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มาตรการป้องกันโควิด-19 ของพนักงานขับรถ บริษัท เดอะฟ๊อกซ์อินเตอร์ชิปป้ิง จ ากัด 
นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งภูเขียว 61090294 การจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 

อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยพ์ณณกร ทองหลิ้ม 
 
           บทคัดย่อ 
             วิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษามาตรการป้องกนัโควิด -19 ของพนกังานขบัรถบริษทัเดอะฟ๊อกซ์
อินเตอร์ชิปป้ิง จ ากดั เน่ืองจากวิจยัฉบบัน้ีเป็นวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจยัเชิงสัมภาษณ์ โดย
มีวตัถุประสงค ์เพื่อเป็นแนวทางและมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และเพือ่ให้
สอดคลอ้งตามหลกักฎหมายและขอ้ปฏิบติัของกรมการขนส่งทางบกและบรรยายถึงสภาพการณ์ที่เป็นอยู ่
ผลกระทบที่ทางบริษทัจะไดรั้บหากพนกังานขบัรถติด Covid-19 รวมถึงสาเหตุวิธีการต่างๆที่พนักงานขบัรถ
ดูแลตนเองในขณะที่ก  าลงัท างาน และวิธีการแกไ้ขปัญหาที่จะไม่ท าให้พนกังานติดเช้ือ Covid-19 

1. บทน า 
              การที่โควิด -19 ไดร้ะบาดในระลอกที่ 3 ท าให้ทางบริษทัตอ้งมีมาตรการในการป้องกนัโควิดอยา่ง
เคร่งครัดในการดูแลพนกังานขบัรถ เพราะหากพนกังานขบัรถติดโควิด -19 ขึ้นมาจะท าให้บริษทัขาดรายไดจ้าก
การว่ิงรถของพนกังานคนนั้น และจะยงัส่งผลถึงพนกังานขบัรถคนอื่นๆในบริษทัอีกดว้ย เพราะอยูใ่นกลุ่มเส่ียง
ตอ้งมีการกกัตวัดอูาการตามมาตรการตามที่รัฐไดม้ีการก าหนดไว ้ดงันั้นหากพนกังานขบัรถไม่สามารถที่จะ
ท างานไดจึ้งส่งผลให้ทางบริษทัขาดพนกังานในการขบัรถท าให้ขาดรายไดจ้ านวนมาก และอาจส่งผลให้บริษทั
ถูกยกเลิกงานทั้งหมดไดเ้พราะพนกังานของเราอยูใ่นกลุ่มเส่ียง ที่สามารถน าเช้ือโควิด -19 ไปติดพนกังานขบัรถ
ของบริษทัอื่นๆได ้
              ดงันั้นทางบริษทัจะตอ้งมีมาตรการในการดูแลคนขบัรถ โดยมีการตรวจโควิดทุกๆ 1-2 สัปดาห์ มีการ
จดัหาของใชท้ี่จ  าเป็นต่างๆในการป้องกนัเช้ือโควิด -19 เช่น หนา้กากอนามยั เจลแอลกอฮอล ์สเปรยแ์อลกอฮอล ์
ยาฟ้าทะลายโจร หลีกเลี่ยงการลงจากรถเทนเลอร์โดยไม่จ าเป็น ใช้ระบบการโอนจ่ายค่าผ่านลานคา่คืนตูแ้ทนการ
ที่จะตอ้งสัมผสัเงินสด  
2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 โรคอุบตัิใหม่ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
                       ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้อาการป่วยตั้งแต่โรคไขห้วดั
ธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง (MERS-CoV) และโรค
ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (SARS-CoV) เป็นตน้ ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์
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ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เช้ือจากคนสู่คนได ้โดยเช้ือไวรัสน้ีพบคร้ังแรก
ในการระบาดในเมืองอู่ฮัน่ มณฑลหูเป่ย ์สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019 อาการทัว่ไป ไดแ้ก่ 
อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข ้ไอ หายใจถี่ หายใจล าบาก ในกรณีที่อาการรุนแรงมาก อาจท าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดออกัเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต ผูท้ี่ติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 
2019 มีอาการคลา้ยไขห้วดั อาการทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้ไอ มีน ้ามูก ในผูป่้วยบางรายอาจมีอาการรุนแรงท า
ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดออกัเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต แมว่้าอาการหลายอยา่งจะ
คลา้ยคลึง 
          2.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
           Ramesh Kumar, Rohit Panchal, กรณีศึกษาผลกระทบของ COVID-19 ต่อระบบโลจิสติกส์และการ
หยดุชะงกัของห่วงโซ่อุปทาน ผลกระทบของ COVID-19 พบเห็นไดท้ัว่ไปในหน่วยงานทุกประเภทจากภาค
ส่วนต่างๆแสดงให้เห็นถึงการหยดุชะงกัในห่วงโซ่อุปทานความยากล าบากเพ่ิมขึ้นในการจบัคู่อุปสงคแ์ละ
อุปทานในเครือข่าย PDS จ านวนมาก เน่ืองจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกบักรณีการแพร่ระบาดของ
เช่ือไวรัสและการฟ้ืนตวัความส าคญัของห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุน่ในระหว่างการแพร่ระบาด เพื่อให้ตรงกบัความ
ตอ้งการที่แตกต่างกนั ช่วยเพ่ิมเติมให้การสนบัสนุนการตดัสินใจในการเปลี่ยนเส้นทางยานพาหนะตามขอ้จ ากดั 
การเดินทางในพ้ืนที่โดยเนน้ที่ส าคญัในพฒันาเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานอาหารที่แข็งแกร่งย่ิงขึ้น  
         Gartner (2020) กรณีศึกษาผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่ก  าลงัส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมซพัพลายเชน
ทั้งระบบ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อซพัพลายเชนท าให้เกิดการขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ หรือสินคา้ส าเร็จรูป ที่ขน
ส่งผ่านศูนยโ์ลจิสติกส์ในพ้ืนที่ ที่ไดรั้บผลกระทบดา้นแรงงานอาจเกิดการขาดแคลนพนกังานออฟฟิศ หรือ
คนงานในโรงงานเน่ืองจากการถูกกกักนัโรคหรือจากอาการเจ็บป่วย ทั้งกระทบการเขา้ถึงแหล่งตน้ทางของ
สินคา้หรือการบริการ เน่ืองจากการเดินทางอาจถกูจ ากดัในบางพ้ืนที่เกิดขอ้จ ากดัในการเขา้ถึง      
3. วิธีการวิจัย 
3.1 ขั้นตอนการศึกษา 

1. ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานเน่ืองจากไดม้ีโอกาสเขา้ฝึกงานกบับริษทัเดอะฟ๊อกซ์อินเตอร์ชิป
ป้ิง จ ากดั และไดม้ีโอกาสลองท างาน ร่วมกบัพนกังานขบัรถในบริษทัไดเ้ห็นการท างานจริงๆ ได้

มองเห็นส่ิงต่างๆกวา้งกว่าการศึกษาในห้องเรียนที่ท าให้เจอกบัสถานการณ์จริงๆงานจริง และไดเ้ห็นว่า

การท างานของบริษทัยอ่มยงัหลงเหลือจุดบกพร่องบาง ประการในการท างานอยู ่เมื่อผูวิ้จยัมองเห็นจุดน้ี
จึงเกิดประกายบางอยา่งในการท างานตลอด ระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา ในที่น้ีคือมาตรการการดูแลเพ่ือ

ป้องกนัการติดเช้ือโควิด -19 ยงัไม่มีความเคร่งครัดในการดูแลพนกังานขบัรถ  
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2. ศึกษาหาสาเหตุของปัญหาเพ่ิมเติมจากการพูดคุยหรือสอบถามพนกังานขบัรถ ไดม้ีโอกาสในการศึกษา
หาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัญหาที่พบเจอจากการพูดคุยสอบถาม จากพนกังานขบัรถรวมถึงคน้หา

เพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต เพ่ือตอ้งการหาหลายๆแหล่งที่มา มุมมองในการแกปั้ญหาที่มลีกัษะคลา้ยๆกนั 

