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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษาสภาพปั ญหาของคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานในอุตสาหกรรมชินส่วน
และอะไหล่ย านยนต์ ภาคกลางของประเทศไทย 2) เพือนํ าเสนอแนวทางการจัดการแรงงานเพือคุณภาพชี วิตการทํางานของ
แรงงานในอุตสาหกรรมชินส่วนและอะไหล่ยานยนต์ภาคกลางของประเทศไทย เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนือหา
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิทีพร้ อมด้ วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มี
ความเหมาะสม ตรงตามความต้ องการของงานวิจยั จากผู้เชียวชาญภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้บริ หารภาคเอกชน จํานวน 17 คน
ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปั ญหาในการทํางาน ได้ แก่ ปั ญหาด้ า นคุ้มครองแรงงาน ด้ านความปลอดภัยในการทํ างาน ด้ า น
สวัสดิการแรงงาน ด้ านแรงงานสัมพันธ์ และด้ านพัฒนาแรงงาน 2) ผู้ประกอบการควรตระหนักถึงความสําคัญกับคุณภาพชีวิต
แรงงาน โดยหน่วยงานภาครัฐควรผลักดันและติดตามการบังคับใช้ กฎหมายของสถานประกอบการให้ มีประสิทธิภาพ สร้ างสภาวะ
แวดล้ อมทีดีและความปลอดภัยในการทํางานแก่แรงงาน ให้ แรงงานมีความมันคงในการทํางาน การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
สถานประกอบการระหว่างนายจ้ าง/ลูกจ้ าง ทีต้ องคํานึงถึงสิทธิประโยชน์ ร่วมกัน และพัฒนากําลังแรงงานให้ มีศกั ยภาพและสอดคล้ อง
ต่อความต้ องการของภาคเศรษฐกิจเพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิต แรงงานอุตสาหกรรม ชินส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ผู้ประกอบการ

Abstract
This research aimed to 1) study problems in quality of life of industrial workers in the auto parts industry in central
Thailand 2) propose guidelines for labor management for quality of life of industrial workers in automotive industry in
central Thailand. This research is qualitative research by content analysis from an in-depth interview with 17 experts whose
qualification are considered from knowledge, skills and experiences to match the objective of this research. The experts
are from public sectors private sectors and private sector executives. The results of the research are 1) problems at work
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are found to be labor protection, occupational safety, welfare, labor relations and development, 2) entrepreneurs should
aware of the importance of labor’s quality of life, 3) public sectors should monitor and enforce laws of establishments to
create a good, safety, and stable working environment for workers, and 4) participatory management in workplace among
employers and employees must consider mutual benefits and develop their potential to conform with economic requirements
to increase competitiveness.
Keywords: quality of work life, industrial workforce, parts and automotive, entrepreneur

บทนํา
กําลังแรงงานเป็ นส่วนสําคัญทีช่วยในการพัฒนา
ประเทศหากกําลังแรงงานไม่ได้ รับโอกาสและไม่ได้ รับ
การดูแลในเรื องการประกอบอาชี พ สิท ธิ ป ระโยชน์
ตามกฎหมายและการสร้ างหลักประกันทีดีทางสังคม
ก็จะไม่มีการสร้ างภูมิค้ มุ กันทีดีในการดํารงชีวิตอย่างยังยืน
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ แรงงานเป็ นทุนมนุษย์ซึง
เป็ นปั จจัยการผลิตทีสําคัญและมีคณ
ุ ค่าต่อการพัฒนา
ประเทศในทุกระดับทังระดับส่วนย่อย (micro) ของระบบ
เศรษฐกิจ คือ แรงงานในภาคการผลิตทังอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และบริ การ และระดับมหภาค (macro) ของ
ประเทศ ถ้ าแรงงานในภาคการผลิตต่าง ๆ ของประเทศ
มี ความรู้ ความสามารถมี ทักษะและศัก ยภาพสูง จะ
ส่งผลให้ ผลิตภาพการผลิต (productivity) สูงขึน ซึงจะ
ส่งผลสืบเนืองต่อไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม
ของประเทศในทีสุด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศนับว่ามีความสําคัญยิงเป็ นกลยุทธ์ ทีมีผลต่อ
ความสําเร็ จอย่างยังยืนของประเทศ รัฐบาลจึงได้ มี
นโยบายปฏิรูปประเทศไทยสู่ “Thailand 4.0” มุ่งให้
ประเทศไทยมี เศรษฐกิ จที ขับเคลื อนด้ วยนวัตกรรม
มุ่งเน้ นการพัฒนาไปสู่ความมันคง มังคัง และยังยืน
ด้ ว ยการสร้ างความเข้ มแข็ ง ตามแนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐมีความมุ่งมัน
