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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การเกิดอุบติัเหตุของพนกังานขบัรถบรรทุก และศึกษาการลดอุบติัเหตุของพนกังานขบัรถบรรทุก ในจงัหวดั
นครราชสีมา โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดันครราชสีมา โดยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 385 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 
แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานทั่วไป แบบสอบถามปัจจัยท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุ และแบบสอบถามการลด
อุบติัเหตุของพนกังานขบัรถบรรทุก วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Independent-Simples T-Test, One-Way ANOVA และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(Correlation Coefficient Analysis) ผลการศึกษาพบวา่  
 1. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถบรรทุกในจังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าปัจจยัดา้นผูข้บัขี่มีความส าคญัสูงท่ีสุดเป็น
อนัดบัแรก โดยมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นยานพาหนะ ปัจจยัดา้นถนน 
ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม และปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยี GPS โดยมีความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ตามล าดบั เม่ือศึกษารายละเอียดเป็นรายดา้น สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 2. การลดอุบติัเหตุของพนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดันครราชสีมา ภาพรวม มีความส าคญัอยู่ ใน
ระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า คาดเข็มขดันิรภยัทุกคร้ังขณะขบัรถ มีความส าคญัสูงท่ีสุด
เป็นอนัดบัแรก โดยมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ การเปิดไฟเล้ียวใหส้ัญญาณก่อนจะเล้ียว 
และการลดความเร็วรถเม่ือถึงทางโคง้หรือทางแยก โดยมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั 
 3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุ ดา้นดา้นผูข้บัขี่ ดา้นถนน ดา้น
ยานพาหนะ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการใชเ้ทคโนโลยี GPS มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการลด
อุบติัเหตุของพนกังานขบัรถบรรทุก ในจงัหวดันครราชสีมา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

ค าส าคัญ : การลดอุบติัเหตุ / ระบบเทคโนโลย ีGPS /  พนกังานขบัรถบรรทุก / ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

 
วันวิสาข์ พิทักษ์สกุลถาวร ผู้จัดการทั่วไป หจก.สยาม เค สหขนส่ง 
 



 
Abstract 

 The management of decreasing accidents of truck drivers in Nakhonratchasima province is the 
survey research. The number of the representative of the research was 385 truck drivers in 
Nakhonratchasima. The research instruments used in collecting the data and The statistics used for data 
analysis were number, percentage, mean, standard deviation Independent-Simples T-Test, One-Way 
ANOVA and The Correlation Coefficient Analysis. The results showed that 
 1. The factors causing the accident for truck drivers in Nakhon Ratchasima Province, overall, were 
of the highest importance. When considering each aspect, it was found that the driver factor Is of the utmost 
importance first With the most importance Followed by Vehicle factor Road factor Environmental factors 
And the factors of using GPS technology with the highest priority, respectively. The results of the study can 
be summarized as follows. 
 2. Reducing accident among truck drivers in Nakhon Ratchasima Province, overall, is of the highest 
importance. When considered individually, it was found that seat belts were worn every time while driving. 
Is of the utmost importance first It is of greatest importance, followed by turning on the turn signals before 
turning. And reducing the vehicle speed when reaching a curve or intersection With the highest level of 
importance, respectively 
 3. Conclusion of hypothesis testing revealed that the factors causing the accident Driver side, road 
side, environmental vehicle side And the use of GPS technology correlates in the same direction with the 
reduction of accident among truck drivers. In Nakhon Ratchasima Statistically significant at the level of 
0.01 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเกิดปัญหาจากอุบติัเหตุการจราจรท่ีมีแนวโนม้สูงขึ้นเร่ือยๆ จาการรายงานสถานการณ์โลกความ
ปลอดภยัทางถนน (2563) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถิติในประเทศไทยท่ีพบว่าการเสียชีวิตทางทอ้งถนนไดมี้การ
เกิดอุบติัเหตุจากรถบรรทุกจ านวน 636 คร้ังในปี พ.ศ.2560 และเพิ่มมากขึ้นเป็น 1,148 ในปี พ.ศ.2561 และมี
แนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ส าหรับจงัหวดันครราชสีมามีอุบติัเหตุการจราจรทางบกท่ีเกิดจากรถบรรทุกในเขต
จงัหวดันครราชสีมาในปี พ.ศ. 2562 อยู่เป็นอนัดบัท่ี 1 ของภาคอีสานและหากมองยอ้นจากอดีตเม่ือปี พ.ศ.
2561 นครราชสีมายงัคงอยู่ในกลุ่มอนัดบั 2 ท่ีเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาการจราจรทางบกจากรถบรรทุก ท าให้
ประเทศไทยจึงถือว่าก าลงัเผชิญกบัปัญหาอยู่เพราะอุบติัเหตุจากการจราจรบนทอ้งถนนนบัวนัยิง่มีแนวโนม้
และทวีเพิ่มความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ ท าให้หลายหน่วยงานจึงออกมาแก้ไขปัญหา เสนอมาตรการ วิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น โดยกรมการขนส่งทางบกด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงคมนาคม มีเป้าหมายให้รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนาดใหญ่ท่ีว่ิงให้บริการ
บนทอ้งถนน ติดตั้ง GPS Tracking พร้อมเคร่ืองแสดงตวัผูข้บัรถ ในโครงการ “มัน่ใจทัว่ไทย รถใช ้GPS” ท่ี
เป็นมาตรการเชิงป้องกนั สามารถแกไ้ขและป้องกนัปัญหาการเกิดอุบติัเหตุทางการจราจร เพื่อความปลอดภยั
และลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน อีกทั้งควบคุม ก ากบั ติดตามพฤติกรรมการใชร้ถใชถ้นนทั้ง
ยงัจ ากดัเร่ืองความเร็ว ชัว่โมงการขบัรถ เพื่อสามารถติดตามและตรวจสอบการเดินรถ  

