมาเป็นข้อเสนอแนะดังน้ี 
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 1) ด้านระเบียบการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 

 จากผลการศึกษา พบว่า เร่ืองที่พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะมีความรู้ความเข้าใจ

ในด้านน้ีในระดับน้อยที่สดุมี 3 เร่ือง คือ 1. รถยนต์ที่ใช้ในการถยนต์ที่ใช้ในการรับรองแขกเมือง

คือรถส่วนกลาง 2. รถที่ใช้ในราชการต้องมีการตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง หรือทุก 20,000 กโิลเมตร 

และ 3. รถทะเบียน ดส-XXXX คือรถยนต์ที่จัดซ้ือด้วยเงินส่วนพระองค์ ดังน้ัน กองพระราช

พาหนะควรจัดให้มีวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการใช้รถ

ราชการ พ.ศ. 2523 อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะประเดน็เหล่าน้ี ทั้งน้ีเพ่ือที่จะได้นาํความรู้ที่ได้มาใช้

ในการปฏบิัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  

 2) ด้านการปฏบิัติหน้าที่สารถถีวายงาน 

จากผลการศึกษา พบว่า เร่ืองที่พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะมีความรู้ความเข้าใจ

ในด้านน้ีในระดับน้อยที่สดุมี 3 เร่ือง คือ 1. ต้องดึงเบรกมือทุกคร้ังเม่ือจอดรถ 2. ธงประจาํ

พระองค์ต้องติดด้านเดียวกบัฝั่งสารถีน่ัง และ 3. การแต่งกายในขบวนแปรพระราชฐานควรใส่ชุด

ขาวกระดุม 5 เมด็ ดังน้ันทางกองพระราชพาหนะควรจัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถเกี่ยวกับ

เร่ืองดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง เพราะไม่สามารถทราบได้ว่าพนักงานขับรถคนไหนต้องปฏบิัติหน้าที่

ถวายงานอย่างใกล้ชิด หรือติดตามขบวนเวลาเสดจ็ตามที่ต่างๆ  

 3) ด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการขบัขี่  

 จากผลการศึกษา พบว่า เร่ืองที่พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะมีความรู้ความเข้าใจ

ในด้านน้ีในระดับน้อยที่สดุมี 3 เร่ือง คือ 1. เม่ือนํารถออกไปปฏิบัติราชการแล้วเกิดเบรก

แตกควรรีบดับเคร่ืองยนต์และรีบนํารถเข้าข้างทาง 2. เม่ือรถออกไปปฏิบัติราชการ เกิดเสีย

ระหว่างทางให้ติดต่อบริษัทประกนัทุกคร้ัง และ 3.เม่ือล้อหน้าล่ืนไถลออกนอกโค้งควรยกเท้าซ้าย

ออกจากแป้นคลัตช์และใช้ความเร็วคงที่ เพ่ือประคองรถไม่ให้ล่ืนไถลออกนอกโค้ง  ดังน้ันทาง

กองพระราชพาหนะควรจัดให้มีการอบรมและทดสอบเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์ในรูปแบบต่างๆ 

อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือจะได้นาํมาใช้ในการปฏบิัติหน้าที่ ได้อย่างเตม็ที่ 

 4) ด้านการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น 

 จากผลการศึกษา พบว่า เร่ืองที่พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะมีความรู้ความเข้าใจ

ในด้านน้ีในระดับน้อยที่สดุมี 3 เร่ือง คือ 1. เม่ือพบว่ารถยนต์มีปัญหาเกินกว่าจะแก้ไข

เฉพาะหน้าได้ ต้องแจ้งให้ธุรการทราบทันที 2. การดูแลยางรถยนต์ควรเปล่ียนทุกๆ 4 ปี หรือ 
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50,000 กโิลเมตร และ 3. การเชค็นํา้ในหม้อนํา้ควรเติมให้อยู่ในระดับ Max เสมอ ดังน้ันทางกอง

พระราชพาหนะควรจัดให้มีการทดสอบเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์เบื้ องต้น เช่นจัดให้มีการ

แข่งขันกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในสาํนักพระราชวัง หรือจัดให้มีการทดสอบความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกบัการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น 

 5.3.2 ขอ้เสนอแนะสําหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

 1) ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาปัญหาและอปุสรรคในการปฏบิัติหน้าที่ของพนักงานขบั
รถ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากด้านกฎระเบียบต่างๆ 

 2) ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อการปฏบิัติหน้าที่ของ

พนักงานขบัรถ 

 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 
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