จะนําพาประชาชนสูก่ ารปฏิรูปประเทศในรู ปแบบใหม่

เพือให้ สามารถรับมือกับโอกาสความเสียงและภัยคุกคาม
ทีเปลียนแปลงไปในศตวรรษที 21 และมีเ ป้าหมาย
ปรับเปลียนให้ ประเทศไทยก้ าวสูป่ ระเทศในโลกทีหนึง
ซึ งประเทศไทยจะต้ องเผชิ ญ กั บ การปรั บ เปลี ยน
ทังโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จ สัง คม และวัฒ นธรรม
รวมทั งจะมี ผ ลกระทบต่ อ การดํ า รงชี วิ ต และการ
ทํา งาน/การประกอบอาชี พของประชาชนและภาคี
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั งนี อุ ต สาหกรรมยานยนต์
ทังผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตชินส่วนและส่วนประกอบ
กําลังถูกท้ าทายจากการเข้ ามาของเทคโนโลยีรถยนต์
ไฟฟ้ า ซึงจะกระทบโครงสร้ างการผลิต และส่งออก
ยานยนต์ ข องไทยตังแต่ ต้ นนํ าไปจนถึ ง ปลายนํ า
โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ภายในประเทศทีอยู่
ในห่ว งโซ่ก ารผลิต ยานยนต์ ใ นขันต่า ง ๆ เนื องจาก
ผู้ประกอบการมีอํานาจต่อรองตําและต้ องพึงพาคําสัง
ซือจากผู้ประกอบรถยนต์ (OEM) รายใหญ่ รวมถึงสินค้ า
ที ผลิ ต อยู่ มั ก เป็ นสิ น ค้ าที ไม่ ไ ด้ มี เ ทคโนโลยี ห รื อ
การวิจยั พัฒนาทีสูงมากนัก ทําให้ มีคู่แข่งเข้ ามาแทน
ได้ ง่าย ประกอบกับตลาดรถยนต์น่าจะเข้ าสูภ่ าวะหด
ตัวสะท้ อนจากปริ มาณการจําหน่ายทีเริ มส่งสัญญาณ
ติ ด ลบช่ ว งเดื อ นมิ ถุน ายนถึ ง สิ ง หาคม และยัง คงมี
แนวโน้ มหดตัวต่อเนืองไปจนถึงสินปี หลังความเชือมัน
ของผู้บริ โภคลดลงจากการทีเศรษฐกิจไทยกําลังเข้ าสู่
ช่วงชะลอตัวอย่างชัดเจน Jamfah (2019)
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ปั ญหาการว่างงานถื อเป็ นปั ญหาระดับชาติ
และมีแรงงานจํานวนมากทีได้ รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิ จทีมียอดการสังซือลดลง ทีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตไม่เฉพาะกับตัวผู้ว่างงานเอง แต่ผลของการว่างงาน
ยังส่งผลต่อสังคมและชาติบ้านเมืองด้ วย เช่น ก่อให้ เกิด
ปั ญหาความยากจนเกิดความเครี ยดทําให้ เสียสุขภาพจิต
ก่อให้ เกิดปั ญหาครอบครัว ปั ญหาอาชญากรรมและ
การกระทําผิดของเด็กและเยาวชน นอกจากนีปั ญหา
การว่างงานทีเกิดขึนถ้ ามีระยะเวลายาวนานจะทําให้
ความชํานาญเฉพาะอย่างรวมถึงความรู้ ความสามารถ
ในการทํางานลดลง ซึงจะสงผลกระทบต่อการสะสม
ทุนมนุษย์ในระบบเศรษฐกิ จให้ ลดลง อันเป็ นปั จจัย
พืนฐานทีสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จ ในอนาคต
ผู้ได้ รับผลกระทบโดยตรงส่งผลต่อภาวะทางจิตใจทีมี
ผลตังแต่อารมณ์ ความรู้ สึก ความสุข ความเครี ยด
การทีร่างกายจะมีความตืนตัว ไม่มีภาวะความเครี ยด
กดดัน มีชีวิตชีวาจะต้ องเกิดจากความรู้ สึกทีเป็ นสุข
องค์กรและผู้บริ หารจะต้ องใช้ ความพยายามทุกทางที
จะทําให้ ลกู จ้ างปฏิบตั ิอย่างมีความสุข รู้ สึกอยากมา
ทํางานและใช้ ความรู้ความสามารถอย่างเต็มทีในการ
ปฏิบตั ิงาน พร้ อมทีจะทุ่มเทกําลังกายกําลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานไม่คิดจะลาออกไปไหนจนเกิดความผูกพัน
ต่อองค์กร โดยหลายองค์กรได้ ดําเนินกิจกรรมส่งเสริ ม
ความสุขในการทํางานเพือให้ ลกู จ้ างทํางานได้ อย่างมี
ความสุข มีความผูกพันต่อองค์กรส่งผลให้ การปฏิบตั ิงาน
มีป ระสิท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ล Khummumuang
(2017) ดังนันผู้วิจยั มีความสนใจทีจะศึกษาเกียวกับ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงาน เพือคุณภาพ
ชีวิตแรงงานในอุตสาหกรรมชินส่วนและอะไหล่ยานยนต์
เขตภาคกลางของประเทศไทย โดยวิเคราะห์ข้อมูลที
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ได้ จากกลุ่ ม ผู้ ประกอบการและผู้ เชี ยวชาญจาก
หน่วยงานราชการและภาคเอกชนทีเกียวข้ อง เพือให้
ทราบถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต แรงงานซึ งเป็ นประโยชน์
ต่อคุณภาพชี วิตและเพือทราบถึง สภาพปั ญหาการ
ทํางานของแรงงาน และนําไปเป็ นแนวทางแก้ ไขปั ญหา
และป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ทีจะตามมา และเพือนํา
ผลทีได้ จากการวิจยั ครังนี นําเสนอให้ กบั ผู้ทีเกียวข้ อง
ทังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานประกอบการ
ได้ รับทราบและนํา ไปกํ า หนดนโยบายหรื อวางแผน
แนวทางในการบริ หารจัดการแก้ ไขปั ญหาแรงงานให้ มี
คุณภาพชีวิตทีดียิงขึน
วิธีการศึกษา
การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)
โดยผู้วิจยั กําหนดระเบียบวิธีวิจยั ดังนี
1. แหล่ งข้ อมูล
1.1 แหล่ ง ข้ อมู ล ด้ านพื นที การวิ จั ย ครั งนี
คั ด เลื อ กพื นที ในเขตอุ ต สาหกรรมชิ นส่ ว นและ