ดังนั้นผูศึ้กษาวิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบกท่ีเกิดจาก
รถบรรทุกในเขตจงัหวดันครราชสีมา และตอ้งการหาแนวทางในการลดพฤติกรรมของผูข้บัขี่รถบรรทุกท่ี
ก่อให้เกิดอุบติัเหตุการจราจรทางบกโดยใช้ระบบเทคโนโลยี GPS โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผูข้ ับขี่
รถบรรทุกในทุกๆขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยร่วมกับการใช้ระบบเทคโนโลยี  GPS โดยหวังว่า
ผลการวิจยัน้ีจะน าไปสู่แนวทางการแกไ้ขปัญหาลดอุบติัเหตุไดอ้ย่างย ัง่ยืน และงานวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ต่อภาครัฐและเอกชนดา้นการประกอบการขนส่ง ในการร่วมกบัแกไ้ขปัญหาและลดการเกิดอุบติัเหตุ
จากการจราจรของรถบรรทุก 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์ในการขบัรถบรรทุก และการเคยใช้ระบบเทคโนโลยี GPS ท่ีส่งผลต่อการลด
อุบติัเหตุของพนกังานขบัรถบรรทุก ในจงัหวดันครราชสีมา 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุมีความสัมพนัธ์กบัการลดอุบติัเหตุของพนกังาน
ขบัรถบรรทุก ในจงัหวดันครราชสีมา 

3.  เพื่อศึกษาการลดอุบติัเหตุของพนกังานขบัรถบรรทุก ในจงัหวดันครราชสีมา 
  



สมมติฐานการศึกษา 

1. สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 ปัจจยัด้านปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์ในการขบัรถบรรทุก และการเคยใช้ระบบเทคโนโลยี  GPS ท่ี
ส่งผลต่อการลดอุบติัเหตุของพนกังานขบัรถบรรทุก 

2. สมมติฐานการวิจยัท่ี 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุมีความสัมพนัธ์กับการลดอุบติัเหตุของ
พนกังานขบัรถบรรทุก ในจงัหวดันครราชสีมา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาการจดัการการลดอุบติัเหตุของพนกังานขบัรถบรรทุกดว้ยระบบเทคโนโลย ีGPS ใน
จงัหวดันครราชสีมา มีขอบเขตในการวิจยั ดงัน้ี 
ด้านเน้ือหา 
 เน้ือหาในการศึกษาถึง การจดัการการลดอุบติัเหตุของพนกังานขบัรถบรรทุกดว้ยระบบเทคโนโลย ี
GPS ในจงัหวดันครราชสีมา ดงัน้ี 
 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่   
 1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และประสบการณ์ในการขบัรถบรรทุก  
 1.2 ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ ประกอบดว้ย 1) ดา้นผูข้บัขี่ 2) ดา้นถนน 3) ดา้นยานพาหนะ 4) 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ 5) ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีGPS 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  การลดอุบติัเหตุของพนกังานขบัรถบรรทุก ในจงัหวดันครราชสีมา 
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีไดศึ้กษาในคร้ังน้ี คือ พนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดันครราชสีมา   
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดันครราชสีมา  เน่ืองจากไม่

ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน การหาขนาดของจ านวนตวัอยา่งจึงตอ้งใชสู้ตรในการค านวณของธานินทร์  
ศิลป์จารุ (2559 : 47) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัการเกดิอุบัติเหตุจากการจราจร  

อภิรัฐ  ฉตัรานุสรณ์ (2557: 7) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน พบวา่ มี
ปัจจยัท่ีส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นผูข้บัขี่ จากการศึกษาปัจจยัท่ีน าไปสู่อุบติัเหตุทางถนนส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติระบุว่า สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุส่วนใหญ่มาจากคน เน่ืองจากผูข้บัขี่เ ป็นตวัการท่ีท าให้เกิด
อุบติัเหตุโดยตรง เพราะผูข้บัขี่เป็นคนบงัคบั และควบคุมยานพาหนะให้อยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งการ
บงัคบัรถเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดอุบติัเหตุและการบงัคบัรถท่ีเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ 



2) ปัจจัยด้านยานพาหนะ ความบกพร่องของยานพาหนะ มีสภาพช ารุด การหมดสภาพของ
ส่วนประกอบของยาพาหนะ จนเป็นสาเหตุให้ยานพาหนะไม่มีสภาพพร้อมท่ีใชง้าน หากน าไปขบัขี่ขณะท่ี
ยานพาหนะไม่มีความพร้อมจะส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

3) ปัจจยัดา้นถนน ถนนเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของระบบการจราจร สภาพถนนท่ีมีผลต่อการเกิด
อุบติัเหตุ ไดแ้ก่ ความกวา้ง และจ านวนช่องการใชง้าน เส้นถนน แนวกั้นถนน ไหล่ถนน รวมถึงความฝืดของ
ถนน ลกัษณะผิวถนนท่ีช ารุด ความโคง้ ความลาดเอียงของถนน หากถนนมีการออกแบบท่ีไม่ไดม้าตรฐาน
ตามหลกัวิศวกรรม หรือมีสภาพช ารุดบกพร่อง ขาดการตรวจสอบและบ ารุงรักษาท่ีดีอาจจะเป็นสาเหตุให้
เกิดอุบติัเหตุจราจรได ้

 และ 4) ปัจจยัด้านส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มหรือสภาพแวดลอ้มของถนน อาจเป็นสาเหตุให้เกิด
อุบติัเหตุจราจรไดโ้ดยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของถนน 
ทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัการเกดิอุบัติเหตุ 
 ทฤษฎีโดมิโนของการเกิดอุบติัเหตุ Domino Theory (SCG-L PRACTICE) กล่าววา่การบาดเจ็บและ
ความเสียหายต่างๆ เป็นผลท่ีสืบเน่ืองโดยตรงมาจากอุบติัเหตุและอุบติัเหตุเป็นผลมาจากการกระท าท่ีไม่
ปลอดภยัหรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั ซ่ึงเปรียบไดเ้หมือนตวัโดมิโนท่ีเรียงกนัอยู่ 5 ตวัใกลก้นั เม่ือตวัท่ี
หน่ึงลม้ยอ่มมีผลท าใหต้วัโดมิโนถดัไปลม้ตามกนัไปดว้ย ดงันั้นตอ้งวิเคราะห์วา่อุบติัเหตุท่ีเกิดขึ้นจากสาเหตุ
ใด และสามารถป้องกนัอุบติัเหตุให้ไดผ้ลนั้นควรจะมีมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุวิธีใด ถา้หากไม่ตอ้งการให้
ตวัโดมิโนท่ีเหลือลม้ทั้งหมด (ไม่ให้เกิดอุบติัเหตุ)จะตอ้งท าอย่างไร ดงันั้นตอ้งดึงโดมิโนตวัท่ี3 ออกมา คือ 
เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยัอุบติัเหตุก็จะไม่เกิดขึ้น 

