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แนวทางการยกระดับรายไดอยางยั่งยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบใน 
จังหวัดสมทุรปราการ  
ธัชกร ภัทรพันป และ ณฐัสุภา จิวศิวานนท 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
2559 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสถานภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัด
สมุทรปราการ 2) ศึกษาปญหาและอุปสรรคของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ 3) ศึกษาความตองการ
ของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ และ4) เสนอแนวทางการยกระดับรายไดอยางย่ังยืนของผูประกอบ
อาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูประกอบอาชีพสามลอถีบใน
จังหวัดสมทุรปราการ จํานวน 120 ราย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 
จํานวน 21 ขอ ซึ่งมีคุณภาพเครื่องมือวัดคาความเชื่อมั่น .828 การวิเคราะหขอมูลโดยการใช ความถี่ 
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสังเคราะหขอมูลสําคัญตอการยกระดับรายไดอยางย่ังยืน
ของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ 

ผลการวิจัย พบวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 
25-59 ป การศึกษาประถมศึกษา ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 16 ป ขึ้นไป ถือกรรมสิทธิ์ใน
รถสามลอถีบเปนรถเชา อัตราเรียกเก็บจากผูใชบริการ/ครั้ง ระหวาง 16-20 บาท มีรายไดเฉลี่ยตอวัน 
ระหวาง 101-200 บาท สภาพปญหาและอุปสรรคสวนใหญ พบวา เสนทางการขับข่ีเกิดจากจราจร
ติดขัด การเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่เกิดการเฉ่ียวชน จํานวนอุบัติเหตุจากการขับขี่สามลอถีบป 2559 
ระหวาง 0-1 ครั้ง อายุการใชงานของรถสามลอถีบ (ป 2559) มีการใชงานตั้งแต 16 ป ขึ้นไป  

ระดับความตองการตอการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ โดยภาพรวม อยูในระดับ
ปานกลาง ( =2.99) เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอยเปนรายดาน พบวาอยูในระดับ  

ปานกลาง คือ ดานความชวยเหลือและสนับสนุน ( =3.32) เชน การกําหนดเสนทางของสามลอถีบ 

ที่เหมาะสมกับสภาพจราจร  การใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมอาชีพสามลอถีบ เปนตน ดานสวัสดิการและ
ความมั่นคงในชีวิต ( =3.26) เชน การตรวจสุขภาพประจําปโดยไมเสียคาบริการ การมีสวัสดิการ

การศึกษาและการรักษาพยาบาลของบุตร เปนตน ดานการเพิ่มรายไดของอาชีพสามลอถีบ ( =3.09) 

เชน การบริการเสริมอาชีพ เชน การใหบริการนักทองเที่ยว การรณรงคตางๆ การสรางมาตรฐาน
อาชีพ ไดแก คุณภาพและบุคลิกภาพในการบริการ เปนตน และอยูในระดับนอยคือ ดานการลดตนทุน
ในการประกอบอาชีพถีบ ( =2.32) เชน การดูแลสภาพการใชงานของรถสามลอถีบอยางสม่ําเสมอ 

การมีรถสามลอถีบของตนเอง เปนตน ตามลําดับ 
 แนวทางการยกระดับรายไดอยางยั่ งยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัด
สมุทรปราการ  ไดแก ดานหลักประกันสุขภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ เชน การเขาถึงการ
รักษาพยาบาลของรัฐ การเขาถึงหลักประกันสุขภาพ และการลดชั่วโมงถีบสามลอใหเหมาะสมกับ
สภาพรางกาย เปนตน และดานหลักประกันความมั่นคงในอาชีพสามลอถีบ เชน การสรางพิมพเขียว
อาชีพ และการประกันรายได เปนตน 
 
คําสําคัญ: แนวทางการยกระดับรายได ผูประกอบอาชีพสามลอถีบ จังหวัดสมุทรปราการ  
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Abstract 
  The purposes of this study were (1) to study status of the tricycle driven in Samutprakarn   

Province; (2) to study problems and threats of the tricycle  driven; (3) to study the 
requirements of the tricycle  driven; and (4) the   sustainable  guideline  for  increase   income  of  tricycle  
driven in Samutprakarn Province.The totaled 120 persons of tricycle  driven in Samutprakarn 

Province. The  questionnaire and interview form were a research tools. The totaled 21 questionnaires of 

data  collection and quality measurement tools that reliability  α .828.The data analysis were 
analyze in frequency, percentage, mean, standard deviation and  the synthetic  data of  the   

sustainable  guideline  for  increase   income  of  tricycle  driven in Samutprakarn   Province. 
The research results were found that. Most status of  the tricycle  driven who  

answered  the  questionnaire were male with their age of 25-59 years holding primary school, 
with period for occupation of over 16 year. The holding in tricycle of a rental and the 
rate of service charged between 16-20 bath, with average income of 101-200 per day 
and most problems and threats were traffic jam. The caused of accident of plying 
crashed, with number accident of driving tricycle in 2559 between 0-1 times, with 
period for in used of over 16 year.    

The level requirements of guideline  for  increase   income  of  tricycle  driven overall at middle 
level  =2.99. When considered aspect by aspect for high to low found that at middle 

level  were assistance and supporter aspect ( =3.32), such as routing of tricycle driven according  traffic 

condition, to support of lending, were satiability and welfare  of life aspect ( =3.26), such as  no 

charged of heath check up, education of welfare and treatment of child.ern. The increase   income  of  tricycle  
driven, ( =3.09) aspect, such as occupation service such as service for tourist and others campaign, 

standard of occupation such as quality and character of service and at least level were  reduced cost of 
occupation aspect ( =2.32) such as , operation maintenance of tricycle, holding in tricycle. 

  The   sustainable  guideline  for  increase   income  of  tricycle  driven in Samutprakarn   Province 
were found that. The health security of tricycle driven aspect such as access to public 
health, access to health security and to reduce hours to suitable the body. The 
stability of tricycle  driven aspect, such as career mapping plan and income security. 

 

KEYWORD: The  guideline  for  increase   income ,  Tricycle  driven ,Samutprakarn   Province. 
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