อะไหล่ ย านยนต์ เขตภาคกลางของประเทศไทย
เนืองจากพืนทีเขตอุตสาหกรรมชิ นส่ว นและอะไหล่
ยานยนต์ภาคกลางนัน เป็ นทีตังของเขตอุตสาหกรรม
ชิ นส่ว นและอะไหล่ย านยนต์ ที สํ า คัญ ของประไทย
มีความเจริ ญ ทางด้ านเศรษฐกิ จ และมี การจ้ างงาน
ภาคอุตสาหกรรมจํานวนมาก
1.2 แหล่งข้ อมูลด้ านบุคคล (key informants)
การวิ จั ย ครั งนี ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล
จากบุคคลทีมีสว่ นเกียวข้ อง ในการอํานวยการบริ หาร
และดํ า เนิ น การจั ด บริ การด้ านแรงงานในพื น
อุ ต สาหกรรมเขตภาคกลางของประเทศไทย
โดยวิ ธี เ ลื อ กตั ว อย่ า งด้ วยการกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ
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แบบเจาะจง (purposive sampling) เป็ นการเลือก
กลุ่ม ตัว อย่ า งโดยพิ จ ารณาจากการตัด สิ น ใจของ
ผู้ วิ จั ย เอง ลั ก ษณะของกลุ่ ม ที เลื อ กเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั การเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบ
เจาะจงต้ อ งอาศัย ความรอบรู้ ความชํ า นาญ และ
ประสบการณ์ในเรื องนันของผู้ทําวิจยั โดยใช้ หลักการ
กํ า หนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งขั นตํ าที ใช้ ในเทคนิ ค
เดลฟาย (Delphi) ของ Macmillan (1971) ซึงกําหนด
ไว้ ว่าไม่น้อยกว่า 17 คน แล้ วทําการเก็บข้ อมูลด้ วย
การสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก ด้ ว ยเครื องมื อ แบบสัม ภาษณ์
แบบกึงโครงสร้ าง ได้ แก่ นักวิชาการแรงงาน ผู้บริ หาร
ภาคเอกชน และผู้บริ หารส่วนงานทีเกียวข้ องทีปฏิบตั ิงาน
อุ ต สาหกรรมชิ นส่ ว นยานยนต์ อ ะไหล่ ย านยนต์
เขตภาคกลาง จํานวน 17 คน ผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูลด้ วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
1.3 แหล่งข้ อมูลด้ านเอกสาร (documentary
sources) ผู้วิจัยได้ ศึกษาค้ นคว้ าจากเอกสารต่าง ๆ
ที เกี ยวข้ อ งกับ ข้ อ มูล ข้ อ เท็จ จริ ง เอกสารวิช าการ
ด้ านกฎหมายแรงงานและสิงแวดล้ อมโรงงาน เป็ นต้ น
งานวิ จั ย และบทความเกี ยวกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ใน
การทํางานปั จจัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
2. เครืSองมือทีSใช้ ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์นกั วิชาการแรงงานเขตภาคกลาง
ผู้บริ หารภาคเอกชนและผู้บริ หารส่วนงานทีเกียวข้ อง
ทีปฏิบตั ิงานอุตสาหกรรมชินส่วนยานยนต์และอะไหล่
ยานยนต์ เขตภาคกลางของประเทศไทยเกี ยวกับ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน เกียวกับ
สภาพการดํ า รงชี วิ ต ในปั จจุ บัน สภาพปั ญหาการ
ทํ า งานและแนวทางการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ของ
แรงงาน
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วิธีหาคุณภาพเครื องมือ
การหาคุณภาพของเครื องมือในการศึกษาวิจยั
ด้ วยวิธีการศึกษาข้ อมูลเชิงคุณภาพ มีวิธีการดังนี
1. ผู้ วิ จั ย นํ า แบบสัม ภาษณ์ ใ ห้ ผู้ เชี ยวชาญ
จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา (content
validity) เพือตรวจสอบการใช้ ภาษาและความครอบคลุม
ของเนือหา โดยการหาดัชนีความสอดคล้ องระหว่าง
ข้ อคําถาม และวัตถุประสงค์ (index of item-objective
congruence: IOC)
2. เกณฑ์ ก ารวิเ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ ง
จากการคํานวณค่า IOC จากค่าคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชียวชาญทัง 5 ท่าน ให้ ได้ ค่า IOC มีค่าไม่น้อยกว่า
0.70 ทังนี ผู้วิจัย ได้ ป รั บ แก้ ไ ขถ้ อ ยคํ า ตามคํา แนะนํ า
ของผู้เชียวชาญทุกข้ อก่อนนําไปทดลองใช้ จึงทําให้ ค่า
IOC ทุกข้ อมีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่าแบบสอบถามที
ผู้วิจยั ได้ จดั กระทําในครังนีมีคณ
ุ ภาพมากพอ ยอมรับได้
สามารถนําไปเป็ นแบบสอบถามได้
3. วิธีการเก็บข้ อมูล
การสัมภาษณ์ (interview method) ใช้ เทคนิค
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ (informal interview)
ซึงผู้วิจยั เป็ นผู้ทําการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง เพือให้ ได้
ข้ อมูลละเอียดตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัยทีกําหนดไว้
ให้ มากทีสุด โดยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก จากนักวิชาการ
แรงงาน ผู้บ ริ ห ารภาคเอกชนและผู้บ ริ ห ารส่ว นงาน
ทีเกียวข้ องทีปฏิบตั ิงานอุตสาหกรรมชินส่วนยานยนต์
อะไหล่ ย านยนต์ เขตภาคกลางของประเทศไทย
จํานวน 17 คน ซึงการสัมภาษณ์จะไม่กําหนดรู ปแบบ
มาตรฐาน (unstructured interview) ไม่มีการกําหนด