ทฤษฎีความเอนเอียงในการเกิดอุบติัเหตุ ทฤษฎีท่ีกล่าวถึงบุคลิกของมนุษยท่ี์เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้
เกิดอุบติัเหตุ นักวิทยาศาสตร์หลายท่านไดศึ้กษาลกัษณะธรรมชาติของคน 2 กลุ่ม ท่ีมีส่วนเป็นเหตุให้เกิด
อุบติัเหตุ ซ่ึงไดแ้ยกไดด้งัน้ี (จตัตุรงค ์เพลินหดั, 2562) ก าหนดใหล้กัษณะ X ไดแ้ก่ ผูมี้ความโนม้เอียงท่ีจะไม่
เกิดอุบติัเหตุ และ ก าหนดให้ลกัษณะ Y ไดแ้ก่ ผูมี้ความโน้มเอียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุ  จากทฤษฎีเช่ือว่าการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษยข์องแต่ละช่วงชีวิต มีผลให้เกิดอุบติัเหตุไดเ้สมอ ทุกคนลว้นมีสิทธิและ
โอกาสท่ีจะเกิดอุบติัเหตุขึ้นอยูก่บัพฤติกรรมในช่วงเวลาขณะนั้น  
แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมป้องกนัอุบัติเหตุการจราจร 

 สุพรรณ จิตรโท กล่าวว่า สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันท่ีน่าเป็นห่วงเก่ียวกับการเพิ่มขึ้นของ
ยานพาหนะบนทอ้งถนน แนวโนม้การฝ่าฝืนกฎหมายจราจรของผูข้บัขี่และการเกิดอุบติัเหตุมีเพิ่มขึ้น จึงควร
รีบแกไ้ขให้ความปลอดภยัมากกว่าน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัมารยาทในการขบัขี่ท่ีดี มีความเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกันและกัน 
โดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมเป็นหน่วยงานหลักท่ีภาครัฐได้มอบหมายให้ดูแลการจัดการ
ยานพาหนะท่ีใช้บนทอ้งถนนในประเทศไทย ปัจจุบนักรมการขนส่งทางบกได้มีเป้าหมายให้การขนส่งมี
คุณภาพ คนขบัขี่ปลอดภยัและรถตอ้งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้การขนส่งมีคุณภาพโดยด าเนินการ
ควบคุมออกกฎหมาย ระเบียนมาตรฐานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งใหต้รงต่อสภาพสถานการณ์ปัจจุบนั 
 



การใช้ระบบเทคโนโลยี GPS ในประเทศ 
 ระบบโลจิสติกส์ของไทยไดมี้ความกา้วหนา้มากขึ้น เน่ืองจากการพฒันาเคร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ระบบเทคโนโลยีGPS จึงถูกน ามาประยุกตใ์ชก้บัภาคขนส่ง 
เน่ืองจากการเกิดปัญหาอุบติัเหตุซ่ึงผลกระทบในดา้นภาพรวมของการจดัการการจราจรของภาคกรมขนส่ง
และภาครัฐ รวมถึงบริษทัขนส่งหมดความน่าเช่ือถือ สามารถมองไดว้่าตน้ทุนท่ีก่อให้เกิดความเสียหายทาง
สินทรัพย ์ความล่าชา้ การน าระบบเทคโนโลยี GPS สามารถน ามาใชเ้พื่อตรวจสอบขอ้มูลได ้อีกทั้งสามารถ
น ามาเก็บเป็นขอ้มูลเพื่อก าหนดจุดเส่ียงของผูข้บัขี่ท่ีจะใชค้วามเร็วท่ีเหมาะสมไม่ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ กรมการ
ขนส่งทางบกจึงน าระบบ GPS มาปรับใช้การติดตามต าแหน่งของยาพาหนะ เร่ิมจากการบงัคบัใช้ระบบ
เทคโนโลยีGPS เข้ามาใช้กับรถบรรทุกขนาด 10 ล้อขึ้ นไป รถบรรทุกสาธารณะ รถขนส่งสาธารณะ
ตามล าดบั  
วิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 กรมการขนส่งทางบก และ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั (2562) ได้
ศึกษาโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบบริหารจดัการการเดินรถดว้ยระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก
(GPS) ส าหรับพฒันาการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกเพื่อความปลอดภยั พบว่าการติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีGPS สามารถน าขอ้มูลไปประโยชน์งานส่วนต่างๆของระบบบริหารฐานข้อมูลของกรมการ
ขนส่งทางบก รวมไปถึงระบบเทคโนโลยีGPS สามารถน าไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภยัของผูข้บัขี่และประชาชน ผูข้บัขี่มีทศันะเชิงบวกในการมีพฤติกรรมดา้นการขบัขี่เป็นไปในทางท่ีดี 
 เสาวนีย ์แกว้มณี และ มูฮมัหมดัอิลยาส หญา้ปรัง (2561) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การลดอุบติัเหตุบน
ทอ้งถนนกรณีศึกษา : ระบบการบริหารการเดินรถโดยสาธารณะท่ีติดตั้งระบบ GPS ในพื้นท่ีจงัหวดัปัตตานี 
พบว่า ผูใ้ช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เห็นดว้ยกบัการติดตั้งระบบ GPS บนรถโดยสารสาธารณะ เพราะ
เป็นมาตรการควบคุมและจ ากดัอตัราความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ ให้อยู่ใน กรอบของกฎหมายและ
กรอบความเร็วท่ีก าหนด เพื่อการลดอุบัติเหตุท่ีจะเกิดขึ้ น อีกทั้ งยงัสามารถระบุต าแหน่งของรถ และ
ตรวจสอบพฤติกรรมการขบัรถของพนกังานขบัรถ พนกังานขบัรถก็ตอ้งมี ความพร้อมในการให้บริการด้วย 
และไม่ประมาทไม่คึกคะนอง 
 จตัตุรงค ์เพลินหัด (2562) แนวทางการลดอุบติัเหตุรถบรรทุกขนส่งยุค 4.0 กรณีศึกษาเส้นทางการ
ขนส่ง อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัผสมผสาน มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาถึง
ข้อมูลและพฤติกรรมส่วนตัวของพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งเส้นทางการขนส่งใน อ าเภอนครชัยศรี 
จงัหวดันครปฐม (2) เพื่อคน้หาแนวทางในการลดอุบติัเหตุของพนักงานขบัรถบรรทุกขนส่งเส้นทางการ
ขนส่งใน ผลการวิจยัพบวา่มุมมองของพนกังานดา้นปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้รถบรรทุกเกิดอุบติัเหตุ เกิดจากสภาพ
ยางรถไม่ดีมีความเส่ียงอยู่ในระดับมาก รองลงมาเกิดจากสภาพรถไม่ดี จากผูข้ ับขี่เมาสุราและจากการ
พกัผอ่นไม่เพียงพอมีความเส่ียงอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
 
