ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ิงานของพนักงานขับรถ
กองพระราชพาหนะ
พัฒน์สิริ วังกานนท์*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ โดยจําแนกตามปั จจัยส่วน
บุคคลคือ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ทาํ งาน เป็ นการทําสํามะโน
ประชากร โดยประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ จํานวน
155 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผลด้ วยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยใช้ สถิติ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และ ผลการวิจัย พบว่า
1) ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกเป็ นรายด้ านพบว่าด้ านที่มีความรู้ความเข้ าใจอันดับที่
หนึ่งคือ ด้ านการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้ น อันดับที่สองคือ ด้ านการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าในการ
ขับขี่ อันดับที่สามคือ ด้ านการปฏิบัติหน้ าที่สารถีถวายงาน และอันดับสุดท้ ายคือ ด้ านระเบียบการ
ใช้ รถราชการ พ.ศ. 2523
2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ า ผู้พนักงานขับรถของกองพระราชพาหนะ สํานัก
พระราชวัง ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแตกต่างกัน

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
ที่ปรึกษาสานิพนธ์
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1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ทรัพยากรบุคคลถือเป็ นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ ดาํ เนินงานไปตามแนวทาง
และนโยบายที่กาํ หนดไว้ จนสามารถบรรลุเป้ าหมาย ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555–2559) ซึ่งยึดคนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา เนื่องจากคนเป็ นทั้งเป้ าหมายสุดท้ ายที่ได้ รับ
ผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนา ขณะเดียวกันก็เป็ นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสู่
เป้ าประสงค์ท่ตี ้ องการ จึงจําเป็ นต้ องพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งจิตใจ ร่างกาย
ความรู้และทักษะความสามารถ ซึ่งการสร้ างความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้ าที่ของบุคลากรใน
องค์การมีผลต่อความสําเร็จของงานและองค์กร รวมทั้งความสุขของผู้ปฏิบัติหน้ าที่ด้วย องค์กรใด
ก็ตามหากบุคลากรในองค์กรไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้ าที่กเ็ ป็ นเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้ ผลงาน
และการปฏิบัติหน้ าที่ต่าํ คุณภาพของงานลดลง เมื่อมีการขาดงาน การลาออกจากงานอาจ
ก่อให้ เกิดปัญหา แต่ในทางตรงกันข้ ามหากองค์กรมีบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้ าที่
สูง มีผลทางบวกต่ อการปฏิบัติหน้ าที่ นอกจากนี้ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้ าที่ยังเป็ น
เครื่องหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้ าที่ เพราะความพึงพอใจเป็ นองค์ประกอบ
ประการหนึ่ ง ในการบริ ห ารงานบุ ค คล
เป็ นแรงผลั กดั น ให้ บุ ค คลปฏิบัติ หน้ า ที่ด้ ว ยความ
กระตือรือร้ น ด้ วยความสมัครใจและมีความเต็มใจในการปฏิบัติหน้ าที่ ทําให้ องค์กรบรรลุ
เป้ าหมายและเกิดประสิทธิภาพในงานสูงสุด ดังนั้น ความพึงพอใจในงาน นับว่ามีค่ายิ่งสําหรับผู้
ปฏิบัติหน้ าที่ทุกคนและเป็ นเรื่องที่ผ้ ูบริหารทุกระดับควรให้ ความสนใจและนํามาเป็ นองค์ประกอบ
ในการวิเคราะห์งานและปรับปรุงงานให้ ดาํ เนินไปอย่างมีประสิทธิผล องค์กรใดก็ตามหากบุคคลใน
องค์กรไม่พึงพอใจในการปฏิบัติหน้ าที่กเ็ ป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาํ ให้ ผลการปฏิบัติหน้ าที่ต่าํ คุณภาพ
ของงานลดลงมีการขาดงาน ลาออกจากงาน หรืออาจก่อให้ เกิดปั ญหาทางอาชญากรรมและเป็ น
ปัญหาทางวินัยได้ อีกด้ วย แต่ในทางตรงกันข้ ามหากบุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้ าที่
ย่อมแสดงถึงให้ เห็นถึงการบริหารงานที่ดีและผลการปฏิบัติหน้ าที่มีประสิทธิภาพอีกด้ วย (ยงยุทธ
