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โครงการวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในกิจการบริการขนสง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” เปนโครงการวิจัยที่คณะผูวิจัยไดศึกษารวบรวมขอมูลจากกิจการบริการขนสงมี
การวาจางพนักงานระดับปฏิบัติการมาทําหนาที่ใหบริการตามกระบวนการขนสง โดยกิจการนั้นมีนโยบายการ
จายคาตอบแทนเปนรายวันแกพนักงาน พนักงานกลุมนี้จะไดคาตอบแทนขั้นต่ําตามกฎหมายแรงงาน และ
นายจางอาจเพิ่มคา ตอบแทนใหตามความเหมาะสมได อยางไรก็ดี การทํางานของพนักงานกลุมนี้มีผลต อ
กระบวนการบริหารกิจการบริการขนสงเปนอยางยิ่ง หากพนักงานไมมาทํางาน หรือขาดแรงจูงใจที่ดีในการ
ทํางาน รวมถึงสภาพการทํางานที่ตองปรับเปลี่ยนตามลักษณะการบริการขนสงจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ทํา
ใหคุณภาพชีวิตของพนักงานบางสวนอาจขาดหายไป สงผลตอกระบวนการดําเนินงานของกิจการนี้ได
คณะวิ จั ย ได สํ า รวจเบื้ องต น โดยใชแบบสอบสัม ภาษณอยางมีโ ครงสรางสอบถามพนักงานระดั บ
ปฏิบัติการกลุมตัวอยาง ที่ไดทํางานอยูในกิจการขนสงภายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดจํานวน
กิจการที่อนุญาตใหดําเนินการเก็บรวบรวมไดทั้งสิ้น 29 กิจการ เพื่อใหสอดคลองกับขอบเขตประชากร ทั้งนี้
คณะผูวิจัยอาศัยการสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) ใหไดเทากับขนาดของกลุม
ตัวอยาง โดยไดรับการยินยอมและไดคําตอบที่ครบถวนสมบูรณจํานวน 392 ราย ศึกษาเปรียบเทียบตาม
แนวคิดทฤษฎีคุณภาพชีวิตในการทํางานของ ริชารด อี วอลตัน (Richard E. Walton) พบไดวาระดับความพึง
พอใจตอปจจัยคุณภาพชีวิตของพนักงานกลุมตัวอยางในภาพรวมแลวอยูในระดับปานกลาง
พนักงานระดับปฏิบัติการที่ไดทํางานในตําแหนงของพนักงานรายวันสวนใหญเปนเพศชาย โดยเฉลี่ย
แลวจะมีอายุงานประมาณ 2 ป จากนั้นจะลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพอื่นๆ อาจเปนเพราะการจางงานแบบ
รายวันทําใหพนักงานรูสึกวาเปนงานที่ยังไมมั่นคง การจางงานของพนักงานรายวัน สําหรับการวิจัยครั้งนี้
ผลการวิจัยพบวาการจางงานของพนักงานรายวัน กับกิจ การขนสงสวนใหญ ไมมีสัญญาวาจาง รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสถานะทางครอบครัว จากเดิมเมื่อเริ่มตนทํางานพนักงานสวนใหญยังมีสถานภาพโสด เมื่อ
ทํา งานในระยะหนึ่ง พนักงานเริ่ มมีครอบครัว การทํางานในแบบที่เปน รายวัน อาจไมสะดวกตอการสราง
ครอบครัว และภาระทางการเงินจึงทําใหอายุการทํางานโดยเฉลี่ยของพนักงานกลุมดังกลาวไมยาวนานนักไม
ยาวนานนัก อยางไรก็ตามสําหรับพนักงานรายวันที่ทํางานมาแลวเปนเวลานานอาจเปนเพราะพนักงานกลุมนี้มี
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วุฒิการศึกษานอย จึงหางานในลักษณะอื่นไดไมมากนัก สวนใหญจะเกิดขึ้นกับพนักงานที่สามารถจัดสรรเวลา
ใหลงตัวระหวางการทํางานและการใชชีวิตครอบครัวไดเปนอยางดี
ขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูประกอบการ/ผูบริหารทั่วไป/ผูบริหารฝายทรัพยากรมนุษยของกิจการบริการ
ขนสงควรพิจารณาสภาพการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในฐานะเปนบุคลากรสําคัญที่สงผลโดยตรง
ตอผลประกอบการของกิจการ ความจําเปนที่กิจการขนสงไดมีแนวทางการปฏิบัติที่สรรหาพนักงานรายวันเพื่อ
ทําหนาที่เปนพนักงานขนสงนั้นเปนเหตุจําเปนที่สงผลตองบประมาณรายจายของกิจการ ทําใหกิจการควบคุม
ตนทุนดานแรงงานไดอยางชัดเจน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะของผลประกอบการแลว กิจการอาจไดผล
กําไรเปนสัดสวนตอตนทุนดานแรงงานที่อยูในระดับดี แตอยางไรก็ตาม ลักษณะของการจางงานแบบรายวัน
สงผลตอคุณภาพชีวิตของบุคลากรกลุมดังกลาว เมื่อพนักงานตองการคาตอบแทนที่สูงขึ้น กลุมพนักงานจึง
จําเปนตองทํางานหลายอยางในชวงเวลาเดียวกัน อาจจะตองเพิ่มวันทํางาน อาจจะตองหันไปประกอบอาชีพ
เสริม อาจจะตองรับจางกิจการอื่นๆ มากขึ้น อาจจะตองลดชั่วโมงของการพักผอนลง ซึ่งพนักงานสวนหนึ่ง
สามารถจัดสรรเวลาในการทํางานไดเปนอยางดี แตพนักงานอีกสวนหนึ่งที่ตองทํางานหนักเกินกําลัง จะทําให
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านให กั บ กิ จ การตามหน า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายน อ ยลง เมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ อั น
