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บทคัดย่อ
การวิิจััยในครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาแบบอย่่างที่่�ดีีของพนัักงานขัับรถ
บรรทุุกที่่ไ� ด้้รับั รางวััลสุุภาพบุุรุษุ นัักขัับ ซึ่ง่� เป็็นรางวััลที่่ใ� ห้้ความสำำ�คัญ
ั ด้้านการขัับขี่่�
ปลอดภััย โดยมีีผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก คืือ คุุณสุุรศัักดิ์์�   โคดคำำ� ผู้้�ที่่�ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศ
พนัักงานขัับรถบรรทุุกประเภทหััวลาก ประจำำ�ปีีพ.ศ. 2559 การประกวดจััดขึ้้�น
โดยองค์์กรเอกชนชั้้�นนำำ�แห่่งหนึ่่�งในประเทศไทย การศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิง
คุุณภาพ ด้้วยวิิธีีวิิทยาการศึึกษาประวััติิชีีวิิตและเรื่่�องเล่่าโดยใช้้การสััมภาษณ์์ราย
บุุคคล
ผลการศึึกษาพบว่่า 1) องค์์ประกอบการเป็็นสุุภาพบุุรุุษนัักขัับตามมุุมมอง
ของ คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� มีีดัังนี้้� คืือ การขัับรถโดยเน้้นให้้ความสำำ�คััญเรื่่�องความ
ปลอดภััยและเคารพกฎจราจร  มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม มีีประสบการณ์์ ทักั ษะ
และความชำำ�นาญในการขัับรถบรรทุุก 2) กลยุุทธ์์การจััดส่่งสิินค้้าให้้ทัันเวลาและ
ปลอดภััยนั้้�น คืือ การเตรีียมความพร้้อมของรถบรรทุุก การเตรีียมความพร้้อมทาง
ด้้านร่่างกายและจิิตใจของคนขัับรถ   การตรวจสอบตารางงานและกำำ�หนดการ

เรื่องเล่า : ชีวิตติดล้อกับเส้นทางสู่การเป็นพนักงานขับรถบรรทุกที่ได้รับรางวัลสุภาพบุรุษนักขับ
Life History and Narrative : Life with Wheels on the Path to Becoming an Award-Winning Gentleman Driver

ขนส่่งสิินค้้า และสามารถจััดการสถานการณ์์และแก้้ไขปััญหาเฉพาะหน้้า 3) วิิธีี
การจััดการกัับความเครีียดในการทำำ�งาน คืือ การมีีสติิอยู่่�กัับปััจจุุบััน  การได้้พููด
คุุยระบายความเครีียดกัับเพื่่�อนร่่วมงาน และการร้้องเพลงบนรถ  เพื่่�อคลาย
ความเครีียด และ 4) สิ่่�งที่่� คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ�  ใช้้เป็็นที่่�ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจในการ
ขัับรถบรรทุุกให้้ปลอดภััย นั่่�นคืือ ครอบครััว
คำำ�สำำ�คััญ : พนัักงานขัับรถบรรทุุก; การขัับขี่่�ปลอดภััย; สุุภาพบุุรุุษนัักขัับ
Abstract
The purpose of this research was to study the good model of
the truck driver who received the gentleman driver award, which is
an award for the importance of safe driving, with the key informant,
namely Mr. Surasak Khodkham, the winner of the Truck Driver Award
in 2016. The contest organized by one of the leading private
organizations in Thailand. This study was a qualitative research using
a narrative methodology approach of one-on-one interview.
The results of this study revealed that, The components of
being a gentleman driver, according to Mr. Surasak Khodkham’s views,
were as follows :  1) emphasis on safe driving and follow traffic rules;
having social responsibility, experience, skills, and expertise in truck
driving. 2) Just in time and safe delivery strategy is to make his truck
well-prepared, and to make the driver physically and mentally ready
for the tasks, to check the schedule and transportation schedule, to
manage situations, and to solve problems in due time. 3) Managing
stress at work by being mindful of the present, sharing his feeling
with colleagues, and relaxing by singing to relieve stress, and 4) For
Mr. Somsak Khodkham, his spiritual anchor for driving safely is his
family.
Keywords : Truck Driver; Safe Driving; Gentleman Driver
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บทนำ�
ความปลอดภััยทางถนน เป็็นประเด็็นสำำ�คััญที่่�ถููกจััดเป็็นวาระสำำ�คััญในการ
ประชุุ ม ผู้้� บ ริิ ห ารระดัั บ สููง ที่่� จัั ด ขึ้้� น โดยองค์์ ก ารสหประชาชาติิ ในช่่ ว งเดืือน
พฤศจิิกายน พ.ศ. 2552 ณ กรุุงมอสโก สหพัันธรััฐรััสเซีียและกลุ่่�มประเทศสมาชิิก
ได้้ร่่วมประกาศรัับรองเจตนารมณ์์ปฏิิญญามอสโก และได้้กำำ�หนดให้้ พ.ศ. 25542563 เป็็นทศวรรษแห่่งความปลอดภััยทางถนน เพื่่�อร่่วมกัันลดปััญหาอุุบััติิเหตุุ
ทางถนนลง ภายหลัังจากนั้้�น ประเทศไทยได้้เข้้าร่่วมและขานรัับนโยบายดัังกล่่าว
แม้้รััฐบาลได้้กำำ�หนดให้้ประเด็็นความปลอดภััยทางถนนเป็็นวาระแห่่งชาติิ แต่่
อย่่างไรก็็ตามผลการดำำ�เนิินงานยัังไม่่ประสบความสำำ�เร็็จเท่่าที่่�ควร เนื่่�องจากการ
ดำำ�เนิินงานแก้้ไขปััญหาอุุบัติั เิ หตุุทางถนนยัังไม่่มีีความต่่อเนื่่อ� ง ทำำ�ให้้ปริิมาณผู้้เ� สีีย
ชีีวิิตจากอุุบัติั เิ หตุุทางถนนยัังไม่่มีีแนวโน้้มลดลงอย่่างชััดเจน ต่่อมาในปีีพ.ศ. 2558
องค์์การอนามััยโลก (World Health Organization : WHO) ได้้รายงาน
สถานการณ์์ ค วามปลอดภัั ย ทางถนนของโลกประจำำ�ปีี พ.ศ. 2558 พบว่่ า
ประเทศไทยยัังคงมีีอััตราการเสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุทางถนนสููง ซึ่่�งมีีอััตราการเสีีย
ชีีวิิตต่่อประชากรแสนคน คิิดเป็็นจำำ�นวน 36.2 คน จััดอยู่่�ในอัันดัับที่่� 2 ของโลก
ดัังนั้้�น ทางภาครััฐจึึงดำำ�เนิินการตั้้�งคณะกรรมาธิิการวิิสามััญเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการ
ปฏิิรููประบบความปลอดภััยทางถนนและลดปััญหาอุุบััติิเหตุุทางถนนให้้เป็็นรููป
ธรรมโดยกำำ�หนดให้้มีีร่า่ งแผนการปฏิิรููประบบความปลอดภััยทางถนนเป็็น 3 ระยะ
คืือ ระยะสั้้�น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อลดอััตราการสููญเสีีย
ชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุบนท้้องถนนลงอย่่างจริิงจััง(สำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาผู้้�แทน
ราษฎร, 2559)
การสร้้างจิิตสำำ�นึึกด้้านความปลอดภััยบนท้้องถนนนั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�ควรให้้ความ
สำำ�คััญ เพราะจากข้้อมููลสถิิติิคดีีอุุบััติิเหตุุจราจรทางบกในปีี พ.ศ. 2558 พบว่่า
อุุบััติิเหตุุทางถนนส่่วนใหญ่่เกิิดจากพฤติิกรรมการใช้้รถใช้้ถนน คิิดเป็็นร้้อยละ
40.56 โดยมีีสาเหตุุหลัักของอุุบััติิเหตุุ 5 อัันดัับแรก ได้้แก่่ ตััดหน้้าระยะกระชั้้�นชิิด
ขัับรถเร็็วเกิินอััตราที่่�กฎหมายกำำ�หนด ขัับรถตามกระชั้้�นชิิด ขัับรถไม่่ชำำ�นาญ และ
ขัับรถผิิดช่่องทางหรืือขัับคร่่อมเส้้น การสร้้างจิิตสำำ�นึึกด้้านความปลอดภััยบนท้้อง
ถนนจึึงเป็็นยุุทธศาสตร์์หนึ่่�งของร่่างแผนการปฏิิรููประบบความปลอดภััยทางถนน
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ระยะกลาง ซึ่่�งคืือ ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 การให้้การศึึกษา เสริิมสร้้างวััฒนธรรมและ
พฤติิกรรมเพื่่�อความปลอดภััยทางถนน โดยมีีวััตถุุประสงค์์ในการหล่่อหลอมให้้
บุุคคลทุุกช่่วงอายุุมีีพฤติิกรรมการใช้้รถใช้้ถนนอย่่างถููกต้้องและปลอดภััย เพื่่อ� เป็็น
แบบอย่่างที่่ดีี� ต่่อกัันและกััน (สำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาผู้้�แทนราษฎร, 2559)
จากนโยบายของภาครััฐที่่�เน้้นการขัับขี่่�ที่่�ปลอดภััยทุุกคนทุุกอาชีีพบนท้้อง
ถนนควรตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องดัังกล่่าว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งอาชีีพ
พนัักงานขัับรถบรรทุุกซึ่ง่� เป็็นอาชีีพหนึ่่�งที่่อ� ยู่่�ในกลุ่่�มที่่เ� วลาการทำำ�งานโดยส่่วนใหญ่่
ต้้องอยู่่�บนท้้องถนน มีีหน้้าที่่ลำ� ำ�เลีียงสิินค้้าอัันจำำ�เป็็นให้้กับั คนในประเทศ ทั้้�งสิินค้้า
อุุ ป โภคและบริิ โ ภคต่่ า ง ๆ แม้้ ใ นสถานการณ์์ ที่่� ป ระเทศต้้ อ งเผชิิ ญ หน้้ า กัั บ
วิิกฤติิการณ์์   เช่่น น้ำำ��ท่่วม แผ่่นดิินไหว ภาวะของโรคภััยหรืือโรคระบาดต่่าง ๆ
อาชีีพนี้้�ยังั คงต้้องปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต่� อ่ ไป เพื่่อ� ให้้คนในประเทศยัังคงมีีสิินค้้าในการดำำ�รง
ชีีวิิต จึึงกล่่าวได้้ว่่า พนัักงานขัับรถบรรทุุกเป็็นอาชีีพหนึ่่�งที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังการขัับ
เคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศ (ยุุวดีี ศิิริิยทรััพย์์, 2563) แต่่จากการทบทวนงาน
วิิจัยั ที่่ผ่� า่ น พบว่่า พนัักงานขัับรถบรรทุุกเป็็นอาชีีพที่่ยั� งั ขาดการส่่งเสริิมให้้เกิิดการ
ยอมรัับทางสัังคมเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับต่่างประเทศ และมีีภาพลัักษณ์์ที่่�ต้้องใช้้
แรงงานหนััก งานเหนื่่�อย มีีความเครีียดและกดดััน ตลอดจนเสี่่�ยงต่่อการเกิิด
อุุบััติิเหตุุ (ยุุวดีี ศิิริิยทรััพย์์, 2563) เกิิดปััญหาการขาดแคลนแรงงานพนัักงาน
ขัับรถบรรทุุก จึึงมีีการนำำ�แรงงานผู้้ห� ญิิงเข้้ามาทดแทนเพื่่อ� ลดปััญหาการขาดแคลน
แรงงาน และ (ยุุวดีี ศิิริิยทรััพย์์, 2563) สุุดท้้ายพบปััญหาสำำ�คััญ คืือ พนัักงาน
ขัับรถขาดความรู้้�ด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งาน
จากข้้อมููลสถิิติกิ ารเกิิดอุุบัติั เิ หตุุจราจรทางบก ปีีงบประมาณ 2564 (ตุุลาคม
2563-มีีนาคม 2564) มีีสััดส่่วนประเภทรถที่่�เกิิดอุุบััติิเหตุุจราจรทางบกเป็็นรถ
บรรทุุก 10 ล้้อ ร้้อยละ 1.47 รถบรรทุุก 6 ล้้อ ร้้อยละ 0.78 รถบรรทุุกขนาดเล็็ก
ร้้อยละ 9.43 รถยนต์์นั่่ง�  ร้้อยละ 15.44 รถแท็็กซี่่ ร้� อ้ ยละ 0.80 รถจัักรยาน ร้้อยละ
1.38 รถจัักรยานยนต์์ ร้อ้ ยละ 19.71 รถโดยสารขนาดใหญ่่ ร้อ้ ยละ 0.26 รถโดยสาร
ขนาดเล็็ก ร้้อยละ 0.27 รถสามล้้อเครื่่อ� ง ร้้อยละ 0.10 และรถอื่่น� ๆ ร้้อยละ 50.36
(กรมการขนส่่งทางบก, 2564) แม้้จำำ�นวนสถิิติขิ องการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุของรถบรรทุุก
จะมีีอััตราไม่่มากแต่่ความรุุนแรงและความสููญเสีียในแต่่ละครั้้�งมีีมููลค่่าสููง โดยมััก
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มีีสาเหตุุหลัักมาจากพฤติิกรรมการขัับรถบรรทุุก เช่่น คนขัับรถบรรทุุกหลัับใน
ขัับรถฝ่่าสััญญาณไฟแดง ขัับรถเร็็ว ตลอดจนสภาพรถยนต์์ เช่่น เบรกแตก หรืือ
น้ำำ��หนัักการบรรทุุกที่่ม� ากเกิินไป จากข้้อมููลข่่าวสารที่่ป� รากฎในหนัังสืือพิิมพ์์รายวััน
บทบาทผู้้�ร้า้ ยที่่ขั� บั รถและทำำ�ให้้เกิิดอุุบัติั เิ หตุุรุนุ แรง จึึงทำำ�ให้้รถบรรทุุกถููกตีีตราทาง
สัั ง คมว่่ า เป็็ น ตัั ว รำำ� คาญ ซึ่่� ง เป็็ น มุุ ม มองด้้ า นลบที่่� ถูู กถ่่ า ยทอดและนำำ� เสนอสู่่�
สาธารณชน (ปนััดดา ชำำ�นาญสุุข, 2553)
จากประเด็็นความสำำ�คััญเรื่่�องความปลอดภััยทางถนนและจากการทบทวน
วรรณกรรมที่่�พบปััญหาเกี่่�ยวกัับพนัักงานขัับรถขาดความรู้้�ด้้านความปลอดภััยใน
การทำำ�งาน เกิิดภาพลัักษณ์์ทางอาชีีพในด้้านลบที่่นำ� ำ�ไปสู่่�การตีีตราทางสัังคม และ
รวมถึึงการขาดการส่่งเสริิมให้้เกิิดการยอมรัับทางสัังคมในอาชีีพของพนัักงานขัับรถ 
จึึงนำำ�ไปสู่่�การศึึกษานี้้�ที่ต้่� อ้ งการถ่่ายทอดมุุมมองเชิิงบวกของคนขัับรถบรรทุุก โดย
มุ่่�งศึึกษาแบบอย่่างที่่ดีี� ของอาชีีพพนัักงานขัับรถบรรทุุกของ คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� ซึ่่ง�
เป็็นบุุคคลที่่�ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศพนัักงานขัับรถบรรทุุกประเภทหััวลากประจำำ�ปีี  
พ.ศ. 2559 หรืือเป็็นรางวััลที่่เ� รีียกกัันว่่า “สุุภาพบุุรุษุ นัักขัับ” ตามชื่่อ� ของโครงการ
ประกวด โดยรางวััลดัังกล่่าวเกี่่�ยวข้้องกัับการขัับขี่่�ปลอดภััย จััดการประกวดโดย
องค์์กรภาคเอกชนชั้้น� นำำ�แห่่งหนึ่่�งในประเทศไทย คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� เป็็นพนัักงาน
ขัับรถที่่�มีีทัักษะและความชำำ�นาญสููง มีีประสบการณ์์การขัับรถบรรทุุกมากกว่่า
10 ปีี อย่่างไรก็็ตามพนัักงานขัับรถบรรทุุกที่่�มีีผลงานยอดเยี่่�ยมและเป็็นที่่�ยอมรัับ
ในสัังคมของประเทศไทยมีีจำำ�นวนไม่่น้้อย แต่่คุุณสุุรศัักดิ์์�   โคดคำำ�  เป็็นบุุคคลที่่�มีี
เรื่่อ� งราวชีีวิิตที่น่่� า่ สนใจเพราะเป็็นบุุคคลที่่ชีีวิ
� ตติ
ิ ดิ ล้้อและเกี่่ย� วข้้องกัับรถมาตลอด
ตั้้�งแต่่กำำ�เนิิดจนถึึงปััจจุุบััน โดยแรกคลอดถืือกำำ�เนิิดบนรถทำำ�ให้้ไม่่สามารถระบุุ
สถานที่่�เกิิดได้้แน่่ชััด ในขณะเดีียวกัันมารดาเสีียชีีวิิตตอนให้้กำำ�เนิิด คุุณสุุรศัักดิ์์�
โคดคำำ� จึึงได้้รัับการอุุปการะเลี้้�ยงดููจากคุุณยายและญาติิพี่น้่� ้อง ทำำ�ให้้เกิิดมีีความ
รัักและผููกพัันกัับรถบรรทุุกมาตั้้�งแต่่วััยเยาว์์ เนื่่�องจากมีีคุุณลุุงเป็็นเถ้้าแก่่ไร่่อ้้อย
คุุณสุุรศัักดิ์์�   โคดคำำ�  เป็็นบุุคคลหนึ่่�งที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในอาชีีพพนัักงานขัับรถ
บรรทุุกมีีความมุ่่�งมั่่�น ทุ่่�มเท และอุุทิิศตนในการทำำ�งาน มีีทัักษะและความชำำ�นาญ
ในการขัับรถบรรทุุกเป็็นบุุคคลที่่�มีีจิิตสำ�นึึ
ำ กต่่อสัังคม ตลอดจนมีีความรัักและภาค
ภููมิิใจในอาชีีพของตนเองจากคำำ�กล่่าวข้้างต้้นจึึงเป็็นที่่�มาของการศึึกษาเรื่่�องเล่่า
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ชีีวิิตติดิ ล้้อกัับเส้้นทางสู่่�การเป็็นพนัักงานขัับรถบรรทุุกที่่ไ� ด้้รับั รางวััลสุุภาพบุุรุษุ นััก
ขัับ เพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนให้้เกิิดพฤติิกรรมและวััฒนธรรมการใช้้รถใช้้ถนนอย่่าง
ปลอดภััยและกระตุ้้�นการขัับเคลื่่อ� นทางสัังคมให้้ตระหนัักถึึงจิิตสาธารณะและความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมตามนโยบายของภาครััฐและเชิิดชููเกีียรติิพนัักงานขัับรถบรรทุุก
ที่่�เป็็นแบบอย่่างที่่ดีี� ต่่อสัังคม
วัตถุประสงค์
เพื่่�อศึึกษาเส้้นทางสู่่�การเป็็นสุุภาพบุุรุุษนัักขัับของ คุุณสุุรศัักดิ์์�   โคดคำำ�  ซึ่่�ง
เป็็นบุุคคลที่่�ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศพนัักงานขัับรถบรรทุุกประเภทหััวลากประจำำ�ปีี
พ.ศ. 2559 และเป็็นรางวััลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขัับขี่่�ปลอดภััย จััดการประกวดโดย
องค์์กรภาคเอกชนชั้้�นนำำ�แห่่งหนึ่่�งในประเทศไทย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทำำ�ให้้ทราบองค์์ประกอบของการเป็็นสุุภาพบุุรุุษนัักขัับและต้้นแบบที่่�ดีี
ของ คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� ซึ่ง่� สามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในการส่่งเสริิมพฤติิกรรมการ
ขัับขี่่�ที่่�ปลอดภััยของพนัักงานขัับรถบรรทุุกตลอดจนรถยนต์์ประเภทอื่่�นๆ
2. ทำำ�ให้้ทราบกลยุุทธ์์การจััดส่่งสิินค้้าให้้ทัันเวลาและปลอดภััยและวิิธีีการ
จััดการความเครีียดในการทำำ�งานของ คุุณสุุรศัักดิ์์  � โคดคำำ� ซึ่่ง� สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์
ใช้้กัับพนัักงานขัับรถในองค์์การที่่�ให้้บริิการขนส่่งสิินค้้า
3. เพื่่�อเป็็นแนวทางการตระหนัักด้้านความปลอดภััยในการขัับรถบรรทุุก
ตามนโยบายของภาครััฐและเชิิดชููเกีียรติิพนัักงานขัับรถบรรทุุกที่่�เป็็นแบบอย่่างที่่�
ดีีต่่อสัังคม
การทบทวนวรรณกรรม
1. นโยบายความปลอดภััยบนท้้องถนน
ตามที่่�ภาครััฐได้้กำำ�หนดให้้นโยบายความปลอดภััยบนท้้องถนนเป็็นวาระ
สำำ�คััญ แห่่ ง ชาติิ โดยกระทรวงการคมนาคมได้้ เริ่่� ม แผนปฏิิบัั ติิก ารด้้ า นความ
ปลอดภััยทางถนนของประเทศในช่่วง พ.ศ. 2547-2551 และภายหลัังจากนั้้�น
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องค์์การสหประชาชาติิได้้จัดั การประชุุมผู้้บ� ริิหารระดัับสููง เรื่่อ� งความปลอดภััยทาง
ถนนในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2552 ณ กรุุงมอสโก สหพัันธรััสเซีีย และกลุ่่�ม
ประเทศสมาชิิกได้้ร่ว่ มประกาศรัับรองเจตนารมณ์์ปฏิิญญามอสโก ซึ่่ง� ได้้กำำ�หนดให้้
พ.ศ. 2554-2563 เป็็นทศวรรษแห่่งความปลอดภััยทางถนนเพื่่�อร่่วมกัันลดปััญหา
อุุบััติิเหตุุทางถนน ภายหลัังจากนั้้�นประเทศไทยได้้เข้้าร่่วมและขานรัับนโยบายดััง
กล่่าว โดยได้้จััดทำำ�ร่่างแผนแม่่บทด้้านความปลอดภััยทางถนน ซึ่่�งดำำ�เนิินงานภาย
ใต้้กรอบทศวรรษแห่่งความปลอดภััยทางถนน 5 ด้้านหลััก และนำำ�หลัักการตามที่่�
ได้้รัับรองเจตนารมณ์์ปฏิิญญามอสโก เรื่่�องความปลอดภััยทางถนนมาประกอบ
การทำำ�ร่่างแผนแม่่บทความปลอดภััยทางถนน (สำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาผู้้�แทน
ราษฎร, 2559) ดัังนี้้� 1) การจััดการความปลอดภััยทางถนน (Road Safety
Management) 2) ถนนและการสััญจรที่่�ปลอดภััยยิ่่�งขึ้้�น (Safer Road and
Mobility) 3) ยานพาหนะที่่�ปลอดภััยยิ่่�งขึ้้�น (Safer Vehicle) 4) การใช้้รถใช้้ถนน
ที่่�ปลอดภััยยิ่่�งขึ้้�น (Safer Road Use) 5) การดููแลหลัังการเกิิดเหตุุ (Post-Crash
Care)
ทั้้�งนี้้� ร่่างแผนแม่่บทความปลอดภััยทางถนน พ.ศ. 2560-2564 ได้้กำำ�หนด
ยุุทธศาสตร์์ไว้้ 6 ยุุทธศาสตร์์ ดัังนี้้� ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 กฎหมายความปลอดภััยทาง