เกษสาคร, 2546, น. 31-32)
สํานักพระราชวัง มีอาํ นาจหน้ าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ถวายความสะดวกความ
ปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ปฏิบัติงานในพระองค์พระมหากษัตริย์ตาม
พระราชประสงค์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจรักษาพยาบาลถวายพระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์ ดูแลรักษาและบูรณะซ่อมแซมเครื่องราชภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค พระราชฐานตลอดจน
ปูชนียสถานต่ างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักพระราชวัง จัดการกองทุนต่างๆ และ
ผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักพระราชวังและที่อยู่ในพระ
บรมราชู ปถัมภ์ ตลอดจนทรัพย์สินของพระบรมวงศานุ วงศ์ท่ีฝากไว้ โดยพระบรมราชานุ มัติ
ควบคุมดูแลรักษาและบูรณะซ่อมแซมพระราชฐานต่างๆ ตลอดจนวัดหลวง สุสานหลวง และ
อาคารสถานที่ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักพระราชวัง รวมทั้งพระราชพาหนะ จัดสวัสดิการ
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เจ้ าหน้ าที่ในสังกัด ตั้งแต่ท่พี ักอาศัย สโมสรข้ าราชบริพาร ตลอดจนฌาปนกิจสงเคราะห์ ปฏิบัติการ
ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ตลอดจนจัดฝึ กอบรมบุตรหลานของผู้ปฏิบัติงานใน
สังกัด เพื่อให้ เป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าแก่สงั คมและประเทศชาติ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีในความรับผิดชอบของสํานักพระราชวัง ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมาย
กํา หนดให้ เป็ นอํา นาจหน้ าที่ ข องสํา นั ก พระราชวั ง หรื อ ตามที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ
(พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักพระราชวัง, 2541, น.1-2) ซึ่งกองพระราชพาหนะ เป็ นส่วน
หนึ่งของสํานักพระราชวัง มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดูแล บํารุงรักษา และจัดให้ พระราชพาหนะ
และยานพาหนะซึ่งใช้ ในราชการของสํานักพระราชวังซึ่ง ปฏิบัติงานร่ วมกับหรือสนับสนุ นการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรือได้ รับมอบหมายฯ (พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
สํานักพระราชวัง, 2541, น.61-62)
ในปั จจุบันมีความต้ องการในการใช้ รถจากหน่วยงานในสํานักพระราชวังค่อนข้ างมากแต่
สามารถจัดรถให้ แต่ละหน่วยงานได้ เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถจัดรถตามความต้ องการได้
ทั้งหมด ทั้งนี้อาจเนื่องจากจํานวนยานพาหนะมีไม่ เพี ยงพอกับภารกิจที่มากขึ้นและปั จจุ บัน
บุคคลากรในกองพระราชพาหนะต้ องพบกับสภาพเศรษฐกิจที่ทรุดตัวแต่ เงินเดือนรายได้ และ
สวัสดิการไม่เพียงพอกับค่าใช้ จ่ายรวมทั้งความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้ าที่มีอัตราเสี่ยงมากขึ้น
เนื่ อ งจากยานพาหนะไม่ ทัน สมั ย เมื่ อ เทียบกับ เทคโนโลยี ปั จ จุ บัน และบุ ค คลากรที่ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ
พิจารณาเลื่อนตําแหน่งยังมีเป็ นจํานวนมาก เนื่องจากมีการต่ออายุราชการให้ กบั ข้ าราชการที่มีอายุ
ครบเกษียณ ทําให้ ไม่มีตาํ แหน่งว่าง ทําให้ ไม่สามารถเลื่อนตําแหน่งให้ กบั ข้ าราชการชั้นผู้น้อยส่งผล
ทําให้ บุคคลากรเกิดความเบื่อหน่ายไม่ต้ังใจปฏิบัติหน้ าที่ ขาดงาน ไม่ทุ่มเท ไม่มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติหน้ าที่ ทําให้ งานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตํ่าลง และยังก่อให้ เกิดความ
แตกแยกขัดแย้ งในองค์การอีกด้ วย ส่งผลทําให้ การปฏิบัติหน้ าที่หย่อนประสิทธิภาพลงได้ และหาก
ไม่ดาํ เนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือโครงสร้ างการบริหารงานให้ ดีข้ นึ อาจทําให้ องค์กรนั้นไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่กี าํ หนดไว้
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ทําให้ ผ้ ูศึกษาในฐานะที่เป็ นข้ าราชการปฏิบัติหน้ าที่งานธุรการ
