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บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
    

การพัฒนาประเทศในมุมมองความม่ังคั่งของเศรษฐกิจมหภาคที่ผานมา  นานาชาติวัดผล
ความสําเร็จการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  หรือ จีดีพี  (Gross 
Domestic Product : GDP) โดยใหความสําคัญตอการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเปนสวนใหญดวย
การลงทุนในภาครัฐและภาคเอกชน แตการเติบโตของเศรษฐกิจดังกลาวนั้นไมสามารถสะทอนผลการ
พัฒนาไปสูความย่ังยืนและมั่นคงตอการสรางความเปนอยูดีของสังคมโลกไดอยางแทจริง จะเห็นได
จากการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจบอยครั้งและในบางประเทศไดรับผลกระทบจนนําไปสูการลมสลาย
ทางเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ยุโรป รวมถึงวิกฤติเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและประเทศไทยไดสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต  
การคาขายของประชากรโลก สะทอนใหเห็นถึงความออนแอในทุกภาคสวนของสังคมทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ผลกระทบดังกลาวขางตนทําใหหลายๆ ประเทศใหความสนใจและใหความสําคัญตอ  
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนดวยการนําเอกลักษณที่เปนความโดดเดนมาเพิ่มศักยภาพของประเทศ
ทั้งดานความไดเปรียบเชิงกายภาพ ดานความโดดเดนเชิงวัฒนธรรม และดานการพัฒนาคุณภาพ
มนุษยเพื่อเปนจุดขาย โดยเฉพาะดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ไมตองลงทุนอยางมหาศาลเหมือนเชน
ภาคอุตสาหกรรม และตัวอยางประเทศท่ีสรางรายไดใหแกประเทศดวยการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ   
และวัฒนธรรมที่เห็นไดอยางชัดเจนมากที่สุด คือประเทศเกาหลี โดยการเปดประเทศดวยการชูความ
โดดเดนท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัวทางดานวัฒนธรรมควบคูกับการพัฒนาดานนวัตกรรมการผลิต
สินคาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลมีความรับผิดชอบทําให
ประเทศเปนที่รูจักอยางกวางขวางจนเขาสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวในสังคมโลก ซึ่งสิ่งเหลาน้ี   
ทําใหบทบาทการพัฒนาประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปจากการพัฒนาดวยเศรษฐกิจมหภาคมาเปน     
การสรางความย่ังยืนดวยเศรษฐกิจจุลภาคที่เปนฐานรากที่มั่นคงในทุกประเทศ 

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจที่เรียกวา “ตมยํากุง” ในป 2540ทําให
ประเทศเขาสูการกูเงินจากกองทุนระหวางประเทศ อันเกิดจากการมุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ดวยการเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรีและการลงทุนในสินทรัพย โดยเฉพาะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ที่มีราคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหภาคธุรกิจเติบโตอยางรวดเร็วทําใหเกิดการสรางงาน สราง
อาชีพท่ีมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในขณะนั้นถือวาเปนปจจัยบวกทางดานการลงทุน ที่เรียกวา 
“ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู” แตปจจัยรวมดานผลิตภาพและดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
ของภาคเอกชนแทบไมไดเพิ่มขึ้น และขาดหลักการบริหารจัดการที่ดี อันเนื่องจากมุงผลกําไรจากการ
ลงทุนเพียงอยางเดียว ซึ่งตามหลักแลวการเติบโตที่อาศัยปจจัยรวมเพิ่มขึ้นนั้นถือวาเปนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่แทจริง คือ มีความมั่นคง และมั่งคั่งในระยะยาว และผลจากการลงทุนที่เกินตัวทําใหเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจหรือท่ีเรียกวา “ภาวะฟองสบูแตก” สงผลใหภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญขาด
สภาพคลองทางการเงนิและการลงทุน ในบางธุรกิจตองปดกิจการลง เชน สถาบันการเงิน บานจัดสรร 
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และธุรกิจขนาดใหญ เปนตน นอกจากนั้นยังเปนหวงโซ  ที่สงผลกระทบตอการประกอบอาชีพที่มีสวน
ไดเสียกับธุรกิจเหลานั้น เชน อาชีพรับจางขนสงโดยสาร อาชีพขนสงสินคาและบริการ และอาชีพ
คาขาย เปนตน ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นไดประครองสถานการณดวยการกําหนดเปนนโยบายใหทุกอาชีพ
สรางความยั่งยืนโดยการบริหารจัดการอาชีพของตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
และรณรงคใหผูประกอบอาชีพไดรูจักพึ่งตนเอง มีการจัดการอาชีพของตนใหเหมาะสม มีความ
ระมัดระวัง มีความพอดีพอประมาณไมลงทุนเกินกําลังความสามารถและมีวินัยทางการเงิน รวมถึง
การศึกษาเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอเพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ และประสบการณในการประกอบ
อาชีพนําไปสูการมีรายไดเพิ่มข้ึนอาชีพมีความยั่งยืน อีกทั้งไดขยายโอกาสใหผูประกอบอาชีพใน   
ขนาดกลางและขนาดเล็กไดเขาถึงแหลงเงินสนับสนุนไดมากขึ้น 

จากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในประเทศดังกลาว เปนประสบการณท่ีทําใหทุกรัฐบาล
หันมาใหความสําคัญตอการสรางความโดดเดนของประเทศดวยสงเสริมและสนับสนุนอาชีพฐานลาง
หรืออาชีพชุมชนที่มกีารสืบทอดมาอยางยาวนานมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีแตกตางกันไปตาม
ลักษณะของแตละชุมชน เชน อาชีพหัตถกรรมและเครื่องจักสาน อาชีพผลิตรม อาชีพทํามีด  อาชีพสาม
ลอถีบ  เปนตน จะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564)        
ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการพัฒนาการบริการ
และทองเที่ยวอยางยั่งยืนดวยการพัฒนาสงเสริมใหเกิดมูลคาและคุณคาจากการใชประโยชนจาก    
อัตลักษณและเอกลักษณแหงความเปนไทยที่สะทอนวัฒนธรรมทองถ่ินและวิถีชีวิตแหงความเปนไทย 

สําหรับอาชีพสามลอถีบถือไดวาเปนอาชีพเกาแกที่มีมานานกวา 84 ป ดวยการสืบทอดตอ  
กันมาและเปนอาชีพแรกของการรับจางขนสงคนและบรรทุกสิ่งของในการสัญจรระยะใกลโดยใช
รถสามลอถีบ ซึ่งถือวาเปนยานพาหนะในการสัญจรทางบกแรก ๆ ของประเทศไทยที่ใชแรงคนในการ
ขับเคลื่อนที่มีความปลอดภัยมากท่ีสุด อาชีพสามลอถีบเริ่มมีข้ึนในกรุงเทพมหานคร และตอมาได
แพรกระจายไปตามปริมณฑล ไดแก นนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และตัวเมือง
ในจังหวัดตาง ๆ  ซึ่งในชวงป 2476-2481 มีจํานวนสามลอถีบมากกวา 1,000 คันนับวาเปนยุคแหง
ความรุงเรืองของอาชีพสามลอถีบเปนที่นิยมของคนไทยอยางมาก กอนที่จะมีการนํารถยนตเขามาใช
ในการสัญจรทางบก (พรรณี บัวเล็ก, 2542 และทวีไทย บริบูรณ, 2542) โดยรัฐบาลในขณะนั้นได
กําหนดใหอาชีพสามลอถีบตองมีการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตสามลอถีบตามพระราชบัญญัติ
ลอเลื่อน พุทธศักราช 2478 การเก็บอัตราคาธรรมเนียมและการออกใบอนุญาต ประเภทรถจักรยาน 
3 ลอขึ้นไป อัตราอยางสูงไมเกินปละ 4 บาท อัตราเรียกเก็บประเภทรถจักรยาน 3 ลอข้ึนไปสําหรับ
รับจางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อัตราอยางสูงไมเกินปละ 12 บาท และในสวนการออก
ใบอนุญาตประเภทผูขับข่ีจักรยาน 3 ลอ ครั้งละ 1 บาท และการตอใบอนุญาตขับข่ีครั้งละ 1 บาท 
รวมถึงรัฐไดจัดกลุมผูประกอบอาชีพสามลอถีบในมาตรฐานอาชีพ โดยกรมการจัดหางาน กองวิชาการ
และแผนงานไดจัดกลุมผูประกอบอาชีพสามลอถีบ อยูในหมวดใหญ 9 อาชีพพื้นฐานดังปรากฏ       
ในหมวดที่ 9 อาชีพงานพื้นฐานในหนวย 9331 เปนอาชีพสงวนไวสําหรับเปนอาชีพของคนไทย
โดยเฉพาะ (อารักข หาญสันเท๊ียะ, 2546) 