 



วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่   
 1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
ประสบการณ์ในการขบัรถบรรทุก  
 1.2 ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ ประกอบดว้ย 1) ดา้นผูข้บัขี่ 2) ดา้นถนน 3) ดา้นยานพาหนะ 4) ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และ 5) ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีGPS 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  การลดอุบติัเหตุของพนกังานขบัรถบรรทุก ในจงัหวดันครราชสีมา 
 กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ พนักงานขบัรถบรรทุกดว้ยระบบเทคโนโลยี GPS ในจงัหวดันครราชสีมา 
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงหาขนาดของจ านวนตวัอย่างโดยใชสู้ตรในการค านวณของ
ธานินทร์  ศิลป์จารุ (2559 : 47) ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 385 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) 

สูตร n  =  2e

2Z p)(1 p −  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเร่ือง การจดัการการลดอุบติัเหตุของพนักงานขบัรถบรรทุกดว้ยระบบ
เทคโนโลย ีGPS ในจงัหวดันครราชสีมา  คือแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี  1  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และประสบการณ์ในการขบัรถบรรทุก ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบใหเ้ลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 

ส่วนท่ี  2  ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ ประกอบดว้ย 1) ดา้นผูข้บัขี่ 2) ดา้นถนน 3) ดา้นยานพาหนะ 4) 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ 5) ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีGPS โดยลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
5 ระดบัไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยใช้มาตรวดัลิเคิร์ท (Likert Scale) การให้
คะแนนค าตอบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี  3  การลดอุบติัเหตุของพนักงานขบัรถบรรทุก โดยลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยใชม้าตรวดัลิเคิร์ท (Likert Scale) 
การใหค้ะแนนค าตอบแบบสอบถาม 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติท่ีใชใ้นวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแ้ก่ การแจง
นับความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Statistics: S.D.) และใชก้ารวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล
ส าหรับ ดา้นเพศ และดา้นการเคยใชร้ะบบเทคโนโลย ีGPS ใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างดว้ย t-test ส าหรับ
ด้านอายุ สถานภาพ รายได้ ระดับการศึกษา และประสบการ์ในการขบัรถบรรทุก ใช้การวิเคราะห์ความ