ถนนและการบัังคัับใช้้ ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 การบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััยทาง
ถนน ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 ถนนปลอดภััย ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 ยานพาหนะปลอดภััย
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 การให้้การศึึกษาเสริิมสร้้างวััฒนธรรมและพฤติิกรรมเพื่่�อความ
ปลอดภััยทางถนน ยุุทธศาสตร์์ที่่� 6 การบริิการทางการแพทย์์ฉุุกเฉิินด้้านความ
ปลอดภััยทางถนน
2. ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Social Responsibility) เป็็นการให้้ความสำำ�คััญ
ต่่อประโยชน์์ส่ว่ นรวมและสัังคมเป็็นสำำ�คัญ
ั ซึ่่ง� ในปััจจุุบันั ในระดัับธุุรกิิจได้้นำำ�แนวคิิด
นี้้�มาประยุุกต์์ใช้้กับั การดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงสัังคมและส่่วนรวมภายใต้้คำำ�ที่แ่� ทน
ความหมาย คืือ ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์การ (Corporate Social
Responsibility : CSR) Ganti (2019) ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์การ  
หมายถึึง พัันธะผููกพัันขององค์์การในการตอบสนองต่่อสัังคมโดยไม่่จำำ�กััดแค่่ด้้าน
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เศรษฐกิิจ ด้้านการดำำ�เนิินงาน ด้้านกฎหมาย และด้้านจริิยธรรมของธุุรกิิจ (Yamak,
S., Ergur, A., Karatas-Ozkan, M., & Tatli, A., 2019)  ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ของกิิจการสามารถ จำำ�แนกออกเป็็น 4 ระดัับ คืือ ความรัับผิิดชอบต่่อเศรษฐกิิจ
ความรัับผิิดชอบต่่อกฎหมาย ความรัับผิิดชอบต่่อจริิยธรรม และความรัับผิิดชอบ
ต่่อเพื่่�อนมนุุษย์์ (อำำ�นาจ  ธีีระวนิิช, 2555) ดัังนั้้�นความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมจึึงเป็็น
ศููนย์์กลางที่่�เชื่่�อมโยงคนให้้มีีจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีี มีีคุุณธรรมและมีีความรัับผิิดชอบต่่อ
ตนเอง องค์์กร สัังคม และประเทศชาติิในมิิติิด้้านต่่าง ๆ ทั้้�งทางด้้านเศรษฐกิิจ
สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม ทำำ�ให้้ทุกุ ภาคส่่วนและรวมถึึงธุุรกิิจดำำ�เนิินการโดยให้้คุณ
ุ ค่่าและ
ความสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งหมดด้้วยความเต็็มใจ (วรวุุฒิิ ไชยศร และ
บุุญสม เกษะประดิิษฐ์์, 2560)
วิธีการวิจัย
การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ ด้้วยวิิธีีวิิทยาการศึึกษาประวััติิชีีวิิต
และเรื่่อ� งเล่่า (Life History and Narrative Approach) โดยมีี คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� 
เป็็นผู้้ใ� ห้้ข้อ้ มููลหลััก (Key Informant) ซึ่ง่� เป็็นบุุคคลที่่ไ� ด้้รับั รางวััลชนะเลิิศพนัักงาน
ขัับรถบรรทุุกประเภทหััวลากประจำำ�ปีี พ.ศ. 2559 หรืือเป็็นรางวััลที่่�เรีียกกัันว่่า
“สุุภาพบุุรุษุ นัักขัับ” ตามชื่่อ� ของโครงการประกวดโดยรางวััลดัังกล่่าวเกี่่ย� วข้้องกัับ
การขัับขี่่�ปลอดภััย จััดการประกวดโดยองค์์กรภาคเอกชนชั้้�นนำำ�แห่่งหนึ่่�งใน
ประเทศไทยและใช้้ แ นวคำำ�ถ ามในการสัั ม ภาษณ์์ แ บบกึ่่� ง โครงสร้้ า ง (Semi
Structured) เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลต่่างๆ ดัังนี้้� ข้้อมููลส่่วนบุุคคล ประวััติิความเป็็นมา
องค์์ประกอบของการเป็็นสุุภาพบุุรุษุ นัักขัับ กลยุุทธ์์การจััดส่่งสิินค้้าให้้ทันั เวลาและ
ปลอดภััย วิิธีีการจััดการกัับความเครีียดในการทำำ�งานและสิ่่�งที่่�ใช้้ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจ
ในการขัับรถบรรทุุก
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
เครื่่�องมืือการวิิจััยเป็็นแนวคำำ�ถามการสััมภาษณ์์แบบกึ่่�งโครงสร้้าง (Semi
Structured) ซึ่ง่� ในการสััมภาษณ์์ผู้้�วิจัิ ยั เน้้นให้้ผู้ใ้� ห้้ข้อ้ มููลหลัักเป็็นผู้้เ� ล่่าเรื่่อ� งราวชีีวิิต
ของตนเองและใช้้ข้้อคำำ�ถามที่่�ต่่อเนื่่�องไล่่เรีียง (Probe) เช่่น ขอให้้ช่่วยยกตััวอย่่าง
ประกอบการอธิิบาย หรืือขอให้้อธิิบายขยายความรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม (ขจรศัักดิ์์�
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บััวระพัันธ์์, 2554) เพื่่�อให้้ได้้รายละเอีียดของเรื่่�องราวชีีวิิตที่่�ชััดเจนตามช่่วงเวลา
ต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่ผู้ใ้� ห้้ข้อ้ มููลหลัักกำำ�เนิิดจนถึึงปััจจุุบันั เพื่่อ� ศึึกษาเส้้นทางสู่่�การเป็็นสุุภาพ
บุุรุษุ นัักขัับของ คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� ซึ่่ง� การเก็็บข้้อมููลผู้้�วิจัิ ยั ได้้บันั ทึึกเสีียงด้้วยเครื่่อ� ง
บัันทึึกเสีียง และบัันทึึกประเด็็นสำำ�คััญด้้วยการเขีียนและมีีผู้้�วิิจััยเป็็นเครื่่�องมืือ
สำำ�คััญในกระบวนการวิิจััย ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากงานวิิจััยเชิิงคุุณภาพนั้้�นมีีความยืืดหยุ่่�น
ผู้้�วิจัิ ยั สามารถปรัับเปลี่่ย� นได้้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์์และแหล่่งข้้อมููล
ดัังนั้้�นผู้้�วิจัิ ยั จึึงเป็็นเครื่่อ� งมืือสำำ�คัญ
ั ที่่ต้� อ้ งมีีความแม่่นยำำ�ในการใช้้เครื่่อ� งมืือการวิิจัยั
ต่่าง ๆ และมีีทัักษะที่่�เพีียงพอในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลให้้สมบููรณ์์และสามารถ
ดำำ�เนิินการวิิจััยได้้สำำ�เร็็จ  (Bogdan & Biklen, 1992) (ชาย โพธิิสิิตา, 2562)
การตรวจสอบความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููล
ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ตรวจสอบข้้อมููลแบบสามเส้้า (Triangulation) ด้้านวิิธีีรวบรวมข้้อมููล
จากหลายวิิธีี ดัังนี้้� (Denzin, 1989) (Flick, 2002) การสััมภาษณ์์ วีีดิิทััศน์์ เว็็ปไซต์์
และเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักและในการสััมภาษณ์์มีีการบัันทึึกเสีียง
บัันทึึกด้้วยการเขีียน และศึึกษาข้้อมููลจากภาพถ่่ายวีีดิิทััศน์์และเว็็ปไซต์์ที่่�มีีข้้อมููล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก นอกจากนั้้�นได้้ตรวจสอบข้้อมููลสามเส้้าข้้ามแหล่่ง
ข้้อมููล โดยการสััมภาษณ์์ครอบครััวของ คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ�  และหััวหน้้างาน
เพื่่�อยืืนยัันข้้อมููลซึ่่�งกัันและกััน และผู้้�วิิจััยได้้ให้้ผู้้�ให้้ข้้อมููลตรวจสอบข้้อมููลซ้ำำ��อีีก
ครั้้�งหนึ่่�ง (Member Check) เพื่่�อความถููกต้้องของข้้อมููลและการตีีความหมาย
(ขจรศัักดิ์์� บััวระพัันธ์์, 2554)
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ก่่อนเริ่่�มกระบวนการวิิเคราะห์์ข้้อมููล ผู้้�วิิจััยมีีการตรวจสอบความสมบููรณ์์
ของข้้อมููล และดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์ข้้อมููลตามแนวทางของ ชาย โพธิิสิิตา (2562)
ซึ่่�งประกอบด้้วย 3 ขั้้�นตอน คืือ การจััดการข้้อมููล การแสดงข้้อค้้นพบ และการ
อธิิบายข้้อค้้นพบด้้วยการบรรยายแบบเรื่่�องเล่่าเรื่่�องราวชีีวิิตติิดล้้อกัับเส้้นทางสู่่�
การเป็็นพนัักงานขัับรถบรรทุุกที่่�ได้้รัับรางวััลสุุภาพบุุรุุษนัักขัับของ คุุณสุุรศัักดิ์์�
โคดคำำ�

เรื่องเล่า : ชีวิตติดล้อกับเส้นทางสู่การเป็นพนักงานขับรถบรรทุกที่ได้รับรางวัลสุภาพบุรุษนักขับ
Life History and Narrative : Life with Wheels on the Path to Becoming an Award-Winning Gentleman Driver

ขอบเขตการวิิจััย
ขอบเขตด้้านผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก (Key Information) ศึึกษาข้้อมููลพนัักงาน
ขัับรถบรรทุุกที่่ไ� ด้้รับั รางวััลสุุภาพบุุรุษุ นัักขัับ คืือ คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� ซึ่ง่� เป็็นบุุคคล
ที่่�ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศพนัักงานขัับรถบรรทุุกประเภทหััวลากประจำำ�ปีี พ.ศ. 2559
ขอบเขตด้้านพื้้�นที่่� การวิิจััยศึึกษาข้้อมููลจากบ้้านเลขที่่� 140/1 หมู่่�16
บ้้านมิิตรสััมพัันธ์์ ต.ตระคร้ำำ��เอน  อ.ท่่ามะกา จ.กาญจนบุุรีี
ขอบเขตด้้านเวลา ระยะเวลาการเก็็บรวมรวมข้้อมููลวิิจััย ตั้้�งแต่่เดืือน
กรกฎาคม-สิิงหาคม 2563
ผลการวิจัย
จากการเก็็บรวมรวมข้้อมููลที่่ไ� ด้้จากการสััมภาษณ์์ คุณ
ุ สุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� ซึ่่ง� เป็็น
บุุคคลที่่�ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศพนัักงานขัับรถบรรทุุกประเภทหััวลากประจำำ�ปีี พ.ศ.