นอกจากนี้อาชีพสามลอถีบยังเปนตนแบบของงานบริการที่บงบอกถึงความสัมพันธอันดีตอกัน
ระหวางผูถีบสามลอกับผูใชบริการจะเห็นไดจากการชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางผูถีบสามลอกับ
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ผูใชบริการ เชน การชวยเหลือของผูถีบสามลอในการยกสิ่งของใหแกผูใชบริการต้ังแตยกสิ่งของขึ้น
รถสามลอถีบจนถึงการชวยยกสิ่งของไปสงใหถึงหนาที่พักอาศัยของผูใชบริการ และผูใชบริการลงจาก
รถสามลอถีบมาชวยดันรถข้ึนชวงสูงเนินหรือสะพานสูง เปนตน ซึ่งการเก้ือกูล การมีน้ําใจใหแกกัน 
เปนเสนหแหงงานบริการที่ชัดเจน แตผลจากการพัฒนาประเทศอยางรวดเร็วเพื่อรองรับการขนสง
ทางเดินรถและการพัฒนาเครื่องยนตทําใหคนสวนมากไปใชรถยนต สามลอถีบติดเครื่องยนต หรือ 
มอเตอรไซตรับจางมากข้ึนเพราะมีความรวดเร็วมากกวา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหลูกคาท่ีเคยใช
บริการลดนอยลงไปสงผลใหรายไดในการประกอบอาชีพสามลอถีบลดลง อีกทั้งผูประกอบอาชีพสาม
ลอถีบขาดความรูในการบริหารจัดการอาชีพที่ดี โดยไมระมัดระวังหรือเตรียมความพรอมที่จะรับกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว เชน วิถีชีวิตของผูใชบริการ พฤติกรรมของผูใชบริการ 
ทัศนคติของผูใชบริการ และนวัตกรรมความกาวหนาในการพัฒนาเครื่องยนตท่ีทดแทนการใชแรงคน 
เปนตน รวมถึงขาดแรงจูงใจใหกับผูที่สืบทอดอาชีพสามลอถีบเนื่องจากในปจจุบันอาชีพสามลอถีบไม
มีกฎหมายหรือหนวยงานของรัฐรองรับ จะเห็นไดจากอาชีพสามลอถีบไดถูกกําหนดใหยกเลิกการจด
ทะเบียนและการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติลอเลื่อน (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2502 มาตรา 5 
โดยเหตุผลวาการจราจรในจังหวัดพระนครและปริมณฑลคับคั่งมากโดยเฉพาะสามลอถีบมีสวนเพิ่ม
ความคับคั่งและสับสนทําใหเกิดอุบัติเหตุแกยวดยานและประชาชน และไดถูกผลักออกจากการเปน
แรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบภาคบริการ ซ่ึงในความหมายของแรงงานในระบบ ไดแก 
แรงงานท่ีไดรับการคุมครองโดยอางอิงจากจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พระราชบัญญัติประกันสังคมโดยผูใชแรงงานมีสิทธิประโยชนไดรับความคุมครอง
ทางดานคุณภาพชีวิตและสวัสดิการตามสิทธิจากกฎหมายดังกลาว และความหมายของแรงงานนอก
ระบบ ไดแก สภาพงานหรือลักษณะของงานที่ไมอยูในกฎเกณฑ ขอบังคับ เชน การจดทะเบียน การ
เสียภาษี เปนตน หรือมีสภาพการทํางานที่ไมมีความมั่นคง และไมไดรับความคุมครองตาม
พระราชบัญญัติกฎหมายแรงงานซึ่งบางกลุมอาจไดรับความคุมครองแตในทางปฏิบัติภาครัฐอาจดูแล
ไมทั่วถึงเหมือนกับแรงงานในระบบ (ภคพนธ ศาลาทอง, 2555)  รวมถึงไดถูกลดบทบาทลงถูกจํากัด
เสนทางในการสัญจรไปมาในระยะที่สั้นลงในถนนสายรองเทานั้น ทําใหจํานวนผูประกอบอาชีพ     
สามลอถีบไดลดลงไปอยางมาก ยังคงมีผูมีอาชีพสามลอถีบใหบริการในบางพื้นที่และบางจังหวัด
เทานั้น ไดแก จังหวัดในภาคเหนือภาคอีสาน เชน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหมจังหวัด
นครราชสีมา เปนตน และเขตปริมณฑล ไดแก จังหวัดนนทบุร ีและจังหวัดสมุทรปราการ เปนตน  

ในสวนผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ ยังคงมีการรวมกลุมสามลอถีบที่มี
สมาชิกประกอบดวย (1) สมาชิกกลุมในเขตเทศบาลเมืองปากนํ้าจํานวน 40 ราย (2) สมาชิกกลุมใน
เขตเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ (ซอยวัดดานสําโรง) จํานวน 30 ราย (3) สมาชิกกลุมเขตอําเภอพระ
ประแดง จํานวน 50 ราย รวมทั้งหมดจํานวน 120 ราย (กลุมสมาชิกสามลอถีบ จังหวัดสมุทรปราการ, 
2557) และมีแนวโนมที่จะลดจํานวนลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งจากการสัมภาษณผูดูแลอูสามลอถีบ สิงโตทอง”  
ในเทศบาลเมอืงปากน้ํา กลาววา อาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการในชวงป 2503-2535 เปนที่
นิยมของผูใชบริการอยางมากมีจํานวนรถสามลอถีบมากกวา 500 คัน เปนอาชีพที่สรางรายได     
อยางมั่นคงใหกับผูประกอบอาชีพสามลอถีบในชวงนั้นและเจาของอูสามลอถีบที่มีอยูในจังหวัด
สมุทรปราการมีรายไดมาจากการขาย การใหบริการซอมเปลี่ยนอะไหลและใหเชาของรถสามลอถีบ
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รวมถึงการใหบริการเชาที่พักแกผูประกอบอาชีพสามลอถีบที่สวนใหญมาจากตางจังหวัดท่ีจะมาพัก  
ในอูและเชารถสามลอถีบและบางสวนสามารถเก็บเงินซื้อรถสามลอถีบเปนของตนเอง แตในปจจุบัน  
ผูประกอบอาชีพสามลอถีบลดลงไปอยางมากสังเกตไดจากจํานวนรถสามลอที่ใหเชาลดลงและจํานวน
ผูเชาพักในอูลดนอยลง เปนเพราะผูที่เขาสูอาชีพสามลอถีบขาดแรงจูงใจอันเนื่องจากความตองการ
ของผูใชบริการลดลงหันไปใชบริการ รถมอเตอรไซตรับจาง สามลอติดเครื่อง (รถตุก) มากขึ้นคงเหลือ
แตลูกคาประจําที่ใชบรกิารและการรับสงนักเรียนในระยะใกลเทานั้นและคนรุนใหมหรือทายาทของผู
ประกอบอาชีพสามลอถีบหันไปประกอบอาชีพขับข่ีมอเตอรไซตรับจาง รถสามลอเครื่อง (รถตุก) หรือ
แท็กซี่ (สุรชัย สุตันตั้งใจ สัมภาษณ, 2559)   

อีกทั้งในสภาพปจจุบันอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการไมไดมีกฎหมายหรือหนวยงาน
รองรับ ทําใหผูประกอบอาชีพสามลอถีบไดถูกผลักใหเปนแรงงานดอยโอกาส รวมถึงไดถูกกําหนด
เสนทางสัญจรใหอยูในซอย เชน ซอยวัดดานสําโรง ซอยบานทะมัง และซอยบานแซ เปนตน หรือ
บริเวณตลาด เชน ตลาดปากน้ํา ตลาดพระประแดง เปนตน รวมถึงอยูกระจัดกระจายตามบริเวณ  
อ่ืน ๆ เชน หนาศาลเจาจังหวัดสมุทรปราการ หนาวัดพิชัยสงคราม เปนตน และไมสามารถออกสูถนน
หลักและไมสามารถขับขี่ในเวลากลางคืนได  สงผลใหผูประกอบอาชีพสามลอถีบขาดสภาพคลองทาง
รายไดและความเปนอยูของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ และเมื่อรายไดไมเพียงพอทําใหผูประกอบ
อาชีพสามลอถีบซึ่งสวนใหญมีอายุคอนขางมากตองเพิ่มชั่วโมงการทํางานโดยลดเวลาหยุดพักเพื่อใหมี
รายไดที่เพียงพอในแตละวันจึงสงผลตอสุขภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ เชน การปวดขา    
ปวดหลัง และโรคผิวหนัง เปนตน นอกจากน้ีสภาพการทํางานที่ตองใชแรงในการถีบสามลอและ
ตรากตรําตอสภาพอากาศและมลพิษทางถนน  เชน ความรอน ฝุน ควันจากทอไอเสียรถยนต และ
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เปนตน เปนสาเหตุของปญหาสุขภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ 
เชนกัน ซึ่งจากผลการศึกษาปญหาของกลุมอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ พบวา รายได
ของอาชีพสามลอถีบไมมั่นคงและไมแนนอน  ไมเพียงพอสําหรับเลี้ยงครอบครัวและโดยสวนใหญเชา
สามลอถีบมีบางสวนมีรถสามลอเปนสวนตัว ตลอดจนขาดสวัสดิการทางการรักษาพยาบาลและความ
ชวยเหลือการศึกษาบุตร เมื่อเจ็บปวยสวนใหญจะซื้อยารับประทานเองเพราะไมเงินไปพบแพทย      
ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเพราะเกรงจะเสียเวลาทํางานถึงแมวาจะไดรับก็ประสบปญหาและอุปสรรค
ดานการไมท่ัวถึงข้ันตอนในการขอรับบริการยุงยากซับซอน และไมมีสวัสดิการชวยเหลือ (ณัฐนันท อ่ํา
บุญธรรม, 2549 และภคพนธ ศาลาทอง, 2555) และผลการศึกษาเก่ียวกับตนเหตุที่ผูประกอบอาชีพ
สามลอถีบมีที่อยูอาศัยไมถูกสุขลักษณะขาดความปลอดภัยในการอยูอาศัยเปนเพราะมีรายไดนอย
ยากจนทําใหไมสามารถจัดหาที่อยูอาศัยที่มีสภาพดีไดรวมถึงการขาดสนับสนุนขาดการอบรมให
ความรูเรื่องสุขลักษณะ (ธมัสถ จังมงคลกาล, 2549) อีกทั้ง ผูประกอบอาชีพสามลอถีบขาดความรู
ความเขาใจในการจัดการอาชีพที่ดีในการเรียนรูและพัฒนาทักษะอาชีพสามลอถีบ ไดแก การลด
ตนทุน เชน การมีความคิดเชิงชางเปนการดูแลรักษาสภาพของสามลอถีบเบ้ืองตน การลดชั่วโมง   
การถีบสามลอใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย การศึกษาเสนทางการจราจร สภาพการกอสรางผิวถนน
เพื่อชวยลดเวลาการทํางานลง เปนตน (พลาชิต  สุจิตโกศล สัมภาษณ, 2559)  
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ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนที่ตองคนหาวิธีที่จะนําไปสูการยกระดับรายไดอยางยั่งยืนของ     
ผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใหมีรายไดเพิ่มข้ึนมีความมั่นคงในอาชีพ
นําไปสูการรักษาอาชีพที่มีคุณคานี้ อีกทั้งเปนการสรางความโดดเดนของอาชีพที่สืบทอดกันมาอยาง
ยาวนานใหไดคงอยูคูกับคนไทยและประเทศตอไป  