เนื่องมาจากการพักผอนไมเพียงพอ หรือสภาพรางกายไมพรอมที่จะทํางาน อาจใหพนักงานและกิจการไดรับ
ผลเสียหายตอการปฏิบัติงาน ทางกิจการควรพิจารณาเรื่องสัญญาการวาจางพนักงานรายวันบางรายที่มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี มีแนวโนมที่จะเปนพนักงานประจําได หากกิจการยื่นขอเสนอให
พนั ก งานกลุ มดั ง กล า วทํ า สั ญ ญาว า จ า งการทํา งานเป น แบบประจํ าเฉพาะในรายที่ กิจ การลงความเห็ น ว า
เหมาะสม คงจะเปนทางออกสําหรับพนักงานไดสรางความมั่นคงในหนาที่การงาน และเพิ่มสวัสดิการไดตาม
สัญญาวาจางแบบประจํา สวนกิจการไมจําเปนตองปรับพนักงานรายวันทุกรายใหทําสัญญาประจํารายเดือน
แตเลือกสรรไดตามความเหมาะสม เพื่อควบคุมตนทุนดานแรงงาน และกําหนดปริมาณพนักงานใหไดสัดสวน
กับจํานวนและปริมาณของงานอยางเหมาะสม
พนักงานรายวันสวนใหญมีรายไดไมเพียงพอกับรายจายที่จําเปน มีภาระผอนชําระสินคา สภาพผลการ
ประเมินภาระทางการเงิน อยูในระดับปานกลาง และพนักงานสวนใหญไมมีเงิน เก็บ ออม อาจเนื่องมาจาก
คาตอบแทนที่อยูระดับต่ําถึงปานกลาง ประกอบกับการใชชีวิตในการครองชีพ ทําใหพนักงานมีรายไดที่นอย
กวารายจาย อันสงผลใหคุณภาพชีวิตความเปนอยูของพนักงานไมไดแตกตางจากพนักงานประจําทั่วไป ยังมี
ภาระหนี้สินที่จําเปนอยูบางสวน ในระยะยาวแลวอาจสงผลตอการใชชีวิตหลังจากหยุดงานดวยสาเหตุใดๆ ก็
ตาม เมื่อพนักงานมีภาระทางการเงินอยูในระดับหนึ่ง ความตองการเงินจะสงผลใหพนักงานทํางานอยางขาด
ความสุข และไมสามารถใชชีวิตอยางปกติได หากพนักงานมีแนวทางในการบริหารรายจายของตนเองอยาง
เหมาะสม คงจะเปนประโยชนในการครองชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวใหมีความสุข
ได แนวทางที่กิจการสามารถดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหพนักงานรายวันไดมีระบบการบริหารรายจายอยาง
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เหมาะสมได คือการนําเสนอวิธีการบริหารเงินออมสวนบุคคล การบริหารเงินรายรับและรายจาย กิจการอาจมี
โครงการพิ เ ศษกระตุ น เงิ น ออมของพนั กงานกลุมดังกลาวเพื่อเปน เครื่องมือใหพนักงานไดใชจายเงิน ตาม
อัตราสวนที่เหมาะสมกับรายได เปนตน
พนักงานรายวันที่ทํางานอยูในกิจการขนสงเปนพนักงานฝายปฏิบัติการที่เนนทักษะในการทํางาน ใช
แรงงานเพื่อทํางานใหกิจการบรรลุถึงเปาหมายตามลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย การขนสงสินคาจําเปนอยาง
ยิ่งที่ตองใชพนักงานกลุมดังกลาว จึงเปนเหตุใหผูประกอบ ผูบริหารกิจการ และผูบริหารฝายทรัพยากรมนุษย
ตองการใหพนักงานกลุมปฏิบัติการนี้ทํางานเฉพาะดานแรงงาน ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองใหกาวหนาขึ้น
ไปตามสายงาน ซึ่งขัดแยงกับผลการสํารวจความตองการของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ตองการใหกิจการเปด
โอกาสในการกาวหนาในงานตามความเหมาะสม ดังนั้นแนวทางที่กิจการสามารถดําเนินการได คือ การสงเสริม
พัฒนาศักยภาพในการทํางานดานทักษะการปฏิบัติงาน การใชแรงงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปด
โอกาสใหพนั กงานรายวัน ไดมีส วนร วมแสดงบทบาทสําคัญ ในฐานะที่เปน สวนหนึ่งของภารกิจ ของกิจ การ
เพื่อใหพนักงานมีความรูสึกผูกพันขององคกร และรูสึกเสมือนวาตนเปนสวนหนึ่งในความสําเร็จขององคกร
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ น น สั ม ภาษณ แ ละรวบรวมข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ป น พนั ก งานระดั บ
ปฏิบัติการรายวันของกิจการขนสงในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหเกิดการสังเคราะหงานวิจัยในหัวเรื่อง
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ การวิจัยในครั้งตอไปควรเนนศึกษาในประเด็น
ตางๆ ดังตอไปนี้
1. ประเด็นเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหวางพนักงานรายวันและพนักงานประจําเพื่อประเมินและ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในดานความกาวหนาในงาน และความมั่นคงในอาชีพการ
งาน
2. ประเด็น เกี่ย วกับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงานในอุตสาหกรรมตางๆ เมื่อสังเคราะห
รวมกับผลการวิจัยในเรื่องคุณภาพชีวิตของพนักงานในกิจการขนสงจะเปนแนวทางการวางแผนและพัฒนา
คุณภาพการทํางานในอุตสาหกรรมตางๆ ตอไป
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