2559 ซึ่่�งเป็็นรางวััลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขัับขี่่�ปลอดภััยบนท้้องถนน มีีผลการศึึกษา
ดัังต่่อไปนี้้�
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล ประวััติิความเป็็นมา
จากการศึึกษาข้้อมููลส่่วนบุุคคล ประวััติิความเป็็นมา และประสบการณ์์การ
ดำำ�เนิินชีีวิิต พบว่่า คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� ปััจจุุบัันอายุุ 47 ปีี เกิิดในจัังหวััดกาญจนบุุรีี 
มีีภููมิิลำำ�เนาปััจจุุบัันบ้้านเลขที่่� 140/1 หมู่่�16 บ้้านมิิตรสััมพัันธ์์ ต.ตระคร้ำำ��เอน
อ.ท่่ามะกา จ.กาญจนบุุรีี ประวััติิการเกิิด มารดาให้้กำ�ำ เนิิดบนรถทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
ระบุุสถานที่่เ� กิิดได้้แน่่ชัดั และในขณะเดีียวกัันมารดาเสีียชีีวิิตตอนให้้กำำ�เนิิดจึึงทำำ�ให้้
คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� กำำ�พร้้าแม่่ตั้้�งแต่่เกิิด เรีียนจบการศึึกษาระดัับประถมศึึกษาปีีที่่�
6 ทางครอบครััวไม่่สามารถส่่งเรีียนต่่อจึึงได้้ตััดสิินใจอุุปสมบทและภายหลัังจาก
ลาสิิกขาออกมาจึึงเริ่่ม� ฝึึกงาน โดยการฝึึกหััดงานช่่างเคาะ ปะ พ่่นสีีรถยนต์์ที่อู่่�ซ่
่� อ่ ม
รถจนสามารถทำำ�งานเป็็นช่่างได้้และเข้้าสู่่�การเป็็นผู้้�ช่่วยพนัักงานขัับรถบรรทุุก
ในเวลาต่่อมา ระหว่่างเป็็นผู้้ช่� ว่ ยพนัักงานขัับรถบรรทุุกได้้มีีโอกาสฝึึกหััดการขัับรถ
บรรทุุกไปด้้วยจวบจนปััจจุุบัันที่่�มีีประสบการณ์์การขัับรถบรรทุุกมากกว่่า10 ปีี
และเป็็นบุุคคลที่่ไ� ด้้รับั รางวััลชนะเลิิศพนัักงานขัับรถบรรทุุกประเภทหััวลากประจำำ�
ปีี พ.ศ. 2559 หรืือที่่�เรีียกว่่า รางวััลสุุภาพบุุรุุษนัักขัับ ตามชื่่�อของโครงการจััด
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ประกวดและจากการศึึกษาเรื่่�องราวข้้อมููลส่่วนบุุคคล ประวััติิความเป็็นมา และ
ประสบการณ์์การดำำ�เนิินชีีวิิต  พบว่่า คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� มีีองค์์ประกอบการเป็็น
สุุภาพบุุรุุษนัักขัับ ดัังนี้้�
1. องค์์ประกอบการเป็็นสุุภาพบุุรุุษนัักขัับ
จากบทสััมภาษณ์์ พบว่่า ความเป็็นสุุภาพบุุรุษุ นัักขัับของ คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� 
ให้้ความสำำ�คััญ 3 ประการ ดัังนี้้�
		1.1 ให้้ความสำำ�คััญเรื่่�องความปลอดภััยและเคารพกฎหมายจราจร
		
คุุณสุุรศัักดิ์์�  โคดคำำ� เป็็นบุุคคลหนึ่่�งที่่�ให้้ความสำำ�คััญด้้านความปลอดภััย
ในการขัับรถ โดยมีีองค์์กรที่่สนั
� บั สนุุนและปลููกฝัังคุุณค่่านี้้�มายััง คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� 
ในการขัับรถผู้้�ขัับขี่่�จะต้้องมีีสติิและขัับรถอย่่างระมััดระวัังเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุ
บนท้้องถนน นอกจากนั้้�นสิ่่�งที่่�ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจอัันสำำ�คััญเมื่่�ออยู่่�หลัังพวงมาลััยของ
สุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� นั่่�นคืือ ครอบครััว ทำำ�ให้้ขัับรถอย่่างระมััดระวััง เพื่่�อให้้ตนเอง
สามารถกลัับมาหาครอบครััวได้้อย่่างปลอดภััย
		“ผมคิิดว่่าการท่่องจำำ�นี่่�มัันยากสำำ�หรัับผมนะ ขนาดผมให้้ความสำำ�คััญต่่อ
กฎจราจร แต่่มัันไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายสำำ�หรัับผม ผมกลััวอยู่่�อย่่างเดีียวครัับตอนสอบใบ
ขัับขี่่� ผมกลััวสอบไม่่ผ่่าน ผมกลััวว่่าจะไม่่มีีงานทำำ�เพราะความรู้้�ผมมัันน้้อยผม
ต้้องการเอาใบขัับขี่่ไ� ปต่่อยอด ผมจึึงต้้องใช้้ความพยายาม ผมกลััวการสอบข้้อเขีียน
แต่่สอบภาคปฏิิบััติิผมไม่่กลััว ผมมั่่�นใจว่่าทำำ�ได้้”
		“บริิษัทั มีีนโยบายให้้เราขัับขี่่ป� ลอดภััยและถููกต้้องตามกฎหมาย ถ้้าเราทำำ�
ผิิดกฎหมาย เราต้้องรัับผิิดชอบเพราะบริิษััทไม่่ได้้ต้้องการให้้เราขัับขี่่�แบบผิิด
กฎหมาย”
		“บนท้้องถนน ถ้้าผมเห็็นใครก็็ตามที่่�ขี่่�มอเตอร์์ไซต์์มาและมีีเด็็กเล็็กๆ
มาด้้วย ผมจะขัับรถอย่่างระมััดระวัังอย่่างมากๆ เพราะเด็็กเล็็กๆ ยัังไม่่รัับรู้้�อะไร
ไม่่เหมืือนคนใหญ่่ที่่�มีีสติสัิ ัมปชััญญะแล้้ว จะสามารถตััดสิินใจหลบหลีีกได้้”
		“ผมให้้ความสำำ�คััญกัับครอบครััวมากนะ กว่่าคนหนึ่่�งคน จะได้้เกิิดมามััน
ยากนะ”
		“ครอบครััว คืือ ที่่�ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจทำำ�ให้้เราขัับขี่่�รถอย่่างระมััดระวััง”
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		1.2 มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมเป็็นสิ่่�งที่่�ทุุกคนควรให้้ความสำำ�คััญเมื่่�อทุุกคน
คำำ�นึึงถึึงส่่วนรวมจะทำำ�ให้้ทุุกคนใช้้การขัับรถที่่�มีีสติิ ไม่่เกิิดความประมาทหรืือ
อุุบััติิเหตุุ การขัับรถนั้้�นควรมีีน้ำำ��ใจและให้้เกีียรติิซึ่่�งกัันและกััน และต้้องเคารพ
กฎหมายจราจร ซึ่่� งจะทำำ�ให้้ อุุบัั ติิ เ หตุุ ต่่ าง ๆ ลดลง จากการสัั ม ภาษณ์์ ข อง
คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� พบว่่า มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมโดยการขัับรถบรรทุุกที่่�เน้้น
ให้้ความสำำ�คััญเรื่่�องปลอดภััยด้้วยการปฏิิบััติิตามกฎหมายจราจรอย่่างเคร่่งครััด
ดููแลร่่างกายด้้วยการพัักผ่่อนให้้เพีียงพอเพื่่อ� ให้้ร่า่ งกายไม่่เกิิดความเหนื่่อ� ยล้้าสะสม
และก่่อนปฏิิบััติิงานทุุกครั้้�ง คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ�  จะตรวจสอบความพร้้อมของ
ร่่างกายก่่อนรัับงาน เพื่่�อให้้สามารถขัับรถได้้อย่่างมีีสติิครบถ้้วนไม่่เกิิดอุุบััติิเหตุุ
และไม่่สร้้างความเดืือดร้้อนหรืือเป็็นภาระให้้กัับสัังคม
		“ผมจะเครีียดนะเมื่่�อเจอคนที่่�ไม่่เคารพกฎจราจร บางคนขัับรถไม่่ดีี ไม่่มีี
น้ำำ��ใจ ไม่่ให้้เกีียรติิซึ่่�งกัันและกััน แต่่คนโดยรวมส่่วนใหญ่่ที่่�เขารัักชีีวิิต  เขาจะเห็็น
คุุณค่่าของผู้้�อื่่�น เค้้าก็็จะขัับรถด้้วยการมีีมารยาทในการขัับรถที่่�ดีี”
		“เราต้้องพัักผ่่อนให้้เพีียงพอ ถ้้าเราพัักผ่่อนไม่่พอจะทำำ�ให้้ร่่างกายเกิิด
ความเหนื่่อ� ยสะสมผมอยากให้้ทุกุ คนที่่ขั� บั รถมีีความพร้้อมของร่่างกายก่่อนเพื่่อ� ให้้
มั่่�นใจว่่าจะสามารถบัังคัับรถไปได้้อย่่างปลอดภััยทั้้�งต่่อตนเองและผู้้�อื่่�น”
		“ทุุกครั้้�งก่่อนรัับงานผมจะตรวจความพร้้อมของร่่างกายตนเองว่่าพร้้อม
ที่่�จะทำำ�งานไหมถ้้าร่่างกายผมไม่่พร้้อม เมื่่�อยเหนื่่�อยล้้าผมจะไม่่รัับงานต่่อเพื่่�อ
ไม่่ให้้เป็็นภาระต่่อผู้้�อื่่�น”
		1.3 มีีประสบการณ์์และมีีทัักษะความชำำ�นาญในการขัับรถบรรทุุก
คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ�  เป็็นบุุคคลหนึ่่�งที่่�รัักในงานและอาชีีพพนัักงานขัับรถ
บรรทุุก จึึงมีีความมุ่่�งมั่่�นและทุ่่�มเทในการทำำ�งาน ตลอดจนใฝ่่เรีียนรู้้�และฝึึกฝน
ทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในการขัับรถบรรทุุกจนทำำ�ให้้ตนเองมีีทัักษะและความชำำ�นาญสููง
ปััจจุุบััน คุุณสุุรศัักดิ์์�  โคดคำำ� มีีอายุุ 47 ปีี มีีใบอนุุญาตขัับรถขนส่่งประเภทที่่� 4 ซึ่่�ง
เป็็นระดัับใบอนุุญาตที่่�สููงสุุดของใบอนุุญาตขัับรถขนส่่ง และมีีประสบการณ์์การ