ข้ อคําถามอย่างตายตัว แต่จะกําหนดไว้ เพียงกรอบ
หรื อประเด็นทีจะสัมภาษณ์เท่านัน
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเนือหา (content analysis)
เป็ นการวิเคราะห์กระบวนการทีดําเนินไปพร้ อม ๆ กับการ
เก็บข้ อมูล โดยใช้ การสังเกตและการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกและทําการบันทึกข้ อมูลด้ วยการจดบันทึกใช้
เทปบันทึกเสียง ซึงได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ ข้อมูลอย่าง
ละเอียดในทุกแง่ มุมเพือให้ ครอบคลุมเนือหาในทุก
ประเด็นทีต้ องการศึกษา โดยมีช่วงเวลาในการเก็ บ
ข้ อมูลระหว่างเดือนมิถนุ ายน-ตุลาคม 2563 ผู้วิจยั ได้
นํ า ผลการวิ เ คราะห์ ที ได้ ไ ปปรึ ก ษากับ ผู้เ ชี ยวชาญ
จํานวน 3 คน เพือร่ วมพิจารณาและหาข้ อสรุ ป และเพือ
ป้องกันอคติในการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากนันจึงนํา
ข้ อมูลทีได้ มาประมวลรวบรวมเป็ นหมวดหมู่นํามาจัด
ระบบระเบียบเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเพือ
นําไปสูก่ ารแปลความหมายของตัวแปรต่าง ๆ ทีมีนยั ต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน โดยนําเสนอข้ อมูล
ในรูปแบบเชิงบรรยาย อธิบาย และสรุปเชิงวิเคราะห์
ผลการศึกษา
1. จากศึกษาสภาพปั ญหาของคุณภาพชี วิต
การทํางานของแรงงานในอุตสาหกรรมชินส่วนและอะไหล่
ยานยนต์ เขตภาคกลางของประเทศไทย ในปั จจุบนั
การดํารงชีวิตในปั จจุบนั ของแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ชินส่วนและอะไหล่ยานยนต์ เขตภาคกลาง พบว่าสภาพ
ถินฐานเดิมของผู้ใช้ แรงงาน ส่วนใหญ่มาจากชนบทใน
อีสาน มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มัธยมศึกษา
ตอนปลายอยู่ในวัยทํางาน รับภาระเลียงดูครอบครัว
และประสบภาวะหนีสินไม่มีเงินทุนมากพอจะไปประกอบ
อาชี พอื นประกอบกับการศึ กษาไม่ สูงพอที จะเลื อ ก
ประกอบอาชีพทีมีรายได้ สงู ได้ จึงต้ องเข้ าสูต่ ลาดแรงงาน

5

ระดับล่าง เพือหารายได้ สง่ ไปใช้ หนีและเลียงดูบิดามารดา
โดยอพยพมาตามคําชักชวนของญาติ พีน้ อง เพือนบ้ าน
หรื อคนในหมู่บ้านเดียวกัน สําหรับสาเหตุทีตัดสินใจ
ย้ ายถิน เนืองจากภาวะแห้ งแล้ งและทําการเกษตรไม่ได้ ผล
ทําให้ คิดว่าถ้ ามาทํางานโรงงานน่าจะมีอนาคตทีดีกว่า
อีกทังยังสามารถหารายได้ ส่งกลับไปให้ บิดามารดา
เพือเป็ นค่าใช้ จ่ายและชําระหนีได้ แรงงานต้ องเผชิญ
กับปั ญหาด้ านเศรษฐกิจทีสําคัญ ได้ แก่ ปั ญหาหนีสิน
ทังในระบบและนอกระบบ สาเหตุของการเกิดหนีมีมาก
จากภาระหนีมีมีอยูก่ ่อน กล่าวคือ แรงงานส่วนใหญ่มี
หนีสินจากการทีบิดามารดาก่อหนีไว้ จึงต้ องมาทํางาน
ทีโรงงานแล้ วส่งเงิ นกลับไปให้ บิดามารดาเพือชําระ
เงินกู้สว่ นการเกิดหนีใหม่มีสาเหตุมาจากการซือสินค้ า
ฟุ่ มเฟื อย การดืมเหล้ าและเล่นการพนัน สภาพทีอยูอ่ าศัย
ของแรงงานอุตสาหกรรมชินส่วนและอะไหล่ยานยนต์
ส่วนใหญ่เป็ นห้ องเช่าห้ องขนาดเล็กแคบ สําหรับกิจกรรม
นอกเวลางานทีเกิดขึนเป็ นไปเพือการพักผ่อนหย่อนใจ
การสร้ างสัมพันธภาพระหว่างกลุม่ เพือนแรงงานไม่มี
รายได้ จากการทํางานล่วงเวลาทําให้ รายได้ ไม่เพียงพอ
กับรายจ่าย เนืองจากสภาพเศรษฐกิจทีถดถอยและ
แรงงานส่ว นใหญ่ ไ ม่มี โอกาสในการพัฒนาทางด้ าน
การศึกษา เช่น การศึกษาต่อในระดับสูงขึนไปเพราะมี
การทํางานในวันหยุดด้ วย
จะเห็นว่าผลการวิจยั เกียวกับสภาพปั ญหาใน
ปั จจุบนั ล้ วนแสดงถึงการขาดคุณภาพชีวิตทีดีในกลุม่
แรงงาน จากสภาพเศรษฐกิ จปั จจุบันรายได้ ทีได้ รับ
ของพนักงานอาจยังไม่สมดุลกับค่าครองชีพ ซึงการ
กําหนดค่าตอบแทนทีเหมาะสมจะสร้ างความมันคง
ให้ กับ พนัก งานและสถานประกอบการในส่ว นของ
นโยบายการพัฒนาประเทศทีมุ่งความเป็ นประเทศ
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อุตสาหกรรมเป็ นสาเหตุของการอพยพเคลือนย้ า ย
แรงงานจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม
ซึงทําให้ เป็ นทังผลดีและผลเสีย กล่าวคือ ผลดีข อง
การอพยพเป็ นการแก้ ไขปั ญหาความอดอยากและ
ความยากจนของชาวบ้ านเป็ นการสร้ างงานทําให้ มี
รายได้ แต่ผลเสียทีตามมาก็มีหลายประการ เช่น ทําให้
เกิ ดความแออัด ในด้ านที อยู่ อาศัยของสังคมเมื อ ง
ปั ญหาเรื องสุขภาพอนามัยของคนงาน ภาวะโภชนาการ
ของเด็ก ๆ ทีถูกปล่อยทิงไว้ ในหมูบ่ ้ าน การขาดการศึกษา
ของเด็กและปั ญหาสังคมต่าง ๆ เนืองจากการแยกกัน
อยูข่ องหัวหน้ าครัวเรื อน การละทิงถินทีอยูข่ องตนและ
อาชี พ เดิ ม เข้ า ไปอยู่ใ นดิ น แดนแห่ ง ใหม่ ที ไม่ เ คยมี
ความคุ้นเคยมาก่อนนันได้ สง่ ผลกระทบต่อแรงงานที
เข้ าสูภ่ าคอุตสาหกรรมประสบกับปั ญหาต่าง ๆ ไม่เพียง
แต่แรงงานเท่านันทีได้ รับผลกระทบแต่องค์กรท้ องถิน