กองพระราชพาหนะ สํานักพระราชวัง จึงมีความสนใจศึกษาความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ โดยผลที่ได้ จากการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถ
นําไปเสนอผู้บังคับบัญชาเป็ นแนวทางการเสริมสร้ างและพัฒนา ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ สํานักพระราชวัง ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
องค์การ
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1.2 วัตถุประสงค์การวิจยั
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ กอง
พระราชพาหนะ
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการการปฏิบัติงานของพนักงานขับ
รถ กองพระราชพาหนะ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

1.3 สมมติฐานการวิจยั
พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีระดับความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับการการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน

1.4 ขอบเขตการการวิจยั
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ กอง
พระราชพาหนะ โดยมีตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา ดังนี้
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานขับรถ กอง
พระราชพาหนะนั้น ผู้ศึกษามุ่งศึกษาตัวแปรดังนี้
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
- ประสบการณ์การทํางาน
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาตัวแปร 4 ด้ าน ดังนี้
- ด้ านระเบียบการใช้ รถราชการ พ.ศ. 2523
- ด้ านการปฏิบัติหน้ าที่สารถีถวายงาน
- ด้ านการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าในการขับขี่
- ด้ านการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้ น
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1.4.2 ขอบเขตด้านประชากรและพื้ นที่
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะจํานวนทั้งสิ้น 55
คน โดยผู้ศกึ ษาได้ กาํ หนดให้ เก็บข้ อมูลจากประชากรทั้งหมด ( กองพระราชพาหนะ สํานักพระราชวัง,
2556)
1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาครั้งนี้ใช้ ระยะเวลา 2 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

1.5 ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
ข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนําไปเป็ นข้ อมูลสําหรับกองพระราชพาหนะ
ประกอบการจัดฝึ กอบรมให้ แก่พนักงานขับรถ ทั้งนี้เพื่อให้ มีผลการปฏิบัติงานที่ดีย่งิ ขึ้น

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
พนักงานขับรถ หมายถึง ผู้ท่มี ีหน้ าที่บังคับควบคุมยานพาหนะเพื่ออํานวยความสะดวก
ของกองพระราชพาหนะ
กองพระราชพาหนะ หมายถึง หน่วยงานหนึ่งภายในสังกัดสํานักพระราชวัง มีหน้ าที่ในการ
ถวายงานด้ านรถยนต์และดูแลรักษารถยนต์ของทางราชการ ให้ มีสภาพที่สามารถใช้ งานได้
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ หมายถึง ความสามารถ
ในการเข้ าใจในการทํางานเกี่ยวกับตําแหน่ งพนักงานขับรถ ในที่น้ ีหมายถึง พนักงานขับรถ กอง
พระราชพาหนะ
ด้ านระเบียบการใช้ รถราชการ พ.ศ. 2523 หมายถึง ระเบียบที่ใช้ กับหน่ วยงานราชการ
ต่างๆ เพื่อใช้ เป็ นข้ อบังคับเกี่ยวกับการใช้ รถของหน่วยงานราชการ
ด้ านการปฏิบัติหน้ าที่สารถีถวายงาน หมายถึง การปฏิบัติหน้ าที่เพื่อถวายงานด้ านการขับ
รถยนต์พระที่น่ังหรือรถยนต์ท่ใี ช้ ในขบวนพระราชพิธตี ่างๆ
ด้ านการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าในการขับขี่ หมายถึง การตัดสินใจกับปัญหาที่พบเจอในการ
ขับขี่ของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ ว่าจะกระทําการอย่างไรเพื่อให้ สามารถผ่านปั ญหา
ดังกล่าวไปได้
ด้ านการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้ น หมายถึง การดูแลรักษารถยนต์ให้ อยู่ในสภาพที่พร้ อม
จะปฏิบัติหน้ าที่ได้ ตลอดเวลา เช่นเรื่องการรักษาความสะอาดของรถ การดูแลรักษาเบื้องต้ นที่ควร
ปฏิบัติ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ เป็ นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Study) โดยเก็บรวบรวม