ขัับรถบรรทุุกมากกว่่า 10 ปีี ด้ว้ ยการมีีทัักษะและความชำำ�นาญในการขัับรถบรรทุุก
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

ตลอดจนมีีพื้้�นฐานของความรู้้�ของช่่างซ่่อมรถจึึงสามารถปฏิิบััติิงานได้้อย่่างดีีจน
เป็็นที่่�ยอมรัับของหััวหน้้างานและได้้รัับการคััดเลืือกไปเป็็นตััวแทนแข่่งขัันและ
ประกวดพนัักงานขัับรถบรรทุุกหลายครั้้�ง
		“บริิษัทั ส่่งผมเข้้าประกวด 3 ปีีซ้อ้ น 2 ปีีแรกไม่่ได้้รางวััลในการเข้้าประกวด
ในครั้้�งที่่� 3 ตรงกัับปีี 2559 ที่่�บริิษััทส่่งผมเข้้าประกวด ผู้้�จััดการส่่วนของบริิษััท
หรืือหััวหน้้าผมได้้ส่่งผมไปอีีกครั้้�ง พร้้อมทั้้�งยืืนยัันและมั่่�นใจในความสามารถของ
ผม และเจ้้าของบริิษััทได้้สนัับสนุุนผมอย่่างเต็็มที่่�”
		“ในครั้้�งแรก ๆ เข้้าประกวดแต่่ไม่่ได้้รางวััล ก็็กลัับมาฝึึกฝนปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมตััว ไปลองสนามมาครั้้�งแรกเขาจะรู้้�ว่่าต้้องทำำ�อะไรบ้้าง จริิง ๆ เกิิดจาก
ตััวเองด้้วยว่่าเขามุ่่�งมั่่�นตรงนั้้�นมีีความเชื่่�อมั่่�นว่่าทำำ�ได้้ และเมื่่�อไปแข่่งขัันมาก็็นำำ�
กลัับมาฝึึกจนเกิิดเป็็นนิิสัยั และความเคยชิินก็็เลยทำำ�ได้้โดยที่่ไ� ม่่ผิดิ พลาด” (หััวหน้้า
งานของ คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ�)
		“ที่่�ส่่งไปประกวดหลายครั้้�งเพราะด้้วยความตั้้�งใจของเขา พฤติิกรรมที่่�
เปลี่่�ยนไปนำำ�กลัับมาฝึึกฝน ภายหลัังจากประกวดจนเป็็นนิิสััยแล้้วน่่าจะไปต่่อได้้
ความเป็็นไปได้้มันั น่่าจะมีี น่่าจะให้้โอกาสอีีกครั้้ง� และมัันน่่าจะมีีโอกาส” (หััวหน้้า
งานของ คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ�)
		“ในการทำำ�งานเขาไม่่งอแงไม่่เกี่่ย� งงานทำำ�งานไว้้วางใจได้้เชื่่อ� ใจได้้ ข้อ้ ผิิดพลาด
ของงานมีีน้้อยมาก ยกเว้้นสุุดวิิสััยจริิงๆ เช่่น กระดาษเปีียกน้ำำ��จากผ้้าใบฉีีกขาด
หรืือกระดาษฉีีกขาดจากจุุดที่่�เรามองไม่่เห็็นจริิงๆ” (หััวหน้้างานของ คุุณสุุรศัักดิ์์�
โคดคำำ�)
		“ไว้้ใจได้้ในเรื่่�องงาน มีีทัักษะและประสบการณ์์สููงสามารถดููแลรัักษารถ
ได้้ดีีไม่่ต้้องจี้้�ไม่่ต้้องบอกเพราะเขาดููแลงานได้้ดีี” (หััวหน้้างานของ คุุณสุุรศัักดิ์์�
โคดคำำ�)
		“เปรีียบเทีียบกัับคนอื่่น� ๆ จาก 50 คน เขาอยู่่�ในกลุ่่�ม 10 คนแรกที่่ไ� ม่่ค่อ่ ย
เหนื่่�อย”
		“เมื่่�อบริิษััทมีีรถหััวใหม่่เราต้้องคััดสรรคนขึ้้�นเพราะว่่ารถใหม่่เรายัังต้้อง
ผ่่อน ต้้องดููแลรัักษาเป็็นอย่่างดีีเพื่่�อให้้รถมีีอายุุการใช้้งานยาวนาน อยากให้้
คนแรกๆ ดููแลรถเป็็นอย่่างดีีเขาจะเป็็นหนึ่่�งในนั้้�นที่่�จะถููกเลืือกให้้ขัับรถใหม่่ๆ
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เพราะการประพฤติิ ป ฏิิ บัั ติิ แ ละการดููแลรถเป็็ น อย่่ า งดีี” (หัั ว หน้้ า งานของ
คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ�)
2. กลยุุทธ์์การจััดส่่งสิินค้้าให้้ทัันเวลาและปลอดภััย
การจััดส่่งสิินค้้าให้้ทัันเวลาและเน้้นความปลอดภััยเป็็นผลการปฏิิบััติิงานที่่�
บริิษััทที่่�ทำำ�ธุุรกิิจขนส่่งสิินค้้าให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง จากการสััมภาษณ์์ คุุณ
สุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� ทำำ�ให้้สามารถจำำ�แนกกลยุุทธ์์การจััดส่่งสิินค้้าให้้ทัันเวลาและ
ปลอดภััย เป็็น 4 ประการ ดัังนี้้� คืือ
		2.1 การเตรีียมความพร้้อมของรถบรรทุุก รถบรรทุุกเป็็นปััจจััยอัันสำำ�คัญ
ั
ที่่สุ� ดุ ในการขนส่่งและลำำ�เลีียงสิินค้้าให้้ไปถึึงที่่ห� มายได้้ทันั เวลาและปลอดภััย ดัังนั้้�น
จึึงต้้องตรวจสอบสภาพความพร้้อมของรถเพื่่�อให้้พร้้อมปฏิิบััติิงานก่่อนทุุกครั้้�งใน
ทุุก ๆ วััน คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ�  จะต้้องตรวจสอบสภาพความพร้้อมของรถบรรทุุก
ด้้วยตนเองโดยตรวจองค์์ประกอบหลััก ๆ ดัังนี้้� คืือ น้ำำ��มันั เครื่่อ� ง น้ำำ��มันั เบรก น้ำำ��มันั
คลััตช์์ ระดัับน้ำำ��ต่่างๆ ลมยางรถ และระดัับแบตเตอรี่่� ซึ่่�งจะใช้้เวลาโดยประมาณ
5-10 นาทีี ต่่อการตรวจ 1 ครั้้�ง  
		“รถเหมืือนหััวใจเราครัับ มัันเป็็นเหมืือนกล่่องดวงใจของเราถ้้าเกิิดมัันไม่่มีี
ความพร้้อมก็็เหมืือนหายใจไม่่สะดวกพาเราไปไหนไม่่ได้้ เราต้้องคิิดว่่าเราเป็็นส่่วน
หนึ่่�งของรถ ถึึงแม้้ว่่าเราจะเป็็นคนควบคุุม แต่่เราต้้องคอยดููแล เพราะถ้้าเราไม่่
เอาใจใส่่เราจะไม่่รู้้�ว่่าเค้้าเป็็นไข้้ไหม เจ็็บป่่วยหรืือเปล่่ายัังจะไปกัับเราไหมวัันนี้้�
หััวเราะ”
“ผมตรวจรถด้้วยตนเองทุุกวััน ใช้้เวลาตรวจประมาณ 5-10 นาทีี โดยพื้้�น
ฐานของการตรวจรถหลััก ๆ คืือ ตรวจเช็็คน้ำำ��มัันเครื่่�อง ระดัับน้ำำ�� ของที่่�ปััดน้ำำ��ฝน
ระดัับแบตเตอรี่่� น้ำำ��กลั่่�นแบตเตอรี่่� ระดัับน้ำำ��ในหม้้อน้ำำ��รถยนต์์ น้ำำ��มัันเบรก น้ำำ�มั
� ัน
ครััช ตรวจเช็็คลมยาง โดยใช้้เหล็็กเคาะยางรอบรถ โดยมีีหลัักการเคาะง่่ายๆ เหมืือน
เราเคาะแตงโม ถ้้าแตงโมมัันสุุกพอดีีกััน มัันก็็จะมีีเสีียงเดีียวกััน คืือ มัันแก่่พอดีีกััน
แต่่ถ้้าแตงโมมัันอ่่อนกว่่าหรืือแก่่กว่่าหรืือข้้างในมัันกลวงเสีียงมัันก็็จะเพี้้�ยนแตก
ต่่างกัันไป ลัักษณะลมยางมัันก็็เหมืือนกััน ถ้้าลมอ่่อนเคาะแล้้วเสีียงมัันก็็จะแน่่น
กว่่าดัังปุ๊๊�ก ๆ แต่่ถ้้าลมมัันแน่่นกว่่าเวลาเคาะเสีียงมัันก็็จะดัังปึ่่�ก ๆ เสีียงมัันก็็จะ
เพี้้�ยนแตกต่่างกัันไป พอเราทำำ�ทุุกวัันเราก็็จะรู้้�”
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2.2 การเตรีียมความพร้้อมทางด้้านร่่างกายและจิิตใจของพนัักงานขัับ
รถบรรทุุก เนื่่อ� งจากลัักษณะงานของพนัักงานขัับรถบรรทุุก เรื่่อ� งเวลาเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั
ที่่�ต้้องรู้้�จัักจััดการงานและเวลาให้้เป็็นไปตามตารางที่่�บริิษััทกำำ�หนด ดัังนั้้�นเมื่่�อ
พนัักงานขัับรถบรรทุุกรัับงานนั้้�น ๆ ความพร้้อมของร่่างกายและจิิตใจเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั
ที่่�จะทำำ�ให้้สามารถปฏิิบััติิงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลผู้้�ขัับรถจะ
ต้้องเตรีียมความพร้้อมทางด้้านร่่างกายโดยต้้องพัักผ่่อนให้้เพีียงพอ เพื่่�อจะได้้
ไม่่เกิิดความเหนื่่อ� ยล้้าสะสมเพื่่อ� สร้้างความมั่่�นใจว่่าจะสามารถบัังคัับรถไปได้้อย่่าง
ปลอดภััยทั้้�งต่่อตนเองและผู้้�อื่่�นส่่วนความพร้้อมทางจิิตใจเป็็นสิ่่�งที่่�ต้้องมีีควบคู่่�กััน
คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� จะพยายามตััดปััญหาหรืือเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�รบกวนจิิตใจ และมีีสติิ
จดจ่่อกัับการขัับรถ เพื่่�อให้้เกิิดการขัับรถได้้อย่่างระมััดระวัังและไม่่ประมาท
		“ถ้้ามีีเวลาผมจะรีีบพัักผ่่อนเลย ในการขัับรถเราต้้องพัักผ่่อนให้้เพีียงพอ
ขัับรถบรรทุุก 4 ชั่่�วโมง จะต้้องหยุุดพัักครึ่่�งชั่่�วโมงหรืือ ขัับรถ 10 ชม ต้้องหยุุดพััก
1 ชั่่�วโมง และทุุก ๆ ครั้้�งก่่อนรัับงานผมจะตรวจความพร้้อมของร่่างกายตนเองว่่า