หรื อชุมชนเดิมก่อนทีจะมีการตังโรงงานอุตสาหกรรม
ก็ได้ รับผลกระทบโดยตรงด้ วย ดังนันเพือให้ แรงงาน
มีร ะดับ รายได้ ที ดีขึน เพื อคุณ ภาพชี วิต ที ดีแ รงงาน
ควรมุ่งมันพัฒนา ฝี มือแรงงานเพือยกระดับความรู้
ความสามารถทัวไปและความรู้ ความสามารถพิเศษ
เพือเพิมพูนรายได้ ของแรงงานตลอดจนมุง่ ขจัดปั ญหา
หลักของผู้ใช้ แรงงานในปั จจุบนั โดยจัดหาแหล่งเงินกู้
ดอกเบียถูก เพือปลดเปลืองหนีสินอันเป็ นการลดภาระ
การใช้ จ่ายแก่ผ้ ใู ช้ แรงงาน
2. จากผลการวิจัยแนวทางการจัดการแรงงาน
เพือคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานในอุตสาหกรรม
ชินส่วนและอะไหล่ยานยนต์ เขตภาคกลางของประเทศไทย
สามามารถสรุปได้ 5 แนวทาง ได้ แก่
แนวทางที 1 ค่าตอบแทนทีเหมาะสมและเพียงพอ
ค่าตอบแทนทีเหมาะสม คือ การจ่ายค่าจ้ างและเงินเดือน
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ตามหลักงานเท่ากัน เงินเท่ากัน ซึงเป็ นหลักการทีต้ อง
ใช้ เทคนิคการบริ หารค่าจ้ างเงิ นเดือนมาประยุกต์ใช้
ให้ มี ค วามเหมาะสมกับ แต่ล ะองค์ ก ร โดยคํ า นึง ถึ ง
สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิ จภายนอกองค์ ก รด้ ว ย
ส่วนค่าตอบแทนทีเพียงพอ คือ การจ่ายค่าจ้ างและ
เงิ นเดือนตามสภาพการทางเศรษฐกิ จ ค่าครองชี พ
ภาวะเงินเฟ้ อ และอัตราเงินเดือนทีเหมาะสม เป็ นต้ น
แนวทางที 2 สภาพแวดล้ อ มถูก สุข ลัก ษณะ
และปลอดภัย การจัดสภาพแวดล้ อมของการทํางาน
ให้ ส ะอาด ถูก สุข ลัก ษณะต่อ ร่ า งกาย ทังในด้ า น
แสงสว่าง เสียง ตลอดจนความสะอาดทัวไป และมี
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทํางาน
ไม่ว่าจะเป็ นการป้องกันการบาดเจ็บในระหว่างการ
ทํางานหรื อผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว เป็ นสิงที
ควรทําเพือรักษาชีวิตและสุขภาพของคนในองค์กร
แนวทางที 3 ความมันคงในการทํางาน องค์กร
ทีให้ ความมันคงในการจ้ างงานสูง องค์กรเอกชนทีมี
ขนาดใหญ่และมีสถานภาพมันคงในการจ้ างงานสูง
แม้ จะมีการปลดพนักงานออกก่อนครบเกษี ยณอายุก็
ตามแต่ก็มีการจ่ายเงินชดเชยตามทีกฎหมายกําหนด
จึงมีผ้ ูนิยมทํางานในองค์กรแบบนีมาก ความมันคง
จึงเป็ นสิงทีดึงดูดใจและสร้ างความพึงพอใจในการ
ทํางานให้ แก่บุคคลในองค์กรสูงองค์กรทีมีขนาดเล็ก
และมี ค วามมันคงในการจ้ างงานตํ ามัก ใช้ วิ ธี ก าร
เพิมค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน คือ ค่าจ้ างหรื อเงินเดือน
ให้ สูง กว่ า องค์ ก รที มี ค วามมันคงในการทํ า งานสูง
เพือเป็ นการสร้ างความพึงพอใจให้ แก่บคุ คลในองค์กร
ทดแทนกันไป
แนวทางที 4 การบริ ห ารแบบมีส่ว นร่ ว มใน
สถานประกอบการระหว่างนายจ้ าง/ลูกจ้ าง นายจ้ าง
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ลูก จ้ างร่ ว มกั น ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งกั น
การจัดกิจกรรมนันทนาการเพือเสริ มสร้ างความรู้ และ
เกิดความเข้ าใจในการปฏิบตั ิงาน การปรับทัศนคติและ
เปลียนพฤติกรรมเพือเสริ มสร้ างทัศนคติทีดีตอ่ กัน
แนวทางที 5 พัฒนากําลังแรงงานให้ มีศกั ยภาพ
บริ ษัทต้ องจัดส่งพนักงานไปอบรมเพือพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานทังในประเทศและต่างประเทศอยู่เสมอ
เปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ เรี ยนรู้ และทดลองทํางานใน
หน้ าทีอืนเพือเป็ นการเพิมความรู้ ในงานด้ านต่าง ๆ
เพิมขึน เพือให้ พนักงานได้ ใช้ ความรู้ ความสามารถของ
ตนเองในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างเต็มความสามารถ
อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพปั ญหาปั จจุบนั การดํารงชีวิต
ในปั จจุบนั ของแรงงานภาคอุตสาหกรรมชินส่วนและ
อะไหล่ยานยนต์เขตภาคกลางจะเห็นว่าสภาพปั ญหา
ในปั จจุบัน ล้ วนแสดงถึงการขาดคุณภาพชี วิตทีดีใน
กลุม่ แรงงานจากสภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั รายได้ ทีได้ รับ
ของพนักงานอาจยังไม่สมดุลกับค่าครองชีพ ซึงการ
กําหนดค่าตอบแทนทีเหมาะสมจะสร้ างความมันคง
ให้ กับพนักงานและสถานประกอบการ ในส่วนของ
นโยบายการพัฒ นาประเทศทีมุ่งความเป็ นประเทศ
อุตสาหกรรมเป็ นสาเหตุของการอพยพเคลือนย้ ายแรงงาน
จากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมซึงทําให้
เป็ นทังผลดีและผลเสีย กล่าวคือ ผลดีของการอพยพ
เป็ นการแก้ ไขปั ญหาความอดอยาก และความยากจน
ของชาวบ้ านเป็ นการสร้ างงาน ทําให้ มีรายได้ แต่ผลเสีย
ทีตามมาก็มีหลายประการ เช่น ทําให้ เกิดความแออัด
ในด้ านทีอยูอ่ าศัยของสังคมเมือง ปั ญหาเรื องสุขภาพ
อนามัยของคนงาน ภาวะโภชนาการของเด็ก ๆ ทีถูก
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ปล่อยทิงไว้ ในหมู่บ้าน การขาดการศึกษาของเด็กและ