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ข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดาํ เนินการ
ศึกษา ดังนี้
1. กรอบแนวคิดในการวิจัย
2. ประชากร
3. เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
4. วิธเี ก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง สามารถนํามากําหนดเป็ นกรอบ
แนวคิดการวิจัย

3.2 ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ บุคลากร ฝ่ ายรถยนต์หลวง กองพระราชพาหนะ
สํานักพระราชวัง จํานวน 55 คน โดยผู้ศึกษาได้ กาํ หนดให้ เก็บข้ อมูลจากประชากรทั้งหมด (กอง
พระราชพาหนะ สํานักพระราชวัง. 2556)

3.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามที่ผ้ ูศึกษาได้ ปรับปรุงจากการศึกษาของ
ภาสพล มั่นศักดิ์ (2556) และระเบียบการใช้ รถราชการ พ.ศ. 2523 โดยกําหนดวัตถุประสงค์ของ
การศึ ก ษา กรอบแนวคิ ด ของการศึ ก ษามากํา หนด นิ ย ามศั พ ท์ เ ฉพาะ เพื่ อ ใช้ ในการสร้ าง
แบบสอบถาม ตามนิยามศัพท์เฉพาะที่กาํ หนดไว้ เสนออาจารย์ท่ปี รึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและ
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไข ส่วนที่บกพร่องให้ มีความสมบูรณ์ย่งิ ขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน
คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร ฝ่ ายรถยนต์หลวง กองพระราช
พาหนะ สํานักพระราชวัง ซึ่งเป็ นแบบสอบถามให้ เลือกตอบ (Check List) จํานวน 4 ข้ อ โดยมี
คําถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามตามตัวแปรที่กาํ หนดคือ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การทํางาน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามทดสอบความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบัติงาน 4 ด้ าน ดังนี้
- ด้ านระเบียบการใช้ รถราชการ พ.ศ. 2523
จํานวน 6 ข้ อ
- ด้ านการปฏิบัติหน้ าที่สารถีถวายงาน
จํานวน 6 ข้ อ
- ด้ านการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าในการขับขี่
จํานวน 6 ข้ อ
- ด้ านการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้ น
จํานวน 6 ข้ อ
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รวมทั้งสิ้น
24 ข้ อ
โดยกําหนดให้ 1 คะแนนเมื่อตอบถูก และ 0 คะแนนเมื่อตอบผิด
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดแสดงข้ อคิดเห็นต่อความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบัติ
หน้ าที่เป็ นรายด้ าน

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ผ้ ูศึกษาใช้ แบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 55 ชุด เพื่อเป็ นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลเท่ากับจํานวนประชากรทั้งหมด โดยมีวิธกี ารเก็บรวบรวมข้ อมูลดังนี้
1. แจกแบบสอบถามและชี้แจงพร้ อมอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามอย่ างถูกต้ องให้
ผู้ตอบแบบสอบถามทราบ รวมถึงชี้แจงให้ ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้
2. เก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามด้ วยตนเองทั้งหมดในเดือน กุมภาพั นธ์ พ.ศ.
2558
3. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบดูความถูกต้ องและนับจํานวนให้ เท่ากับจํานวนประชากร
กรณีแบบสอบถามไม่ครบถ้ วนหรือไม่สมบูรณ์ ผู้ศึกษาได้ ดาํ เนินการแจกแบบสอบถามใหม่อกี ครั้ง
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วน
4. นําแบบสอบถามที่ได้ ไปวิเคราะห์ตามวิธกี ารทางสถิติ

3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้ศึกษานําข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามมาประมวลผลเพื่อหา
ค่าสถิติดังนี้
ตอนที่ 1 ปั จ จั ยส่ วนบุ คคลของผู้ ต อบแบบสอบถาม วิ เคราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ ค่ า ความถี่
(Frequency) และหาค่าร้ อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบัติหน้ าที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ผ้ ูศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) โดยนําแบบสอบถามที่