แตกต่างแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) ใช ้Scheffe Analysis ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation 
Coefficient Analysis) ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุกับการลด
อุบติัเหตุของพนกังานขบัรถบรรทุก ในจงัหวดันครราชสีมา 
สรุปผลการวิจัย 
 กลุ่มตวัอย่างเป็นพนกังานขบัรถบรรทุก  ในจงัหวดันครราชสีมา จ านวน385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายร้อยละ 96.9 อายุระหว่าง 31-40ปี จบมธัยมศึกษาร้อยละ 61.6 รายไดเ้ฉล่ียส่วนใหญ่ระหว่าง 10 ,001-
20,000 บาท ประสบการณ์ในการขับรถบรรทุก อายุของประสบการณ์ส่วนใหญ่ 1 -5 ปี  เคยใช้ระบบ
เทคโนโลย ีGPSร้อยละ 82.1  
 จากการพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีท าให้เกิดอุบติัของพนกังานขบัรถบรรทุก ปัจจยัดา้นผูข้บัขี่
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุด รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นยาพาหนะ  ปัจจยัดา้นถนน ปัจจยั
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นการใชเ้ทคโนโลยี GPS ลงมาตามล าดบั ปัจจยัดา้นผูข้บัขี่ 3 อนัดบัแรกท่ีเป็น
สาเหตุให้เกิดอุบติัเหตุได้แก่ ผูข้บัขี่มีอาการมึนเมาสุรา การขบัขี่ด้วยความเร็วสูง และ การใช้ยากระตุ้น
ประสาท (ยาบา้) ของผูข้บัขี่ ปัจจยัดา้นยานพาหนะ 3 อนัดบัแรกท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดอุบติัเหตุไดแ้ก่ สภาพรถ
ท่ีสัญญาณไฟไม่สมบูรณ์หากน ามาใชใ้นเวลากลางคืน อบัดบัรองลงมาของปัจจยัดา้นยานพาหนะ มี 2 สาเหตุ
ไดแ้ก่ สภาพของยานยนตท่ี์ช ารุดบกพร่อง เช่น ยางระเบิด เบรกแตก คนัเร่งช ารุด และการบรรทุกส่ิงของท่ี
สูงกว่าตวัรถ หรือลน้ออกจากตวัรถมาก เช่น ออ้ย ไมยู้คา ปัจจยัทางดา้นถนน 3 อนัดบัแรกท่ีเป็นสาเหตุให้
เกิดอุบติัเหตุไดแ้ก่ โคง้ถนนท่ีหักมุมมากเกินไปและคอสะพานท่ีลาดชนัท าให้รถเสียหลกั การไม่มีช่องทาง
ฉุกเฉินส าหรับยานพาหนะท่ีเสียหาย ท าให้กีดขวางการจราจร และถนนท่ีช ารุด หรืออยู่ในระหว่างการ
ซ่อมแซม ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3 อนัดบัแรกท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดอุบติัเหตุไดแ้ก่ หลงัฝนตก ถนนล่ืน กรณีท่ี
รถบรรทุกท าส่ิงของหล่นลงบนพื้นผิวถนน และทศันวิสัยท่ีไม่ดี เช่น ความมืด หมอก ฝนตกหนัก แสดง
อาทิตยแ์ยงตา และปัจจยัสุดทา้ยปัจจยัดา้นการใชเ้ทคโนโลยี GPS 3 อนัดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุ
ได้แก่ การจัดอบรมผูข้ ับขี่เก่ียวการใช้ระบบเทคโนโลยี GPS ท าให้ผูข้ ับขี่เข้าใจการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อบัดบัรองลงมาของปัจจยัดา้นการใช้เทคโนโลยี GPS มี 2 สาเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ระบบ
เทคโนโลยี GPS สามารถส ารวจเส้นทางท่ีผูข้บัขี่ตอ้งการใช้งานเพื่อจดัการวางแผนการเดินทางได้อย่าง
ปลอดภยั และระบบเทคโนโลย ีGPS สามารถแจง้เตือนหากผูข้บัขี่ ใชค้วามเร็วเกินกฎหมายก าหนด  
  จากการพิจารณาผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับการลดอุบติัเหตุของพนักงานขบัรถบรรทุกของ
พนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดันครราชสีมา พบว่าการลดอุบติัเหตุของพนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดั
นครราชสีมา ภาพรวม มีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า คาดเข็มขดันิรภยั
ทุกคร้ังขณะขบัรถ มีความส าคญัสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก โดยมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
การเปิดไฟเล้ียวให้สัญญาณก่อนจะเล้ียว และการลดความเร็วรถเม่ือถึงทางโค้งหรือทางแยก โดยมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดตามล าดบั 
 
  



ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
จากสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 กล่าวคือ ปัจจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการลด

อุบัติเหตุของพนักงานขับรถบรรทุก พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ประสบการณ์ในการขับรถบรรทุก และการเคยใช้ระบบเทคโนโลยี  GPS ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการลด
อุบติัเหตุของพนกังานขบัรถบรรทุกไม่แตกต่างกนั 
 
  จากสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 กล่าวคือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุมีความสัมพนัธ์กบัการลด
อุบัติเหตุของพนักงานขับรถบรรทุก  ในจังหวัดนครราชสีมา การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุ ดา้นดา้นผูข้บัขี่ ดา้น
ถนน ดา้นยานพาหนะ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการใชเ้ทคโนโลยี GPS มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบั
การลดอุบติัเหตุของพนกังานขบัรถบรรทุก ในจงัหวดันครราชสีมา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

ตารางแสดงการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีท าให้เกดิอุบัติเหตุกบัการลด

อุบัติเหตุของพนักงานขับรถบรรทุก ในจังหวัดนครราชสีมา    

ตวัแปร ดา้นผูข้บัขี่ ดา้นถนน 
ดา้นยาน 
พาหนะ 

ดา้นส่ิง 
แวดลอ้ม 

ดา้นการ
ใช ้GPS 

การลด
อุบติัเหตุ 

ดา้นผูข้บัขี่ 1      
ดา้นถนน .673** 1     
ดา้นยานพาหนะ .716** .789** 1    
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม .607** .776** .786** 1   
ดา้นการใช ้GPS .535** .540** .640** .694** 1  
การลดอุบติัเหตุ .521** .471** .544** .492** .497** 1 

X  4.60 4.42 4.46 4.40 4.38 4.58 
S.D. 0.47 0.65 0.61 0.61 0.71 0.55 

 
อภิปรายผล 

การจัดการการลดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถบรรทุกด้วยระบบเทคโนโลยี GPS ในจังหวดั
นครราชสีมา สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุของพนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดันครราชสีมา ภาพรวม มี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัดา้นผูข้บัขี่ มีความส าคญัสูงท่ีสุดเป็น
อนัดบัแรก โดยมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประคอง ช่ืนวฒันา (2551) 
ไดศึ้กษาเร่ืองอุบติัเหตุจราจรของคนขบัรถบรรทุก: ความเส่ียงท่ีถูกพราง พบวา่ วิถีชีวิตและสภาพการท างาน
ของคนขบัรถบรรทุกอาจเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ ทั้งน้ีรวมไปถึงสุขภาพร่างกาย ความพร้อมของ



คนขบั เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท าใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้ทั้งน้ีเน่ืองจาก การขบัรถบรรทุกเพื่อส่งสินคา้นั้นจะตอ้ง
ท างานท่ีแข่งกบัเวลาส่งผลใหต้อ้งใชค้วามเร็วในการขบัขี่จึงก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุตามมา 
และบ่อยคร้ังท่ีคนขบัรถทราบดีวา่สภาพของรถบรรทุกไม่อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านแต่ตอ้งขบัรถเพื่อ
ขนส่งสินคา้ต่อไป และในภาวะงานเร่ง คนขบัรถจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการท างานเพิ่มมาขึ้น ท าใหเ้วลาใน
การพกัผอ่นลดลง 
 2. การลดอุบติัเหตุของพนักงานขับรถบรรทุกในจงัหวดันครราชสีมา พบว่า คาดเข็มขดันิรภยัทุก
คร้ังขณะขบัรถ สามารถช่วยลดอุบติัเหตุไดใ้นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงพร ช้ีแจง 
(2559) การบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัในกลุ่มพนกังานขบัรถบรรทุกภายในท่าเรือแหลมฉบงั พบว่า 
พฤติกรรมความปลอดภยัของพนักงานขบัรถบรรทุก โดยการคาดเข็มขดันิรภยัทุกคร้ังขณะขบัรถ สามารถ
ช่วยลดอุบติัเหตุท่ีร้ายแรงลงได ้

3. ปัจจยัท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุ ดา้นดา้นผูข้บัขี่ ดา้นถนน ดา้นยานพาหนะ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้น
การใชเ้ทคโนโลย ีGPS มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการ ลดอุบติัเหตุของพนกังานขบัรถบรรทุก ใน
จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศูนยว์ิจยัอุบติัเหตุแห่งประเทศไทย (2554) ไดศึ้กษาถึง
ปัจจัยส าคัญในการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ซ่ึงพบว่ามักเกิดจาก 3 ปัจจัย คือ คน ยานพาหนะ และ
ส่ิงแวดลอ้ม หรืออาจเกิดมาจากทั้ง 3 ปัจจยัร่วมกนั โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุดมาจากคน 
รองลงมาคือถนน ส่ิงแวดลอ้ม และ ยานพาหนะ หากสามารถลดปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัดา้นคนได ้อาจ
ช่วยใหปั้ญหาอุบติัเหตุจราจรลดลงได ้