ปั ญหาสังคมต่าง ๆ เนืองจากการแยกกันอยูข่ องหัวหน้ า
ครัวเรื อนการละทิงถินทีอยู่ของตนและอาชีพเดิมเข้ าไป
อยูใ่ นดินแดนแห่งใหม่ทีไม่เคยมีความคุ้นเคยมาก่อนนัน
ได้ ส่งผลกระทบต่อแรงงานทีเข้ าสู่ภาคอุตสาหกรรม
ประสบกับปั ญหาต่าง ๆ ไม่เพียงแต่แรงงานเท่านันที
ได้ รับผลกระทบแต่องค์กรท้ องถินหรื อชุมชนเดิมก่อนที
จะมี ก ารตังโรงงานอุต สาหกรรมก็ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
โดยตรงด้ วย ดังนันเพือให้ แรงงานมีระดับรายได้ ทีดีขึน
เพือคุณ ภาพชี วิ ตที ดีแ รงงานควรมุ่งมันพัฒ นาฝี มื อ
แรงงานเพือยกระดับความรู้ ความสามารถทัวไปและความรู้
ความสามารถพิเศษเพือเพิมพูนรายได้ ของแรงงานตลอดจน
มุง่ ขจัดปั ญหาหลักของผู้ใช้ แรงงาน ในปั จจุบนั โดยจัดหา
แหล่งเงินกู้ดอกเบียถูกเพือปลดเปลืองหนีสินอันเป็ น
การลดภาระการใช้ จ่ายแก่ผ้ ใู ช้ แรงงาน สอดคล้ องกับ
Lamoonsilp (2019) ได้ ศกึ ษาแรงจูงใจทีมีความสัมพันธ์ กบั
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก ฝ่ ายผลิ ต
โรงงานผลิตชินส่วนยานยนต์ พบว่า ในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานฝ่ ายผลิตโรงงานผลิตชินส่วนยานยนต์
ประเด็นทีควรได้ รับการสนับสนุน ด้ านทักษะ ประสบการณ์
และความชํานาญในการปฏิบตั ิงานโดยการพัฒนาความรู้
ความสามารถไปพร้ อมกับการการลงมือปฏิบัติจริ ง
โดยส่งเสริ มการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของพนักงานด้ า นทีพนักงานมีอยู่แล้ วให้ มากยิงขึน
รวมถึ ง เพิ มทัก ษะในด้ า นที พนัก งานยัง มี ค วามรู้ ไม่
เพีย งพอควบคู่ไ ปด้ ว ยนอกจากนีการเปิ ดโอกาสให้
พนักงานได้ ทํางานทีมีความสําคัญตามลําดับความรู้
ความสามารถของตนก็เป็ นเรื องทีสําคัญอีกประเด็น
ที ควรได้ รั บการสนับสนุ นคื อ ด้ านค่ าตอบแทนและ
เงินเดือน โดยการกําหนดให้ มีความเหมาะสมกับความรู้
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ความสามารถตํา แหน่งและหน่ว ยงานทีรั บ ผิด ชอบ
และพบว่าแรงงานมีความเจ็บป่ วยทีเกิดจากการทํางาน
สภาพและปั ญหาเกียวกับสถานทีทํางานพบว่า มีปัญหา
ด้ านอุณหภูมิในสถานประกอบการมีอณ
ุ หภูมิคอ่ นข้ างสูง
เนืองจากมีความร้ อนออกมาจากเครื องจักร ประกอบกับ
ความร้ อน ของอากาศ และการถ่ายเทไม่สะดวก มีฝนผ้
ุ่ า
ทีเกิดจากกระบวนการผลิต สภาพเช่นนีมีความสอดคล้ อง
กับผลการวิจยั ของ Chirinang (2016) ได้ ศึกษาแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานภาคอุตสาหกรรม
กรณีศึกษา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
พบว่า สภาพปั ญหาในการทํางาน ได้ แก่ปัญหาเกียวกับ
สภาพสิ งแวดล้ อ มในการทํ า งานที มี ผ ลต่ อ ปั ญหา
สุข ภาพผลการวิ จัย ชี ให้ เ ห็น ว่า ควรเร่ งส่ง เสริ ม ให้ มี
การช่วยเหลือแรงงานในด้ านต่าง ๆ นายจ้ างควรให้
ความสําคัญ และปฏิบตั ิตามตามกฎหมายแรงงาน
หมวด 8 ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม
ในการทํางานซึงกําหนดมาตรฐานให้ นายจ้ างดําเนินการ
ในการบริ ห ารและการจัด การด้ า นความปลอดภัย
อาชีวอนามัย สภาพแวดล้ อมในการทํางานเป็ นการด่วน
และทําคู่ขนานไปกับการแก้ ไขสภาพสิงแวดล้ อมใน
การทํางานและสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ Someran,
& Phakdeewong (2019) ทีได้ ศึกษาปั จจัยคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานและปั จจัยการรับรู้ สภาพแวดล้ อม
ในการทํางานทีส่งผลต่อความสุขในการทํางานของ
บุคลากรสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ด้ านสัมพันธ์ สภาพทางสังคม ด้ านร่ างกายและด้ าน
ความมันคงชีวิตส่งผลต่อความสุขในการทํางานของ
บุคลากรสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
ปั จจัยการรั บ รู้ สภาพแวดล้ อมในการทํ างาน พบว่า
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ด้ านจิตวิทยาและสังคมในการทํางานส่งผลต่อความสุข
ของบุคลากรสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
การปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพชี วิ ต ของการทํ า งานมี
จุดเน้ นอยู่ทีการเพิมความพึงพอใจในการทํางานให้ กบั
พนักงาน โดยให้ ความสําคัญกับความเป็ นมนุษย์
ความเจริ ญเติบโต และการมีสว่ นร่วม ทังนีเพือนําไปสู่
ประสิทธิภาพ ขององค์กรและคุณภาพในการทํางานของ
พนักงาน และเมือแต่ละคนได้ ใช้ ชีวิตการทํางานอยูก่ บั
สิงทีตนพอใจ ก็จะทําให้ มีสภาพจิตใจและอารมณ์ทีดี
ซึ งจะส่ง ผลให้ ง านบรรลุเ ป้ าหมาย ดัง นันจึ ง เป็ น
สิงจําเป็ นทีองค์กรต้ องเสริ มสร้ างหรื อแสวงหาหนทาง
ให้ เกิดความสอดคล้ องต้ องกันระหว่างพนักงานและ