สมบูรณ์ครบถ้ วนมาวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายจากค่ าเฉลี่ยที่ได้ โดยใช้ เกณฑ์ การแปล
ความหมายค่าคะแนนการวัดความรู้ความเข้ าใจในแต่ละด้ าน
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ ของพนักงาน
ขับรถ กองพระราชพาหนะ
การศึกษาเรื่องความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ
ใน 4 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านระเบียบการใช้ รถราชการ พ.ศ. 2523 ด้ านการปฏิบัติหน้ าที่สารถี
ถวายงาน ด้ านการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าในการขับขี่ และด้ านการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้ น
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้ แก่ พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ จํานวน 55 คน
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การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ นการทํา สํา มะโนประชากร โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมือ ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ซึ่งข้ อมูลที่ได้ จะนํามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าสถิติประกอบด้ วย ค่ าความถี่ ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สรุปผล
การศึกษาตามลําดับ ดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคล
พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะส่วนมากมีอายุ 46 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 29.1
ส่วนมากสําเร็จการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ47.3 ส่วนใหญ่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน15,001 – 20,000 บาท จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.6 และส่วนมาก
มีประสบการณ์การทํางาน ตํ่ากว่า 5 ปี จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.7
5.1.2 ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ิงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกเป็ นรายด้ านพบว่าด้ านที่มีความรู้ความเข้ าใจอันดับที่หนึ่งคือ
ด้ านการดู แลรั กษารถยนต์เบื้องต้ น อันดับที่สองคือ ด้ านการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าในการขับขี่
อันดับที่สามคือ ด้ านการปฏิบัติหน้ าที่สารถีถวายงาน และอันดับสุดท้ ายคือ ด้ านระเบียบการใช้ รถ
ราชการ พ.ศ. 2523 โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษาในแต่ละด้ าน ดังนี้
ด้ านระเบียบการใช้ รถราชการ พ.ศ. 2523 โดยภาพรวมมีความเข้ าใจปานกลาง เมื่อ
พิจารณาแยกเป็ นข้ อพบว่า ข้ อที่มีความรู้ความเข้ าใจอันดับที่หนึ่ง คือ รถยนต์ประจําตําแหน่งเมื่อ
พ้ นจากตําแหน่ งจะต้ องคืนรถยนต์ให้ หน่วยราชการภายใน 30 วัน นับจากวันที่พ้นจากตําแหน่ ง
หรือส่งมอบงาน อันดับที่สอง คือ ในการนํารถยนต์ออกไปปฏิบัติราชการจะต้ องมีใบใช้ รถยนต์
จากธุรการออกไปทุกครั้ง อันดับที่สาม คือ รถยนต์สเี หลืองใช้ สาํ หรับเชิญผู้แทนพระองค์เท่านั้น
อันดับที่ส่ี คือ รถทะเบียน ดส-XXXX คือรถยนต์ท่จี ัดซื้อด้ วยเงินส่วนพระองค์ อันดับที่ห้า คือ
รถที่ใช้ ในราชการต้ องมีการตรวจสอบปี ละ 1 ครั้ง หรือทุก 20,000 กิโลเมตร และอันดับสุดท้ าย
คือ รถยนต์ท่ใี ช้ ในการถยนต์ท่ใี ช้ ในการรับรองแขกเมืองคือรถส่วนกลางตามลําดับ
ด้ านการปฏิบัติหน้ าที่สารถีถวายงาน โดยภาพรวมมีความเข้ าใจมาก เมื่อพิจารณาแยก
เป็ นข้ อพบว่ า ข้ อที่มีค วามรู้ความเข้ าใจอัน ดับที่หนึ่ ง คื อ เมื่อรถยนต์พระที่น่ังใกล้ ถึงที่ห มาย
ประมาณ 50 เมตร สารถีควรปลดล็อกประตูทุกด้ าน อันดับที่สอง คือ กระจกมองหลังให้ ปรับ
ยกขึ้น ก่อนจะประทับ ถ้ าไม่ ปรับกระจกจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ท่าน ไม่ เป็ นการสมควร
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อันดับที่สาม คือ ควรวอร์มเครื่องยนต์ก่อน 15 นาที ก่อนเจ้ านายเสด็จ อันดับที่ส่ี คือ การแต่ง
กายในขบวนแปรพระราชฐานควรใส่ชุดขาวกระดุม 5 เม็ดอันดับที่ห้า คือ ธงประจําพระองค์ต้อง