พร้้อมที่่�จะทำำ�งานไหมถ้้าร่่างกายผมไม่่พร้้อม เมื่่�อยเหนื่่�อยล้้าผมจะไม่่รัับงานต่่อ
เพื่่�อไม่่ให้้เป็็นภาระต่่อผู้้�อื่่�น”
		“เวลาทำำ�งานเราต้้องพยายามตััดสิ่่ง� ต่่าง ๆ ที่่ร� บกวนจิิตใจออกไป เช่่น เรื่่อ� ง
งาน ครอบครััว เพื่่อ� น และปััจจััยบนท้้องถนน ซึ่่ง� อาจทำำ�ให้้เราเครีียดและไม่่มีีสมาธิิ
ดัังนั้้�นเราจะต้้องฝึึกจิิตใจให้้มีีสติิและจดจ่่อกัับงานที่่�เราทำำ�อยู่่�”
2.3 ตรวจสอบตารางงาน กำำ�หนดการต่่าง ๆ เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิงาน
ได้้ตามเป้้าหมายที่่บ� ริิษัทั กำำ�หนด โดยพนัักงานขัับรถบรรทุุกจะมีีใบงานของบริิษัทั
ที่่�จะแจ้้งรายละเอีียดของงานในแต่่ละครั้้�ง พนัักงานขัับรถบรรทุุกจะต้้องมีีความ
ละเอีียดรอบคอบโดยจะต้้องพิิจารณารายละเอีียดของงาน เช่่น การ ขึ้้น� สิินค้้าและ
การถ่่ายสิินค้้าลงจากรถ เป็็นต้้น โดยต้้องพิิจารณาสถานที่่�และเวลาที่่กำ� ำ�หนด ทั้้�ง
การนำำ�สินิ ค้้าขึ้้น� รถที่่ใ� ด เวลาใด และสถานที่่ส่� ง่ สิินค้้า ตลอดจนกำำ�หนดเวลาส่่งสิินค้้า
เพื่่อ� ให้้สามารถปฏิิบัติั งิ านได้้ตามเป้้าหมายที่่บ� ริิษัทั กำำ�หนด แต่่หากเกิิดปััญหาทำำ�ให้้
ไม่่สามารถส่่งสิินค้้าได้้ตามที่่�กำำ�หนดพนัักงานขัับรถบรรทุุกสามารถประสานงาน
เพื่่อ� รายงานปััญหาไปยัังบริิษัทั ๆ จะช่่วยประสานงานแจ้้งข้้อมููลและขอปรัับเปลี่่ย� น
เวลานำำ�ส่่งสิินค้้าไปยัังบริิษััทปลายทาง

เรื่องเล่า : ชีวิตติดล้อกับเส้นทางสู่การเป็นพนักงานขับรถบรรทุกที่ได้รับรางวัลสุภาพบุรุษนักขับ
Life History and Narrative : Life with Wheels on the Path to Becoming an Award-Winning Gentleman Driver

		“เมื่่�อผมรัับงาน ดููคิิวงาน ผมจะพยายามปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามเวลาที่่�
บริิษััทกำำ�หนด นั่่�นคืือ ดีีที่่�สุุดแล้้ว”
“เมื่่อ� เวลาบริิษัทั จ่่ายใบงานเราต้้องตรวจเช็็คเพื่่อ� ความรอบคอบว่่าเราจะ
ต้้องไปขึ้้�นสิินค้้าที่่�ไหนบ้้างเวลาใดบ้้าง ซึ่่�งอาจมีีหลายคลัังสิินค้้าที่่�เราจะต้้องนำำ�รถ
ไปขึ้้น� และสิินค้้ามีีน้ำำ��หนัักกี่่ตั� นั  กำำ�หนดการที่่ต้� อ้ งไปส่่งสิินค้้า คืือ ที่่ใ� ด เวลาใด เมื่่อ�
เราขึ้้น� สิินค้้าเสร็็จแล้้วเราต้้องพิิจารณาว่่าเราจะไปส่่งสิินค้้าได้้ทันั ตามเวลาที่่กำ� ำ�หนด
ไหม เนื่่�องจากเวลาการขนถ่่ายสิินค้้านั้้�นเราไม่่สามารถควบคุุมเวลาได้้ ขึ้้�นอยู่่�กัับ
คลัังสิินค้้าในแต่่ละที่่�แต่่ถ้้าไม่่ทัันจริิง ๆ เราจะต้้องประสานงานไปที่่�บริิษััทของเรา
โดยแจ้้งเหตุุผลเพื่่�อให้้บริิษััทช่่วยประสานงานแจ้้งข้้อมููลและขอปรัับเปลี่่�ยนเวลา
นำำ�ส่่งสิินค้้าไปยัังบริิษััทปลายทาง”
		
2.4 รู้้�จัักจััดการสถานการณ์์เฉพาะหน้้าและการแก้้ไขปััญหา บน
ท้้องถนนมีีหลายปััจจััยที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้ สิ่่�งหนึ่่�งที่่�พนัักงานขัับรถบรรทุุกจะ
ต้้องมีี คืือ การรู้้�จักั จััดการกัับสถานการณ์์เฉพาะหน้้าและการแก้้ไขปััญหา เช่่น เกิิด
ภาวะฝนตกหนััก ถนนลื่่น�  ต้้องขัับรถชลอตััว หรืือเมื่่อ� เกิิดภาวะรถติิดหรืือรถเสีียบน
ถนนอัันเนื่่�องมาจากสาเหตุุต่่าง ๆ ดัังนั้้�นพนัักงานขัับรถบรรทุุกจะต้้องรู้้�จัักจััดการ
กัับสถานการณ์์เฉพาะหน้้าและแก้้ไขปััญหาเพื่่�อให้้ปฏิิบััติิงานได้้ตามที่่�บริิษััท
คาดหวััง จากบทสััมภาษณ์์ คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ�  พบว่่า หากเกิิดเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิิน
หรืือเหตุุการณ์์ต่า่ ง ๆ ที่่ส่� ง่ ผลต่่อกำำ�หนดการขนส่่งสิินค้้า คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� จะนำำ�
ความรู้้�จากการอบรมเกี่่�ยวกัับการขัับรถอย่่างปลอดภััยมาประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อจััดการ
กัับสถานการณ์์เฉพาะหน้้าและการแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นบนท้้องถนน เช่่น การมีี
สติิก่อ่ นเป็็นอัันดัับแรก และใช้้สายตามองภาพระยะไกล กวาดสายตาโดยรอบเพื่่อ�
ให้้เข้้าใจสถานการณ์์และมองเห็็นเหตุุการณ์์ในมุุมกว้้าง ตลอดจนคิิดหาทางออก
หรืือแก้้ไขปััญหาด้้วยตนเอง เป็็นต้้น และเมื่่�อจััดการกัับสถานการณ์์เฉพาะหน้้า
และแก้้ไขปััญหาในเบื้้�องต้้นแล้้ว คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� จะประสานงานไปที่่ส่� ว่ นกลาง
ของบริิษััทเพื่่�อแจ้้งปััญหาและสาเหตุุของปััญหา ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ส่่วนกลางของบริิษััท
ทราบถึึงสถานการณ์์หรืือปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นและช่่วยประสานงานไปยัังจุุดหมาย
ปลายทางเพื่่�อขอเปลี่่�ยนแปลงกำำ�หนดเวลาการขนส่่งสิินค้้าใหม่่
		
“หากเกิิดเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินบนท้้องถนน สิ่่�งแรกที่่�ต้้องมีี คืือ เราต้้องมีีสติิ
ยอมรัับความจริิง และหาวิิธีีว่่าจะทำำ�อย่่างไรให้้ผ่่านพ้้นไปให้้ได้้”
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“คนขัับรถมีี 2 ประเภท คืือ คนที่่�ขัับรถเป็็น และขัับรถได้้ ประเภทที่่� 1
คืือ คนที่่�ขัับรถเป็็นขัับเป็็นอย่่างเดีียวไม่่รู้้�หลัักการในการขัับรถนั้้�น ขัับอย่่างไร
ขัับรถไปได้้ก็็ คืือ ไปเลย คนที่่�ขัับเป็็นประเภทที่่� 2 คืือ คนที่่�ขัับรถได้้ มีีหลายปััจจััย
เขาจะรู้้�ว่า่ ต้้องปฏิิบัติั ติ นอย่่างไรบนท้้องถนน รู้้�จักั การบัังคัับและควบคุุมรถอย่่างไร
เพื่่�อไม่่ให้้เกี่่�ยวหรืือเฉี่่�ยวชนและต้้องรู้้�จัักกฎจราจรด้้วย การที่่�ผมขัับรถได้้นั้้�นก็็
เพราะการอบรมจากองค์์กรเอกชนชั้้�นนำำ�แห่่งหนึ่่�ง ซึ่่�งได้้จััดอบรมให้้กัับพนัักงาน
ขัับรถบรรทุุกในบริิษัทั ที่่ผ� มทำำ�งานอยู่่�ในทุุก ๆ ปีี จากการอบรมหลาย ๆ ครั้้ง� ทำำ�ให้้
เรารู้้�หลัักการขัับรถจริิง ๆ ว่่าควรทำำ�อย่่างไร เช่่น การมองไกล การกวาดสายตา
เพื่่�อมองภาพโดยรอบ การหาทางออกด้้วยตนเอง เป็็นต้้น เรีียนแล้้วใช้้ได้้จริิงและ
มัันเห็็นผลจริิง สามารถประยุุกต์์ใช้้ได้้กับั ทุุกสถานการณ์์ทั้้ง� เมื่่อ� เกิิดเหตุุฉุกุ เฉิินหรืือ
การขัับรถปกติิ”
		“หากเกิิดเหตการณ์์บนท้้องถนน และไม่่ทัันเวลาจริิงๆ เราต้้องประสาน
งานไปที่่�ส่่วนกลางของบริิษััท และแจ้้งเหตุุผลว่่าเกิิดอะไรขึ้้�นเพื่่�อให้้ประสานงาน
และนััดหมายเวลาใหม่่ซึ่่�งโดยส่่วนใหญ่่จะผ่่านพ้้นไปได้้ด้้วยดีีถ้้าเรามีีเหตุุผลนะ”
3. การจััดการกัับความเครีียดในการทำำ�งาน
ความเครีียด สามารถเป็็นสาเหตุุให้้เกิิดความวิิตกกัังวลทางจิิตใจ และสามารถ
ทำำ�ให้้ร่า่ งกายเจ็็บป่่วยได้้ ดังั นั้้�นผู้้�ที่เ่� กิิดความเครีียดโดยเฉพาะลัักษณะงานของการ
ขัับรถบรรทุุกที่่ต้� อ้ งปฏิิบัติั งิ านอย่่างต่่อเนื่่อ� งกัันเป็็นระยะเวลานานซึ่ง่� สามารถทำำ�ให้้
เกิิดความเครีียดสะสม ดัังนั้้�น คุุณสุุรศัักดิ์์  � โคดคำำ� มีีวิธีีิ การจััดการความเครีียดจาก
การทำำ�งาน ดัังต่่อไปนี้้�
3.1 การมีีสติิอยู่่�กัับปััจจุุบััน ภาวะความเครีียดสะสม มัักเกิิดขึ้้�นกัับงาน
ที่่� ต้้ อ งขัั บ รถและอยู่่�บนท้้ อ งถนนเป็็ น ระยะเวลายาวนานต่่ อ เนื่่� อ งกัั น และ