ว่าสามารถใชวิ้ธีใดไดบ้า้ง และยงัมีเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิเคราะห์หาสาเหตุคือ Why analysis 
3. เมื่อเกิดปัญหาไดม้กีารปรึกษากบัอาจารยท์ี่ปรึกษาเก่ียวกบัการท าวิจยั 

4. ส่งโครงร่างของวิจยัเพื่อท าการปรึกษากบัอาจารยท์ี่ปรึกษา 

5. ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัหัวขอ้การวิจยั 

3.2 การเก็บข้อมูล 

              เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากพนกังานขบัรถของบริษทัจ านวน 10 คนโดยมี
องคป์ระกอบในการเก็บรวบรวบคือ การสัมภาษณ์พนกังาน เพื่อส ารวจจดัเก็บขอ้มูล  การสัมภาษณ์ มี 2 วิธี คือ
สัมภาษณ์โดยตรงและสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศพัท ์การสัมภาษณ์ ช่วยให้ไดข้อ้มูลลกึกว่าการใชแ้บบส ารวจ แต่
ตอ้งใชเ้วลาและทรัพยากรอื่นๆมากกว่า อยา่งไรกต็ามการสัมภาษณ์ ผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดี 
ก่อนที่จะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3 ประชากรตัวอย่าง 
              ประชากรที่จะน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือพนกังานขบัรถบริษทัเดอะฟ๊อกซ์อินเตอร์ชิปป้ิง จ ากดั 
ทั้งหมด จ านวน 10 คน โดยจะใชป้ระชากรทั้งหมดจึงไม่ตอ้งมกีารสุ่มกลุม่ตวัอยา่ง 

 
3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
                ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลที่ผูใ้ชห้รือหน่วยงานที่ใช้เป็นผูท้  าการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 
ซ่ึงวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลอาจใชวิ้ธีการสัมภาษณ์ การทดลอง หรือการสังเกตการณ์ ขอ้มูลปฐมภูมิเป็นขอ้มูลที่
มีรายละเอียดตรงตามที่ผูใ้ชต้อ้งการ แต่มกัจะเสียเวลาในการจดัหาและมีค่าใชจ่้ายสูง 
การสัมภาษณ์   
                การสัมภาษณ์  (Interview) นงลกัษณ์ วิรัชชัย (2543: 70) กล่าวว่า การสัมภาษณ์เป็นวิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชก้ารสนทนา ซกัถามและโตต้อบแบบเผชิญหนา้ระหว่างผูส้ัมภาษณ์กบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ และผู้
สัมภาษณ์มีการเก็บขอ้มูลดว้ยการ สังเกตบุคลิกภาพ กริยาท่าทาง การพูด เจตคติ ขณะที่สัมภาษณ์เพื่อน ามา
พิจารณาสรุปผลตามปัญหาการวิจยัที่ ก าหนดไว ้เช่นเดียวกบั วรรณี แกมเกตุ (2551: 249); ณรงค ์โพธ์ิพ
ฟกษานนันท ์(2557: 198) กล่าวว่าการสัมภาษณ์เป็นการรวบรวมขอ้มูลแบบเผชิญหนา้ (Face-to-face) อาศยัการ
สนทนาซกัถามระหว่างผูส้ัมภาษณ์ และผูถู้กสัมภาษณ์ ซ่ึงผูส้ัมภาษณ์ควรมีมนุษยส์ัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง จึงท าให้
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การสัมภาษณ์บรรลุเป้าหมายตามที่ ตอ้งการ สอดคลอ้งกบั สมชาย วรกิจเกษมสกุล (2554: 238) สรุปว่า เป็นการ
สนทนาอยา่งมีจุดประสงคร์ะหว่าง ผูเ้ก็บขอ้มูล และผูใ้ห้ขอ้มูล เพื่อให้ไดข้อ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติกรรมและ
คุณลกัษณะที่ตอ้งการ 