ติดด้ านเดียวกับฝั่งสารถีน่ัง และอันดับสุดท้ ายคือต้ องดึงเบรกมือทุกครั้งเมื่อจอดรถ ตามลําดับ
ด้ านการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าในการขับขี่ โดยภาพรวมมีความเข้ าใจมาก เมื่อพิจารณา
แยกเป็ นข้ อพบว่า ข้ อที่มีความรู้ความเข้ าใจอันดับที่หนึ่ง คือ ในกรณีท่รี ถในขบวนเกิดเสียควรรีบ
นํารถชิดฟุตบาทและเปิ ดไฟกระพริบเพื่อส่งสัญญาณเตือนรถวิศวะประจําขบวนมาแก้ ไข และการ
ขับรถยนต์ในขณะฝนตกถนนลื่นควรลดความเร็วและใช้ เกียร์ต่าํ อันดับที่สาม คือ การเบรกแบบ
กะทันหันที่ถูกต้ องคือการประเมินระยะเบรกด้ วยตนเองก่อนเริ่มเหยียบเบรกและสามารถเปลี่ยน
ทิศทางรถได้ ในขณะที่เบรกอยู่และหลบสิ่งกีดขวางได้ อย่างปลอดภัย อันดับที่ส่ี คือ เมื่อล้ อหน้ าลื่น
ไถลออกนอกโค้ งควรยกเท้ าซ้ ายออกจากแป้ นคลัตช์และใช้ ความเร็วคงที่ เพื่อประคองรถไม่ให้ ล่ืน
ไถลออกนอกโค้ ง อันดับที่ห้า คือ เมื่อรถออกไปปฏิบัติราชการ เกิดเสียระหว่ างทางให้ ติดต่ อ
บริษัทประกันทุกครั้ง และอันดับสุดท้ ายคือเมื่อนํารถออกไปปฏิบัติราชการแล้ วเกิดเบรกแตกควร
รีบดับเครื่องยนต์และรีบนํารถเข้ าข้ างทาง ตามลําดับ
ด้ านการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้ น โดยภาพรวมมีความเข้ าใจมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็ น
ข้ อพบว่า ข้ อที่มีความรู้ความเข้ าใจอันดับที่หนึ่ง คือ ก่อนนํารถออกปฏิบัติหน้ าที่ควรล้ างทําความ
สะอาดภายนอกและดูดฝุ่ นภายในทุกครั้ง และก่อนออกไปปฏิบัติราชการควรตรวจเช็คเครื่องมือ
ประจํารถและถังดับเพลิงทุกครั้งว่ าอยู่ ในสภาพพร้ อมใช้ งานหรือไม่ อันดับที่สาม คือ ก่อนนํา
รถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้ าที่ ควรเช็ค นํา้ นํา้ มันเครื่อง และระบบหล่อลื่นอื่นๆ ทุกครั้ง อันดับที่ส่ี
คือ การเช็คนํา้ ในหม้ อนํา้ ควรเติมให้ อยู่ในระดับ Max เสมอ อันดับที่ห้า คือ การดูแลยางรถยนต์
ควรเปลี่ยนทุกๆ 4 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร และอันดับสุดท้ ายคือเมื่อพบว่ารถยนต์มีปัญหาเกิน
กว่าจะแก้ ไขเฉพาะหน้ าได้ ต้ องแจ้ งให้ ธุรการทราบทันที ตามลําดับ
5.1.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากสมมุ ติ ฐ านที่ไ ด้ ต้ั ง ขึ้ นเมื่ อ ได้ ท ํา การวิ จั ย และได้ ใ ช้ แ บบสอบถามในการทดสอบ
สมมุติฐานที่ต้ังไว้ สรุปได้ ว่าพนักงานขับรถของกองพระราชพาหนะ สํานักพระราชวัง เมื่อจําแนก
ตามตัวแปรที่ได้ กาํ หนดไว้ สรุปได้ ว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันมากนัก แต่เมื่อจําแนกในแต่ละ
ประเภทจะพบว่ามีความแตกต่างกันไปในแต่ละด้ าน โดยขึ้นอยู่กับ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และ ประสบการณ์ทาํ งาน ยิ่งมีประสบการณ์การทํางานมากก็จะมีความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้ าที่มากกว่า พนักงานที่มีประสบการณ์การทํางานน้ อยกว่า
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5.2 อภิปรายผล
5.2.1 ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ิงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ
ผลจากการศึกษาเรื่องความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ กอง
พระราชพาหนะโดยภาพรวมพบว่ามีความเข้ าใจอยู่ในระดับมาก อาจเป็ นผลมาจากความรู้ความ
เข้ าใจ ทักษะและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการทํางาน การฝึ กอบรม การได้
ศึกษาหาความรู้จากแหล่ งความรู้ ตํารา หนังสือ คู่มือการปฏิบัติต่างๆ จึงทําให้ พนักงานขับรถ
กองพระราชพาหนะ มีความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบัติหน้ าที่อยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถอภิปราย
ในแต่ละด้ านได้ ดังนี้
1. ด้ านระเบียบการใช้ รถราชการ พ.ศ. 2523 โดยภาพรวมมีความเข้ าใจอยู่ในระดับปาน
กลาง อาจเพราะหัวข้ อด้ านระเบียบการใช้ รถราชการพ.ศ. 2523 ได้ มีการระบุถึงวิธีการใช้ รถใน
ราชการไว้ อย่างละเอียด และเนื่องจากพนักงานขับรถส่วนใหญ่มีอายุราชการน้ อยกว่า 5 ปี จึงทําให้
ได้ รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องระเบียบการใช้ รถในราชการมาแล้ วก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้ าที่ จาก