สถานการณ์์ในแต่่ละวัันบนท้้องถนน สามารถแตกต่่างกัันไปแล้้วแต่่เหตุุและปััจจััย
สิ่่�งหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้พนัักงานขัับรถสามารถจััดการกัับสถานการณ์์และแก้้ไขปััญหาได้้ดีี 
คืือ การมีีสติิ ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งแรกที่่�ต้้องมีีก่่อนและเมื่่�อมีีสติิอยู่่�กัับปััจจุุบััน สติิจะทำำ�ให้้
บุุคคลสามารถไตร่่ตรอง เพื่่�อค้้นหาวิิธีีการแก้้ไขสถานการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�พนัักงาน
ขัับรถบรรทุุกเผชิิญอยู่่�  
“ภาวะรถติิดมัันเป็็นเรื่่�องปกติิ มัันต้้องเครีียดแน่่นอน เครีียดทุุกคน มััน
เกิิดภาวะความเครีียดเพราะเราต้้องการส่่งสิินค้้าให้้ทัันเวลาเราต้้องมีีสติิยอมรัับ
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ความจริิง และหาวิิธีีว่า่ จะทำำ�อย่่างไรให้้ผ่า่ นพ้้นไปให้้ได้้ เมื่่อ� สามารถแก้้ไขปััญหาที่่�
เกิิดขึ้้�นได้้ ความเครีียดก็็จะทุุเลาลง”
		3.2 ระบายความเครีียดกัับเพื่่�อนร่่วมงาน เพื่่�อทำำ�ให้้ความเครีียดนั้้�น
บรรเทาลงได้้บ้้างเพื่่�อนร่่วมงานเป็็นปััจจััยด้้านสัังคมที่่�มนุุษย์์ยัังคงต้้องการ เช่่น
เดีียวกัับลัักษณะงานอื่่�น ๆ พนัักงานขัับรถบรรทุุกนั้้�นให้้ความสำำ�คััญต่่อเพื่่�อนร่่วม
งานอย่่างมาก ดัังนั้้�นเพื่่�อนร่่วมงานและสัังคมในการทำำ�งานย่่อมส่่งผลต่่อความพึึง
พอใจในการทำำ�งาน และเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�ช่่วยบรรเทา หรืือลดความเครีียดสะสม
ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการปฏิิบััติิงานของพนัักงานขัับรถบรรทุุกได้้เป็็นอย่่างดีี 
		
“เพื่่อ� นเป็็นที่่ร� ะบายความเครีียดให้้เราได้้ดีีที่สุ่� ดุ  บ่่นให้้เพื่่อ� นฟััง แค่่นั้้น� ผม
ก็็หายเครีียดและ”
3.3 การร้้องเพลงบนรถ การคลายความเครีียดนั้้�น มีีวิิธีีการที่่ห� ลากหลาย
แต่่ด้้วยลัักษณะของงานที่่�อยู่่�หลัังพวงมาลััย เสีียงเพลงเป็็นสิ่่�งหนึ่่�งที่่�สามารถใช้้
บรรเทาความเครีียดที่่�เกิิดขึ้้�นจากการทำำ�งานได้้ จากบทสััมภาษณ์์ คุุณสุุรศัักดิ์์�  
โคดคำำ�  ได้้เสนอวิิธีีที่่�คลายเครีียดบนรถอย่่างง่่าย ๆ คืือ การร้้องเพลงบนรถ หรืือ
การเปิิดเพลงฟัังและร้้องเพลงตาม ซึ่่�งเพลงส่่วนใหญ่่ที่่� คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� ชอบ
เปิิดฟััง คืือ เพลงฉ่่อยซึ่่�งเนื้้�อหาของเพลงจะทำำ�ให้้ผู้้�ฟัังรู้้�สึึกสนุุกและตลกขบขััน
ทำำ�ให้้ผู้้�ฟังั เกิิดความเพลิิดเพลิินและผ่่อนคลายความเครีียดที่่ต้� อ้ งเผชิิญบนท้้องถนน   
		“การร้้องเพลงบนรถก็็เป็็นอีีกวิิธีีหนึ่่�งที่่�ใช้้คลายความเครีียดบนรถได้้ดีี
ครัับ”
“ทางออกที่่ดีี� ของการแก้้ปััญหาความเครีียดก็็ คืือ ร้้องเพลง ถ้้าผมเครีียด
ผมนึึกถึึงเพลงไหนที่่ผ� มร้้องได้้ผมก็็จะร้้องเพลงนั้้�นมัันช่่วยทำำ�ให้้เราลืืมเรื่่อ� งที่่เ� ครีียด
ไปได้้ หรืือบางครั้้ง� ผมจะเปิิดเพลงฟัังบ้้างและร้้องตามบ้้าง โดยส่่วนใหญ่่เพลงที่่เ� ปิิด
ฟัังจะเป็็นพวกเพลงฉ่่อย คืือ ร้้องเพลงฉ่่อยแล้้วเราก็็จะขำำ� มัันทำำ�ให้้เรามีีความสุุข
ถ้้าเรามีีดนตรีีในหััวใจบ้้างมัันก็็จะทำำ�ให้้ทุุกอย่่างผ่่อนคลายลง”
	สิ่่�งที่่�ใช้้ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจในการขัับรถบรรทุุก
ครอบครััวเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญทุุกๆ คนบนท้้องถนนนั้้�นมีีครอบครััวที่่�รอคอยการ
กลัับมาบ้้านอย่่างปลอดภััย คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� มีีที่่�ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจในการขัับรถ
บรรทุุก คืือ ครอบครััว การขัับรถที่่เ� น้้นความปลอดภััย ระมััดระวัังและไม่่ประมาท
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จะทำำ�ให้้สัังคมปลอดภััยและตนเองจะสามารถกลัับบ้้านไปหาครอบครััวได้้อย่่าง
ปลอดภััยเช่่นกััน  
		“ผมให้้ความสำำ�คััญกัับครอบครััวมากนะ กว่่าคนหนึ่่�งคนจะได้้เกิิดมามััน
ยากนะ”
		“ครอบครััว คืือ ที่่ยึึ� ดเหนี่่�ยวจิิตใจ ทำำ�ให้้ผมขัับรถอย่่างระมััดระวัังและไม่่
ประมาท”
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการศึึกษา เรื่่�องเล่่า : ชีีวิิตติิดล้้อกัับเส้้นทางสู่่�การเป็็นพนัักงานขัับรถ
บรรทุุกที่่ไ� ด้้รับั รางวััลสุุภาพบุุรุษุ นัักขัับ ทำำ�ให้้ทราบความเป็็นมาและประสบการณ์์
การดำำ�เนิินชีีวิิต  เส้้นทางสู่่�การเป็็นสุุภาพบุุรุุษนัักขัับโดยจำำ�แนกเป็็นองค์์ประกอบ
ของการเป็็นสุุภาพบุุรุษุ นัักขัับ กลยุุทธ์์การจััดส่่งสิินค้้าให้้ทันั เวลาและปลอดภััยวิิธีี
การจััดการความเครีียดในการทำำ�งาน และสิ่่�งที่่�ใช้้ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจในการขัับรถ
บรรทุุ ก  ดัั ง นั้้� น ผู้้�วิิ จัั ย จึึงสรุุ ป ต้้ น แบบที่่� ดีี ของการเป็็ น สุุ ภ าพบุุ รุุ ษ นัั ก ขัั บ ของ
คุุณสุุรศัักดิ์์�  โคดคำำ� ซึ่่�งประกอบด้้วย หลััก 4 S & PDCA ดัังนี้้�
1. ตระหนัักถึึงความปลอดภััยและเคารพกฎหมายจราจร (Safety) อุุบัติั เิ หตุุ
ที่่�เกิิดขึ้้�นบนท้้องถนนส่่วนใหญ่่เกิิดจากความประมาท และการไม่่ปฏิิบััติิตาม
กฎหมายจราจร ดัังนั้้�นหากทุุกคนให้้ความสำำ�คััญต่่อเรื่่�องความปลอดภััยบนท้้อง
ถนนและปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายจราจร อุุบัติั เิ หตุุทางรถยนต์์ ความเสีียหาย และความ
สููญเสีียชีีวิิตและทรััพย์์สิินของคนบนท้้องถนนจะลดลงเช่่นกััน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
กรมการขนส่่งทางบก (2563) ที่่�เสนอว่่า ควรรณรงค์์การปลููกฝัังวิินััยจราจรและ
จิิตสำำ�นึึกความปลอดภััยให้้กัับทุุกคนอย่่างต่่อเนื่่�อง ตั้้�งแต่่บุุคคลเหล่่านั้้�นยัังเล็็ก
จนโต  เพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของบุุคคลจนกลายเป็็นวััฒนธรรมแห่่งความ
ปลอดภััย
2. มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Social Responsibility) เป็็นการให้้ความ
สำำ�คััญต่่อประโยชน์์ส่่วนรวม และสัังคมเป็็นสำำ�คััญ ซึ่่�งปััจจุุบัันในระดัับธุุรกิิจได้้นำำ�
แนวคิิดนี้้�มาประยุุกต์์ใช้้กับั การดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงสัังคมและส่่วนรวม ภายใต้้
คำำ�ที่แ่� ทนความหมาย คืือ ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กร (Corporate Social
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Responsibility : CSR) (Ganti, 2019) การที่่�องค์์การต่่าง ๆ ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วย
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและปลููกฝัังคุุณค่่านี้้�ส่่งต่่อมายัังพนัักงานทุุกคน ทำำ�ให้้
พนัักงานทุุกคนคำำ�นึึงถึึงและให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อส่่วนรวมและสัังคมด้้วยเช่่นกััน ดัังนั้้�น
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมจะเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่ทำ� ำ�ให้้พนัักงานขัับรถบรรทุุก ตระหนััก