4. ผลการศึกษา 

                 การศึกษาเร่ืองมาตรการป้องกนัโควิด-19 ของพนกังานขบัรถบริษทัเดอะฟ๊อกซ์อินเตอร์ชิปป้ิง จ ากดั 
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาหาผลกระทบที่เกิดขึ้น วิธีการแกไ้ขปัญหาและมาตรการในการป้องกนัต่างๆ โดย
งานวิจยัฉบบัน้ีไดใ้ช้ระเบียบ วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบัพนกังานขบัรถบริษทัเดอะฟ๊อกซ์อินเตอร์ชิปป้ิง จ ากดั   
จ านวน 10 คน 
ตั้งค าถามไว ้3 อยา่งคือ 

1. มีการดูแลป้องกนัตนเองอยา่งไรบา้งขณะท างาน เพ่ือป้องกนัความเส่ียงในการไดรั้บเช้ือโควิด -19 จาก
การท างาน 

2. ทางบริษทัมีการดูแลอยา่งไงบา้ง 

3. ขอ้เสนอที่อยากให้ทางบริษทัมีการแกไ้ขอยา่งไรบา้ง 
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ผลการวิเคาะห์ข้อมูล 
กรณีที่มีพนกังานขบัรถติดโควิด -19 ผลกระทบที่ส่งผลต่อบริษทั  

1. ท าให้บริษทัขาดรายไดจ้ากการว่ิงรถของพนกังาน 
2. ท าให้พนกังานคนอื่นๆทีอ่ยูใ่กลชิ้ด ตอ้งมีการกกัตวัสังเกตอาการ ไม่สามารถว่ิงรถให้บริษทัได ้

3. ท าให้ลูกคา้ไมม่ีความเช่ือมัน่ที่จะจา้งบริษทัท าการขนส่ง 

4. ท าให้ลูกคา้ลดงานบริษทัลง หรือเลิกจา้งบริษทัท าการขนส่ง 
5. ท าให้ลูกคา้เจา้อื่นๆ ไม่เลอืกที่จะจา้งบริษทัท าการขนส่ง 

               สาเหตุการติดเช้ือของผูใ้ห้ขอ้มูลคนที่ 3 คือติดเช้ือมาจากภรรยาที่บา้นที่เร่ิมแสดงอาการออกมากอ่น จึง
ไดไ้ปท าการตรวจหาเช้ือโควิด -19 ที่โรงพยาบาล ผลออกมาคอืพบเช้ือ จึงไดเ้ขา้ท าการรักษาทนัทีหลงัทราบผล 
เน่ืองดว้ยเป็นบุคคลในครอบครัวจึงไม่ไดม้ีการป้องกนัที่เคร่งครัด ผูใ้ห้ขอ้มูลคนที่ 5 มีบุคคลภายในครอบครัว
ติดเช้ือโควิด -19 จึงไดม้ีการตรวจหาเช้ือแต่ยงัไม่ทราบผลว่าติดเช้ือโควิด -19 หรือไม่ แต่ไดม้กีารกกัตวัเรียบร้อย
แลว้ ในกรณีที่พนกังานติดโควิด -19 ทางบริษทัก็มีการดูแลเร่ืองค่าใชจ่้ายในการรักษาค่าพยาบาล และค่าตรวจ
ต่างๆ 
              ผูท้ี่ให้ขอ้มูลทุกคนมีความคิดเห็นที่เป็นไปในแนวทางเดียวกนั แต่ละคนก็จะมีวิธีการดูแลตนเองเพื่อ
ป้องกนัโควิด -19 ที่เหมือนกนั คือ การสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาที่ไดล้งจากรถ หากไดม้ีจากลงจากรถก็จะ
ใชเ้วลาไม่นาน มีการโอนเงินจ่ายค่ายกตู ้ค่าคืนตู ้แทนการหยิบจบัเงินสดเพื่อลดความเส่ียง หลีกเลี่ยงการชุมนุม
กบัพนกังานขบัรถคนอื่นๆ ขยนัลา้งมือบอ่ยๆหลงัจากหยิบจบัเอกสาร ทางบริษทัก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันให้กบั
พนกังานขบัรถทุกคน เช่น หนา้กากอนามยั เจลแอลกอฮอล ์สเปยร์แอลกอฮอล ์ยาฟ้าทะลายโจร เคร่ืองตรวจหา
เช้ือโควิด- 19 หากพนกังานขบัรถคนใดติดเช้ือโควิด -19 ทางบริษทัก็ออกค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด ไม่หัก
เงินเดือนถึงแมว่้าจะไม่ไดไ้ปท างานก็ตาม ส่ิงที่พนกังานอยากจะให้ทางบริษทัปรับปรุง คือการให้ทางบริษทัช่วย
จดัหาวคัซีนให้ฉีด เพราะในปัจจุบนัการลงทะเบียนที่จะขอรับการฉีดวคัซีนค่อนขา้งที่จะไม่สามารถลงทะเบียน
เพื่อขอรับวคัซีนได ้
5. อภปิรายและสรุปผลการวิจัย 