องค์ กรเพือให้ องค์ กรสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด
เพือให้ แรงงานมีระดับรายได้ ทีดีขึนและเพือคุณภาพ
ชีวิตทีดีของแรงงานจึงควรเร่งส่งเสริ มให้ มีการช่วยเหลือ
แรงงานในด้ านต่าง ๆ โดยเร็ วและทําคู่ขนานไปกับ
การแก้ ไขสภาพการทํางาน
แนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานมีความมากมาย
หลากหลายทํ าให้ ก ารพัฒนาคุณภาพชี วิต มี ความ
หลากหลายไปด้ วยซึงการพัฒ นาคุณภาพชี วิต อาจ
รวมถึงสภาพแวดล้ อมในการทํางาน สภาพการทํางาน
ค่าตอบแทนและรายได้ พฤติกรรม ทัศนคติ ตลอดจน
ค่านิยมต่าง ๆ ของกลุม่ หรื อองค์กร ซึงผลการวิจยั ทัง
5 แนวทาง ทีได้ จากสัมภาษณ์ ตรงกับแนวคิดของ
นักวิชาการหลายท่าน อาทิ Walton (1973) ทีได้ ชีให้ เห็น
ถึงปั จจัยทีมีผลต่อการสร้ างคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ประกอบด้ วยเงือนไข 8 ประการ ได้ แก่ การได้ รับค่า
ตอบแทนทีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการทํางานที
คํานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ ความมันคง
และความก้ าวหน้ า ในการทํางาน โอกาสในการพัฒนา
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สมรรถภาพของบุคคลการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์
กับบุคคลอืน ประชาธิปไตยในองค์กร ความสมดุลระหว่าง
งานกับชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานทีเป็ นประโยชน์
ต่อสังคม สอดคล้ องกับ Herrick, & Macaby (1975) ที
อธิ บายหลักการสําคัญในการทําให้ ค นมีชีวิตความ
เป็ นอยู่ทีดีขึน ด้ วยการปรับปรุ งคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานภายใต้ หลักการเบืองต้ น 4 ประการ คือ หลักความ
มันคงปลอดภัยในการทํางาน หลักความเป็ นธรรมหรื อ
ความเสมอภาค หลักปั จเจกบุคคลและหลักประชาธิปไตย
และสอดคล้ องกับ Huse, & Cummings (1985) ทีได้
วิเคราะห์ลกั ษณะคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยแบ่ง
ออกได้ 8 ด้ าน คือ รายได้ และประโยชน์ ต อบแทน
สิงแวดล้ อมทีปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ การพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบตั ิงาน ความก้ าวหน้ าและมันคง
ในงาน สังคมสัมพันธ์ ธรรมนูญในองค์กร ภาวะอิสระ
จากงาน และความภูมิใจในองค์กร
สรุ ป
จากการศึก ษาแนวทางการพัฒ นาคุณภาพ
ชีวิตแรงงานอุตสาหกรรมชินส่วนและอะไหล่ยานยนต์
กรณี ศึก ษา เขตภาคกลางของประเทศไทย พบว่ า
จากสภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั รายได้ ทีได้ รับของพนักงาน
อาจยัง ไม่ส มดุล กับ ค่ า ครองชี พ ซึ งการกํ า หนดค่ า
ตอบแทนทีเหมาะสมจะสร้ างความมันคงให้ กบั พนักงาน
และสถานประกอบการในส่วนของนโยบายการพัฒนา
ประเทศทีมุ่งความเป็ นประเทศอุตสาหกรรม เป็ นสาเหตุ
ของการอพยพเคลือนย้ ายแรงงาน จากภาคเกษตรกรรม
ไปสูภ่ าคอุตสาหกรรม ซึงทําให้ เป็ นทังผลดีและผลเสีย
กล่า วคือ ผลดีข องการอพยพเป็ นการแก้ ไ ขปั ญ หา
ความอดอยากและความยากจนของชาวบ้ าน เป็ นการ
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สร้ างงานทําให้ มีรายได้ แต่ผลเสียทีตามมาก็มีหลาย
ประการ เช่น ทําให้ เกิดความแออัดในด้ านทีอยู่อาศัย
ของสังคมเมือง ปั ญหาเรื องสุขภาพอนามัยของคนงาน
ภาวะโภชนาการของเด็ก ๆ ทีถูกปล่อยทิงไว้ ในหมู่บ้าน
การขาดการศึกษาของเด็กและปั ญหาสังคมต่าง ๆ
เนืองจากการแยกกันอยูข่ องหัวหน้ าครัวเรื อน การละทิง
ถิ นที อยู่ข องตนและอาชี พ เดิ ม เข้ า ไปอยู่ใ นดิ น แดน
แห่งใหม่ทีไม่เคยมีความคุ้นเคยมาก่อนนัน ได้ สง่ ผล
กระทบต่อแรงงานทีเข้ าสูภ่ าคอุตสาหกรรมประสบกับ
ปั ญหาต่าง ๆ ไม่เพียงแต่แรงงานเท่านันทีได้ รับผลกระทบ
แต่อ งค์ ก รท้ อ งถิ นหรื อ ชุมชนเดิ ม ก่ อ นที จะมี ก ารตัง
โรงงานอุตสาหกรรมก็ ได้ รับผลกระทบโดยตรงด้ ว ย
ดังนันเพือให้ แรงงานมีระดับรายได้ ทีดีขนเพื
ึ อคุณภาพ
ชี วิ ต ที ดี แ รงงานควรมุ่ง มันพัฒ นาฝี มื อ แรงงานเพื อ
ยกระดับความรู้ ความสามารถทัวไปและความรู้
ความสามารถพิเศษ เพือเพิมพูนรายได้ ของแรงงาน
ตลอดจนมุ่งขจัดปั ญหาหลักของผู้ใช้ แรงงานในปั จจุบนั
โดยจัด หาแหล่ง เงิ น กู้ ดอกเบี ยถู ก เพื อปลดเปลื อง
หนีสินอันเป็ นการลดภาระการใช้ จ่ายแก่ผ้ ใู ช้ แรงงาน
ซึ งในปั จจุ บันอัต ราส่ วนค่ าตอบแทนที องค์ กรอื น ๆ
มีให้ กับพนักงานนันมากหรื อน้ อยกว่าทีบริ ษัทให้ กับ
พนักงานอยู่แล้ วหรื อ หากไม่สามารถปรั บ เพิมให้ ไ ด้
อาจมีการเพิมเติมในส่วนของสวัสดิการอืน ๆ เพือให้
พนักงานได้ ร้ ูสกึ ว่ามีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดีจากบริ ษัท แรงงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นแรงงานทีมีอตั ราค่าแรง