ในเรื่่�องการขัับขี่่�ที่่�ปลอดภััยและเคารพกฎหมายจราจรไปควบคู่่�กััน
3. ต้้ อ งเรีียนรู้้� แ ละฝึึ ก ฝนให้้ เ กิิ ด ทัั ก ษะและชำำ� นาญในการขัั บ ขี่่� (Skill)
เนื่่�องจากรถบรรทุุกเป็็นรถขนาดใหญ่่ การบรรทุุกสิินค้้านั้้�นทำำ�ให้้การควบคุุมรถ
เป็็นไปได้้ยากกว่่ารถยนต์์ธรรมดา ดัังนั้้�นการขัับรถบรรทุุกจึึงจำำ�เป็็นต้้องอาศััย
ทัักษะและความชำำ�นาญในการขัับรถ ตลอดจนผู้้�ขัับจะต้้องมีีความรู้้�และความ
สามารถในการตรวจสอบสภาพความพร้้อมของรถในเบื้้�องต้้นเพื่่�อการขัับขี่่�ที่่�
ปลอดภััย
4. รู้้�จักั จััดการกัับความเครีียดในการทำำ�งาน (Stress Management) ภาวะ
ความเครีียด เป็็นภาวะที่่�สามารถส่่งผลกระทบในทางลบต่่อทั้้�งจิิตใจ และร่่างกาย
ของบุุคคลที่่�เกิิดความเครีียดสะสมในปริิมาณที่่�มากเกิินไปและยัังเป็็นสาเหตุุของ
โรคต่่างๆ ได้้ เช่่น โรคความดัันโลหิิตสููง โรคหััวใจ โรคมะเร็็ง โรคลำำ�ไส้้อักั เสบ เป็็นต้้น
การขัับรถบรรทุุกเป็็นอาชีีพหนึ่่�งที่่�ต้้องทำำ�งานต่่อเนื่่�องกัันเป็็นเวลานาน จึึงมีีความ
เสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะความเครีียดสะสม ดัังนั้้�นจากการสััมภาษณ์์ คุุณสุุรศัักดิ์์�  
โคดคำำ�  พบว่่า มีีวิิธีีการจััดการความเครีียดจากการทำำ�งาน คืือ การมีีสติิอยู่่�กัับ
ปััจจุุบันั ระบายความเครีียดกัับเพื่่อ� นร่่วมงาน และการร้้องเพลงบนรถ ซึ่่ง� สอดคล้้อง
กัับ (พููนฤดีี สุุวรรณพัันธุ์์�, 2558) ผลการวิิจัยั ว่่า ยุุทธวิิธีีการจััดการความเครีียดจาก
การทำำ�งานของบุุคลากรในมหาวิิทยาลััยเอกชนที่่�เป็็นที่่�นิิยมจะเป็็นกิิจกรรมที่่�มีี
ลัักษณะสร้้างความสดชื่่�น   เบิิกบาน และผ่่อนคลายแก่่ร่่างกายและจิิตใจให้้กัับ
บุุคคล เช่่น การนั่่�งสมาธิิ การออกกำำ�ลัังกาย การปรึึกษาบุุคคลที่่�ไว้้วางใจการ
ท่่องเที่่�ยวธรรมชาติิ  เป็็นต้้น
การปฏิิบััติิงานตามวงจรการบริิหารคุุณภาพ (PDCA Cycle) เป็็นกระบวน
การปรัับปรุุงคุุณภาพการทำำ�งานอย่่างเป็็นระบบ เพื่่อ� ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการ
ทำำ�งาน โดยประกอบด้้วย 4 ขั้้�นตอน คืือ การวางแผน (Plan) การปฏิิบััติิตาม
แผนงาน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงาน (Act)
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(Patel, P.M. & Deshpande, V.A., 2017) จากการสััมภาษณ์์การปฏิิบััติิงานของ
คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ� พบว่่า ได้้นำ�ำ แนวคิิดวงจรการบริิหารคุุณภาพมาประยุุกต์์ใช้้ใน
การปฏิิบััติิงาน โดยก่่อนปฏิิบััติิงานเพื่่�อดำำ�เนิินการขนส่่งและถ่่ายสิินค้้า พนัักงาน
ขัับรถบรรทุุกจะต้้องวางแผน (Plan) และเตรีียมการทุุกอย่่างให้้พร้้อมก่่อนการ
ดำำ�เนิินงาน ทั้้�งความพร้้อมของรถบรรทุุก ความพร้้อมทางด้้านร่่างกายและจิิตใจ
ของผู้้�ขัับรถบรรทุุก  ตารางงานและเวลาการส่่งสิินค้้า เส้้นทางการเดิินทาง และ
สิินค้้าที่่�จะดำำ�เนิินการขนส่่งและปฏิิบััติิงานตามแผนงาน (Do) เพื่่�อให้้การขนส่่ง
สิินค้้าเป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�องค์์กรกำำ�หนด การตรวจสอบ (Check) ตลอดเส้้น
ทางของการขนส่่ง พนัักงานขัับรถบรรทุุกสามารถตรวจสอบความก้้าวหน้้าของการ
ดำำ�เนิินงานของตนเองได้้ตลอดเวลา จากระยะทางและเวลาเพื่่�อตรวจสอบและ
ประเมิินผลการดำำ�เนิินการขนส่่งสิินค้้าจนถึึงปลายทางที่่กำ� ำ�หนด ดัังนั้้�นจึึงทราบผล
การดำำ�เนิินงานของตนเองโดยอััตโนมััติิ และหากมีีปััญหาหรืือสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้การ
ขนส่่งล่่าช้้า พนัักงานขัับรถจะสามารถประเมิินจากสถานการณ์์เฉพาะหน้้า และ
สามารถประสานงานไปที่่�ส่่วนกลางของบริิษััทเพื่่�อแจ้้งปััญหาและสาเหตุุที่่�ส่่งผล
ให้้การขนส่่งสิินค้้าล่่าช้้า เพื่่�อให้้ส่่วนกลางติิดต่่อไปยัังลููกค้้า เพื่่�อประสานงานและ
ปรัับเวลาการนััดหมายการขนส่่งสิินค้้าไปตามสถานการณ์์ ซึ่่�งตรงกัับขั้้�นตอนที่่�สี่่�
การปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงาน (Act)
ดัังนั้้�น 4 S & PDCA เป็็นตััวแบบที่่�ได้้จากการเรีียนรู้้�จากเรื่่�องเล่่าชีีวิิตติิดล้้อ
กัับเส้้นทางสู่่�การเป็็นพนัักงานขัับรถบรรทุุกที่่�ได้้รัับรางวััลสุุภาพบุุรุุษนัักขัับของ
คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ�  ซึ่่�งเป็็นต้้นแบบที่่�ดีีและองค์์การต่่าง ๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งใน
ธุุรกิิจบริิการขนส่่งสิินค้้าที่่มีี� ภารกิิจหลััก คืือ การขนส่่งและมีีพนัักงานขัับรถบรรทุุก
เป็็นหััวใจสำำ�คััญสามารถประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดนี้้�ในการอบรมและพััฒนาให้้พนัักงาน
ขัับรถบรรทุุกตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญต่่อความปลอดภััยและเคารพกฎหมาย
จราจร (Safety) มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Social Responsibility) ส่่งเสริิม
การพััฒนาทัักษะและชำำ�นาญในการขัับขี่่� (Skill) อบรมให้้พนัักงานรู้้�จัักรัับมืือกัับ
ความเครีียดในการทำำ�งาน (Stress Management) และบริิหารงานตามวงจรการ
บริิหารคุุณภาพ (PDCA Cycle) หากองค์์การต่่าง ๆ ได้้นำำ�แนวทางดัังกล่่าวไป
ประยุุกต์์ใช้้จะช่่วยส่่งเสริิมให้้เกิิดพฤติิกรรมการขัับขี่่ที่� ป่� ลอดภััยให้้กับั พนัักงานและ
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สามารถบรรเทาอััตราการเกิิดอุุบััติิเหตุุบนท้้องถนนลง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จากการวิิจััย ผู้้�วิิจััยพบว่่า การอบรมและพััฒนาด้้านการขัับรถอย่่าง
ปลอดภััยและทัักษะที่่จำ� ำ�เป็็นของพนัักงานขัับรถบรรทุุกเป็็นสิ่่ง� ที่่มีี� ความสำำ�คัญ
ั และ
จำำ�เป็็นต่่อพนัักงาน ดัังนั้้�นองค์์การตลอดจนภาครััฐควรส่่งเสริิมต่่อการพััฒนาความรู้้� 
ทัักษะและความชำำ�นาญของพนัักงานเพื่่อ� เสริิมสร้้างความมั่่�นใจและความปลอดภััย
ในการขัับรถบรรทุุก ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้เกิิดประโยชน์์อย่่างมากทั้้�งต่่อบุุคคล องค์์การ และ
ในระดัับประเทศ
2. อุุบัติั เิ หตุุและความปลอดภััยบนท้้องถนนเป็็นประเด็็นใหญ่่ที่ทุ่� กุ ภาคส่่วน
ต้้องร่่วมแรงร่่วมใจกัันและไม่่สามารถแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวด้้วยบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง
เพราะเป็็นประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการออกกฎหมายและการบัังคัับใช้้
อย่่างไรก็็ตาม งานวิิจััยนี้้�เป็็นส่่วนย่่อยมุุมหนึ่่�งของสัังคม ซึ่่�งมุ่่�งสะท้้อนแบบอย่่างที่่�
ดีีแต่่สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อการรณรงค์์พฤติิกรรมการขัับขี่่�ที่่�ปลอดภััยกัับ
รถยนต์์ประเภทอื่่�น ๆ เพื่่�อสร้้างแรงบัันดาลใจต่่อสัังคมให้้เห็็นคุุณค่่าและรางวััล
ชีีวิิตของการมีีจิิตสาธารณะและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมผ่่านมุุมมองของเรื่่อ� งเล่่า
ชีีวิิตติิดล้้อของ คุุณสุุรศัักดิ์์� โคดคำำ�
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