           การศึกษาเร่ืองมาตรการป้องกนัโควิด -19 ของบริษทัเดอะฟ๊อกซ์อินเตอร์ชิปป้ิง จ ากดั พบว่าหาก
พนกังานขบัรถติดโควิด -19 ก็จะส่งผลให้บริษทั ท าให้บริษทัขาดรายไดแ้ละท าให้บริษทัไม่มีความน่าเช่ือถือ
เร่ืองมาตรการดูแลคนขบัรถในช่วงสถานการณ์โควิด -19 สาเหตุหลกัที่พนกังานติดโควิด -19 มกัเกิดจากบุคคล
ในครอบครัว หรือบุคคลใกลชิ้ด วิธีการดูแลป้องกนัที่พนกังานปฎิบตัิ คือสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา มีการ
ลา้งดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ตรวจหาเช้ือโควิดอยา่งน้อย 2 สัปดาห์ต่อ 1 คร้ัง มีการโอนจ่ายค่าภาระต่างๆแทนการใช้
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เงินสด ไม่มีการชุมนุมกนัในระหว่ารอการบรรจุตูสิ้นคา้ ถา้ไม่จ าเป็นไม่ตอ้งมีการลงการรถเทนเลอร์ รักษา
ระยะห่างหากตอ้งใกลชิ้ดกบับุคคลอืน่ ตอ้งลา้งมอืทุกคร้ังหลงัไดจ้บัเอกสาร อยา่งให้บริษทัมีการปรับปรุงคือจดั
อุปกรณ์ในการป้องกนัให้พนกังานที่เพียงพอ รีบจดัหาวคัซีนให้พนกังานไดฉี้ดให้ครบทุกคน มีการพ่นยาฆ่าเช้ือ
บนรถ 1-2 เดือน 
ข้อเสนอแนะ 
                  ดว้ยสถานการณ์ในปัจจุบนัที่ผูวิ้จยัท าการเก็บขอ้มูล มีปัจจยัอื่นแทรกเขา้มา คือ ปัจจยัทางดา้นโรค
ระบาด ท าให้ผูวิ้จยัไม่สามารถไปสัมภาษณไ์ดโ้ดย และยงัมีแค่การสัมภาษณ์เพียงวิธีเดียว ซ่ึงในการท าวิจยัควรมี
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากช่องทางอื่นๆ นอกจากการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการใช้
เคร่ืองมือที่ผสมผสานเช่น การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกบัการแจกแบบสอบถามปลายเปิดหรือให้
แสดงขอ้เสนอแนะต่างๆ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
6. กิตติกรรมประกาศ 
       งานวิจยัฉบบัน้ีมีจุดประสงคเ์พือ่ศึกษาการท างานและผลกระทบของบริษทัเดอะฟ๊อกซ์อินเตอร์ชิปป้ิง จ ากดั
ในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซ่ึงเหมาะกบัการแกปั้ญหาช่วงสถานการณ์ในปัจจุบนั 
งานวจิยคร้ังน้ีประสบความส าเร็จไปไดด้ว้ยดี ตอ้งขอขอบพระคุณอาจารยท์ีป่รึกษาอาจารยพ์ณณกร ทองหลิ้ม ผู ้
ซ่ึงสนบัสนุนงานวจิยัให้ค าแนะน า แนวคิด ขอ้คดิเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องานวจิยั รวมถึงการตรวจแกไ้ขขอ้บก
พร้องของงานวิจยัเพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
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