ขันตํ าจึ ง ทํ า ให้ ร ายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอกับ รายจ่ า ย ทังนี
รายจ่ายทีเพิมขึนนีมาจากการบริ โภคนิยมและวัตถุนิยม
ทังการเล่น การพนัน การใช้ จ่ า ยไปในสิน ค้ า อํ า นวย
ความสะดวกและสินค้ าฟุ่ มเฟื อย เหตุผลเหล่านีเป็ น
ผลสืบเนืองมาจากรัฐบาลไม่ปรับอัตราค่าแรงขันตํา
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ให้ ขึนตามราคาสินค้ าทีเพิมขึนทุกวันค่าครองชี พสูง
ในขณะที ค่า แรงคงที เท่า เดิ ม เป็ นผลทํา ให้ ร ายจ่ า ย
มากกว่า รายได้ ประกอบกับนายจ้ า งไม่ป ฏิ บัติ ต าม
กฎหมายคุ้ม ครองแรงงานปั ญ หาการเจ็ บ ป่ วยการ
ทํางานส่งผลต่อสุขภาพของแรงงานและการทํางานใน
สถานประกอบการ นอกจากนีแรงงานทีขาดความรู้
ประสบการณ์ ความชํานาญและความเข้ าใจในงาน
ทีทํามีความเสียงในการเกิดอุบตั ิเหตุในการทํางานยก
หรื อเคลือนย้ ายของด้ วยท่าทางทีไม่ถกู ต้ อง เล่น หรื อ
หยอกล้ อกันในขณะปฏิบตั ิงานขาดความรู้ หรื อทักษะ
ในการใช้ เครื องจักรไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบหรื อข้ อห้ าม
นอกจากนีสภาพแวดล้ อมทีไม่ปลอดภัย เช่น สถานที
ทํางานไม่สะอาดขาดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย พืนลืน
กองวัสดุสงู เกินไปหรื อกองไม่ถกู วิธีแสงสว่างไม่เพียงพอ
อุณหภูมิร้อนหรื อเย็นเกินไป การระบายอากาศไม่ดี
มีฝนละอองฟุ
ุ่
้ งกระจาย มีเสียงดังเกินไป และแรงงาน
ส่วนใหญ่ยงั มีปัญหาการขาดทักษะและประสบการณ์
แรงงานขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองเนืองจากไม่มี
ผู้ปฏิบตั ิงานแทนส่งผลให้ เกิดความไม่มนคงในการ
ั
ทํางานเพราะแรงงานไม่มีทกั ษะด้ านแรงงานตรงกับ
ความต้ องการของอุตสาหกรรม นอกจากนียังเกิดความ
ขัดแย้ งระหว่างนายจ้ างลูกจ้ างมีการยืนข้ อเรี ยกร้ อง
เพือขอเปลียนแปลงสภาพการจ้ างเกิดความแตกแยก
ในหมูแ่ รงงานด้ วยกันเองมีการแบ่งฝ่ ายอย่างชัดเจน
ทังนี นายจ้ างควรให้ ความสําคัญ และปฏิบตั ิ
ตามตามกฎหมายแรงงานคุ้มครองแรงาน ด้ านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย สภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ซึงกําหนดมาตรฐานให้ นายจ้ างดําเนินการในการบริ หาร
และการจัดการด้ านความปลอดภัย อาชี วอนามัย
สภาพแวดล้ อ มในการทํ า งานเป็ นการด่ว นและทํ า
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คู่ขนานไปกับการแก้ ไข สภาพสิงแวดล้ อมในการทํางาน
และการแก้ ไขปั ญหาการเจ็บป่ วยของแรงงานงาน
ข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจยั เกียวกับสภาพปั ญหาของ
แรงงาน ด้ านเศรษฐกิจซึงมีความเกียวโยงกับศักยภาพ
ในตัวของแรงงานทีไม่สามารถหางานทีมีรายได้ ทีสูง
หรื อหารายได้ เพิมขึนกว่าทีได้ รับในปั จจุบนั ได้ ดังนัน
ควรขยายโอกาสทางการศึกษาเพือให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานมีโอกาส
ในการศึกษาต่อโดยจะเป็ นการพัฒนากระบวนการคิด
ในด้ านความรู้ ค่านิยม สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน
แนวคิดตัดสินใจแก้ ปัญหาและสามารถในการวางแผน
ในการดําเนินชีวิตและพึงพาตนเองได้
2. จากผลการวิจัยเกียวกับสภาพปั ญหาการ
ทางานของแรงงานทีสําคัญในเรื องของปั ญหาสุขภาพ
อันเกิดจากการทํางาน และความไม่เสมอภาคในการ
ทํางาน ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ ดังนี
2.1 ควรจัดให้ มีคณะกรรมการดําเนินการเกียวกับ
สวัสดิการแรงงานและคณะกรรมการสภาพแวดล้ อม
ในการทํางานให้ มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
โดยที มาของคณะกรรมการควรมาจากทุ ก ฝ่ าย
เพื อการมี ส่ว นร่ วมและเป็ นการระดมความคิด เห็ น
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงสภาพการทํางานร่วมกัน
2.2 ในด้ านความยุติธรรมและความเสมอภาค
ในการทํางาน ควรมีการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในสถานประกอบการระหว่างนายจ้ าง/ลูกจ้ าง เพือแรงงานจะ
ได้ รับการปฏิบตั ิ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่ อไป
ควรศึกษาสภาพชีวิตของแรงงานทีไม่ได้ ทํางาน
ในสถานประกอบการประเภทอืน ๆ โดยทําการศึกษา
เปรี ยบเทียบ และหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาแรงงานใน
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ด้ านต่าง ๆ เพือคุณภาพชีวิตทีดี ของแรงงาน เพือการ
อยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม
คําขอบคุณ
บทความวิจยั ฉบับนีสําเร็ จลงได้ ด้วยดี เนืองจาก
ได้ รับความกรุ ณาอย่างสูงจากคณาจารย์มหาวิทยาลัย
นอรท์กรุงเทพ ทีกรุณาให้ คําแนะนําปรึกษาให้ กบั นักวิจยั
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