สาเหตุดังกล่ าวจึงทําให้ พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะในด้ านระเบียบการใช้ รถราชการ พ.ศ. 2523
มีความเข้ าใจปานกลาง เนื่องจากระเบียบการใช้ รถราชการ พ.ศ. 2523 ส่วนมากผู้ท่ใี ช้ ระเบียบ
การใช้ รถราชการส่วนมากจะเป็ นฝ่ ายธุรการ จึงทําให้ บ้างครั้งขาดการให้ ความรู้แก่พนักงานขับรถ
จึงทําให้ ไม่มีการทบทวนความรู้ในด้ านดังกล่าวจึงทําให้ ผลการวิจัยในด้ านนี้อยู่ในระดับปานกลาง
เท่านั้นแทนที่จะได้ ระดับที่สงู กว่านี้
2. ด้ านการปฏิบัติหน้ าที่สารถีถวายงานโดยภาพรวมมีความเข้ าใจอยู่ในระดับมาก อาจ
เนื่องจากคนที่สามารถจะเป็ นสารถีส่วนมากมีประสบการณ์การทํางานค่อนข้ างมาก และต้ องเข้ าใจ
ในกฎระเบียบต่างๆ ของการถวายงานพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ แต่เนื่องจากมีกฎระเบียบ
ค่อนข้ างมากเมื่อผลการวิจัยที่ออกมาจึงทําให้ ทราบว่ามีบ้างหัวข้ อที่ได้ ผลวิจัยน้ อยมาก เช่น ต้ อง
ดึงเบรกมือทุกครั้งเมื่อจอดรถ ซึ่งในความเป็ นจริงแล้ ว ไม่ จาํ เป็ นต้ องกระทําทุกครั้ง โดยต้ องดู
สภาพแวดล้ อมด้ วยว่าเป็ นอย่างไร จะใช้ ในสถานการ์ใดบ้ างขึ้นอยู่กบั การตัดสินใจของสารถีท่ถี วาย
งายด้ วย จากสาเหตุดังกล่ าวจึงทําให้ พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ มีความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะในด้ านการปฏิบัติหน้ าที่สารถีถวาย
งาน มีความเข้ าใจมาก
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3. ด้ านการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าในการขับขี่ โดยภาพรวมมีความเข้ าใจอยู่ในระดับมาก
อาจเพราะทางกองพระราชพาหนะได้ จัดให้ มีการอบรมเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์ทุกประเภทใน
รูปแบบต่างๆ อยู่เป็ นประจําไม่ว่าจะเป็ นด้ านการขับรถยนต์ท่วั ไป การขับขี่รถในสภาพทุรกันดาร
เป็ นต้ น ทําให้ พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะมีความชํานาญในการแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าได้
ค่อนข้ างดี แต่เนื่องจากการขับรถตามขบวนเสด็จนั้นไม่ค่อยได้ เปิ ดโอกาสให้ กบั พนักงานขับรถรุ่น
ใหม่ ๆได้ ขับถวายงาน จึงทําให้ อาจไม่ สามารถแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าที่เกิดจากการขับขี่ได้ แต่
เนื่องจากทางกองพระราชพาหนะได้ จัดให้ มีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการขับขี่รถประเภทต่างๆ อยู่
เป็ นประจําสมํ่าเสมอ จากสาเหตุดังกล่ าวจึงทําให้ พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ มีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะในด้ านการแก้ ปัญหา
เฉพาะหน้ าในการขับขี่ มีความเข้ าใจมาก
4. ด้ านการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้ น โดยภาพรวมมีความเข้ าใจอยู่ในระดับมาก อาจ
เนื่องจากก่อนที่จะรับพนักงานขับรถเข้ าทํางานได้ จัดให้ มีการทดสอบพื้นฐานเกี่ยวกับการขับขี่ การ
ดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้ น มาแล้ ว และเมื่อรับเข้ าเป็ นพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ ได้ จัด
ให้ มีก ารอบรมพื้ นฐานต่ า งๆ อีก และมีการจัด อบรมอยู่ เรื่ อยๆ แต่ เ นื่ อ งจากทางกองพระราช
พาหนะจะมีเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยดูแลเรื่องการบํารุงรักษารถยนต์อยู่แล้ ว พนักงานขับรถส่วนใหญ่จึงไม่
ค่อยได้ ดูแลรักษาเบื้องต้ นเอง จากสาเหตุดังกล่าวจึงทําให้ พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะ มี
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะในด้ านการดูแล
รักษารถยนต์เบื้องต้ น มีความเข้ าใจมาก

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
ผลการศึกษาเรื่องความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ กองพระ
ราชพาหนะ โดยภาพรวมมีความเข้ าใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่ าด้ านที่มี
ความรู้ความเข้ าใจอันดับที่หนึ่งคือ ด้ านการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้ น อันดับที่สองคือ ด้ านการ