 
ข้อเสนอแนะ 
 การจัดการการลดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถบรรทุกด้วยระบบเทคโนโลยี GPS ในจังหวดั
นครราชสีมา มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากงานวิจยั 
 1.1 ดา้นผูข้บัขี่ การควบคุมให้ผูข้บัขี่มีวินัยในการขบัขี่ โดยเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดย
จะตอ้งเร่ิมจากการออกใบอนุญาตขบัขี่ ให้ผ่านการทดสอบจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
ตามขั้นตอนโดยเฉพาะการตรวจสภาพร่างกายอย่างเคร่งครัด ควรจดัอบรมผูข้บัขี่ก่อนไดรั้บใบอนุญาต และ
ปราบปรามการซ้ือใบอนุญาตขบัขี่อย่างจริงจงั ตลอดจนการตรวจจบัผูข้บัขี่ท่ีเสพยาบา้ ด่ืมสุราจนมึนเมา ขบั
รถดว้ยความเร็วสูง ในดา้นการควบคุมให้ผูข้บัขี่เคารพกฎจราจรจะตอ้งประชาสัมพนัธ์ดว้ยการแจกจ่ายแผน
พบัท่ีเก่ียวกบัการใชร้ถใชถ้นน ทางดา้นส่ือสารมวลชน เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ เพื่อปลูกฝังให้
เกิดส านึกในการรักษาวิจัยด้านการจราจร กรณีท่ี มีการฝ่าฝืนกระท าผิดกฎจราจร เจ้าหน้าท่ีผูบ้ ังคับใช้
กฎหมายควรปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัดไม่ล าเอียง เพิ่มอัตราโทษแก่ผูก้ระท าผิดกฎหมายให้สูงขึ้ น 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูข้บัขี่ท่ีมีอาการมึนเมาสุราถือว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุด หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมต ารวจควรจดัท าโครงการรณรงคไ์ม่ให้ผูเ้มาสุราขบัรถเพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ เป็น
ตน้ 



 1.2 ด้านถนน  ควรดูแลรักษาให้สภาพถนนอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา โดยซ่อมแซมถนนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ หรือเส่ือมสภาพ ขยายทางแยกให้กวา้ง สร้างสะพานลอย
หรือทางเทา้ ลดทางร่วมทางแยก จดัมีช่องทางฉุกเฉินส าหรับรถท่ีได้รับความเสียหาย และขยายช่องทาง
จราจรใหเ้พียงพอกบัปริมาณรถ  
 1.3 ดา้นยานพาหนะ เจา้ของรถ หรือผูข้บัรถบรรทุก ควรดูแลรักษาสภาพรถใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยควรมีการใหค้วามรู้ในการดูแลรักษารถให้กบัผูข้บัขี่ หรือเจา้ของรถ โดย
การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนให้ค าแนะน าในการตรวจสอบสภาพรถตามก าหนด ระยะเวลา
ตรวจสอบสภาพของยานพาหนะท่ีช ารุด บกพร่องเพื่อการแก้ไข ไม่ควรฝ่าฝืนกฎหมายเก่ียวกับการใช้
ยานพาหนะแต่ละประเภท เป็นตน้  
 1.4 ด้านส่ิงแวดลอ้ม ควรมีสัญญาจราจรต่าง ๆ อย่างเพียงพอ แสดงให้เห็นเด่นชัด และอยู่ใน
สภาพท่ีใชง้านได ้สัญญาณจราจรมีทั้งไฟสัญญาณ และป้ายสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายหา้มเล้ียว ป้ายหา้มแซง 
ป้ายทางโคง้ ฯลฯ ส าหรับวิธีการด าเนินการ กรมต ารวจจะตอ้งประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับวิศวกรรมจราจรต้องด าเนินงานติดตั้ง และซ่อมแซมสัญญาณการจราจร
ดงักล่าว เพื่อใหผู้ข้บัขี่สามารถเห็นไดง้่าย อนัเป็นการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจราจร 
 1.5 ด้านการใช้เทคโนโลยี GPS ควรมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานขับรถในการใช้
เทคโนโลย ีGPS เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขบัรถ และเป็นการช่วยลดอุบติัเหตุจากการขบัขี่ได ้
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