แก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าในการขับขี่ อันดับที่สามคือ ด้ านการปฏิบัติหน้ าที่สารถีถวายงาน และอันดับ
สุดท้ ายคือ ด้ านระเบียบการใช้ รถราชการ พ.ศ. 2523 ตามลําดับ ผู้ ศึกษาได้ นําผลการศึกษา
ดังกล่าวมาเป็ นข้ อเสนอแนะดังนี้

1056

1) ด้ านระเบียบการใช้ รถราชการ พ.ศ. 2523
จากผลการศึกษา พบว่า เรื่องที่พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะมีความรู้ความเข้ าใจ
ในด้ านนี้ในระดับน้ อยที่สดุ มี 3 เรื่อง คือ 1. รถยนต์ท่ใี ช้ ในการถยนต์ท่ใี ช้ ในการรับรองแขกเมือง
คือรถส่วนกลาง 2. รถที่ใช้ ในราชการต้ องมีการตรวจสอบปี ละ 1 ครั้ง หรือทุก 20,000 กิโลเมตร
และ 3. รถทะเบียน ดส-XXXX คือรถยนต์ท่จี ัดซื้อด้ วยเงินส่วนพระองค์ ดังนั้น กองพระราช
พาหนะควรจัดให้ มีวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับระเบียบการใช้ รถ
ราชการ พ.ศ. 2523 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นเหล่านี้ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ นาํ ความรู้ท่ไี ด้ มาใช้
ในการปฏิบัติหน้ าที่ให้ ถูกต้ องตามระเบียบดังกล่าว
2) ด้ านการปฏิบัติหน้ าที่สารถีถวายงาน
จากผลการศึกษา พบว่า เรื่องที่พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะมีความรู้ความเข้ าใจ
ในด้ านนี้ในระดับน้ อยที่สดุ มี 3 เรื่อง
คือ 1. ต้ องดึงเบรกมือทุกครั้งเมื่อจอดรถ 2. ธงประจํา
พระองค์ต้องติดด้ านเดียวกับฝั่งสารถีน่ัง และ 3. การแต่งกายในขบวนแปรพระราชฐานควรใส่ชุด
ขาวกระดุม 5 เม็ด ดังนั้นทางกองพระราชพาหนะควรจัดให้ มีการอบรมพนักงานขับรถเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่สามารถทราบได้ ว่าพนักงานขับรถคนไหนต้ องปฏิบัติหน้ าที่
ถวายงานอย่างใกล้ ชิด หรือติดตามขบวนเวลาเสด็จตามที่ต่างๆ
3) ด้ านการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าในการขับขี่
จากผลการศึกษา พบว่า เรื่องที่พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะมีความรู้ความเข้ าใจ
ในด้ านนี้ในระดับน้ อยที่สดุ มี 3 เรื่อง
คือ 1. เมื่อนํารถออกไปปฏิบัติราชการแล้ วเกิดเบรก
แตกควรรี บดั บเครื่ องยนต์และรี บนํา รถเข้ าข้ างทาง 2. เมื่อรถออกไปปฏิบัติราชการ เกิดเสีย
ระหว่างทางให้ ติดต่อบริษัทประกันทุกครั้ง และ 3.เมื่อล้ อหน้ าลื่นไถลออกนอกโค้ งควรยกเท้ าซ้ าย
ออกจากแป้ นคลัตช์และใช้ ความเร็วคงที่ เพื่อประคองรถไม่ให้ ล่ืนไถลออกนอกโค้ ง ดังนั้นทาง
กองพระราชพาหนะควรจัดให้ มีการอบรมและทดสอบเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์ในรูปแบบต่างๆ
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อจะได้ นาํ มาใช้ ในการปฏิบัติหน้ าที่ ได้ อย่างเต็มที่
4) ด้ านการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้ น
จากผลการศึกษา พบว่า เรื่องที่พนักงานขับรถ กองพระราชพาหนะมีความรู้ความเข้ าใจ
ในด้ านนี้ในระดับน้ อยที่สดุ มี 3 เรื่อง
คื อ 1. เมื่ อ พบว่ า รถยนต์ มี ปั ญ หาเกิ น กว่ า จะแก้ ไ ข
เฉพาะหน้ าได้ ต้ องแจ้ งให้ ธุรการทราบทันที 2. การดูแลยางรถยนต์ควรเปลี่ยนทุกๆ 4 ปี หรือ
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50,000 กิโลเมตร และ 3. การเช็คนํา้ ในหม้ อนํา้ ควรเติมให้ อยู่ในระดับ Max เสมอ ดังนั้นทางกอง
พระราชพาหนะควรจัดให้ มีการทดสอบเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้ น เช่ นจัดให้ มีการ
แข่งขันกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในสํานักพระราชวัง หรือจัดให้ มีการทดสอบความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้ น
5.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
1) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้ าที่ของพนักงานขับ
รถ และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง นอกเหนือจากด้ านกฎระเบียบต่างๆ
2) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อการปฏิบัติหน้ าที่ของ
พนักงานขับรถ
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