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงมุงศึกษาแนวทางการยกระดับรายไดอยางยั่งยืนของ         
ผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ โดยผูวิจัยใชประชากร คือ ผูประกอบอาชีพ    
สามลอถีบที่ยังคงอยูจริงในจังหวัดสมุทรปราการเพื่อคนหาวิธีที่จะนําไปสูการยกระดับรายไดอยาง
ยั่งยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาสถานภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ 
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ 
3. เพื่อศึกษาความตองการของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ 
4. เพื่อเสนอแนวทางการยกระดับรายไดอยางย่ังยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบใน 

จังหวัดสมทุรปราการ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งน้ี เปนการผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยใชวิธีการศึกษาวิจัย    
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ซึ่งผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้  

 

ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษา 
กําหนดขอบเขตของการศึกษา แนวทางการยกระดับรายไดอยางยั่งยืนของผูประกอบอาชีพ

สามลอถีบ ในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย 1) สถานภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบใน
จังหวัดสมทุรปราการ ไดแก สภาพทั่วไป และขอมูลท่ัวไป 2) ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบอาชีพ
สามลอถีบ 3) ความตองการของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ และ 4) แนวทางการยกระดับรายไดอยาง
ยั่งยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ใน 4 ดาน ไดแก (1) ดานสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต (2) 
ดานความชวยเหลือและสนับสนุน (3) ดานการลดตนทุนในการประกอบอาชีพ และ (4) ดานการเพิ่ม
ระดับรายไดของอาชีพสามลอถีบ 

  

ขอบเขตดานประชากร  
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกประชากรทั้งหมดในการศึกษา ไดแก ผูประกอบอาชีพ

สามลอถีบที่เปนสมาชิกกลุมสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย (1) สมาชิกกลุมในเขต
เทศบาลเมืองปากน้ําจํานวน 40 ราย (2) สมาชิกกลุมในเขตเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ (ซอยวัดดาน
สําโรง) จํานวน 30 ราย (3) สมาชิกกลุมเขตอําเภอพระประแดง จํานวน 50 ราย รวมเปนจํานวน 
120 ราย (กลุมสมาชิกสามลอถีบจังหวัดสมุทรปราการ, 2557) 
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ขอบเขตดานพื้นที่  
พื้นทีใ่นการศึกษา ไดแก ผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 ขอบเขตดานระยะเวลา 
ชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ถึง กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

   กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยไดสังเคราะหขอบเขตเนื้อหาแนวทางยกระดับรายได
ตามแนวคิดการยกระดับรายไดอยางย่ังยืน ตามภาพที่ 1.1  
 

  
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สถานภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวดั
สมุทรปราการ ไดแก 
สภาพทั่วไป 
1. เพศ   
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ  
ขอมลูทั่วไป 
1.  การถือกรรมสิทธิ์ในรถสามลอถีบ 
2.  อัตราเรียกเก็บจากผูใชบรกิาร/คร้ัง 
3.  รายไดเฉลี่ยตอวัน 
ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ 
1.  เสนทางการขับขี่ 
2.  ความปลอดภัย (การเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ 
3.  จํานวนอุบัติเหตุจากการขับขี่สามลอถีบ ป 2559  
4.  อายุการใชงานของรถสามลอถีบ (ป 2559) 
ความตองการของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ 
1. ดานสวสัดิการและความมั่นคงในชวีิต 
2. ดานความชวยเหลอืและสนับสนุน 
3. ดานการลดตนทุนในการประกอบอาชีพ 
4. ดานการเพิ่มรายไดของอาชีพสามลอถีบ   

การยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอ
ถีบในจังหวัดสมุทรปราการของผูมีสวนเกี่ยวของ 
ประกอบดวย  
1. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
สมุทรปราการ  
2. ผูแทนสภาวัฒนธรรม  
3. ผูแทนสํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ 
4. ผูแทนชมรมอาสาสมัครประชาสงเคราะห
จังหวัดสมุทรปราการ 
5. ผูแทนสถาบันพัฒนาชุมชน (องคกรมหาชน)  
6. ผูแทนอูสามลอถีบ  
 

ดานการยกระดับรายได ประกอบดวย 
(1) ดานสวัสดกิารและความมั่นคงในชีวิต 
(2) ดานความชวยเหลอืและสนบัสนุน 
(3) ดานการลดตนทุนในการประกอบอาชีพ 
(4) ดานการเพ่ิมรายไดของอาชีพสามลอถีบ  
   

แนวทางการยกระดับรายไดอยางย่ังยืนของประกอบอาชีพสามลอถีบ 
ในจังหวดัสมุทรปราการ 
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จากภาพที่ 1.1 กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods 
Research) ประกอบดวยการศึกษาเชิงปริมาณ ไดแก สถานภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ 
ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ และศึกษาระดับความตองการของผูประกอบ
อาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ และการศึกษาเชิงคุณภาพ ไดแก การยกระดับรายไดของ    
ผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการของผูมีสวนเก่ียวของ โดยนําแนวคิดการยกระดับ
รายไดอยางยั่งยืนตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ประกอบดวย แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม แนวคิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และ
แนวคิดการจัดการอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อหาคําตอบใหกับปญหาวิจัยและ
เสนอผลการวิจัยในแนวทางการยกระดับรายไดอยางยั่งยืนของผูประกอบอาชีพสามลอในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 

ขอตกลงเบื้องตน 
  

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยรวบรวมจากประชากรทั้งหมด ดวยการหาคาพารามิเตอรเปนคาเฉล่ีย
ประชากร ( ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร ( )  เพื่อนํามาวิเคราะหความตองการของ

ผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 

1. กลุมสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการไดแนวทางและการปฏิบัติในการเพิ่มรายไดใหกับ
สมาชิกในกลุมตอการประกอบอาชีพสามลอถีบ 

2. ผูประกอบอาชีพสามลอถีบมีรายไดท่ีมั่นคงแนนอน ทําใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งตนเองและ
ครอบครัว 

3. ผูประกอบอาชีพสามลอถีบมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนและอนุรักษสืบทอดสูอนุชน
รนหลังตอไป 

4. เปนฐานขอมูลเก่ียวกับแนวทางการและยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ   
ในจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงเปนตนแบบในเขตพื้นท่ีจังหวัดอ่ืน 

5. เปนฐานขอมูลเก่ียวกับการกําหนดนโยบายในระดับจังหวัดสมุทรปราการและหนวยงาน
ของรัฐที่เก่ียวของโดยตรงตอการสงเสริม สนับสนุนอาชีพ ไดแก สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดสมุทรปราการ แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
และสํานักงานทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ในการกําหนดยุทธศาสตรการยกระดับอาชีพที่มีความ
โดดเดนเฉพาะเพื่อการพัฒนาเปนอาชีพที่มีรายไดอยางม่ันคง   
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

ผูประกอบอาชีพสามลอถีบ หมายถึง ผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ 
สามลอถีบ หมายถึง ยานพาหนะที ่ใชแรงงานขนในการเคลื ่อนที่มีล ักษณะเหมือน

จักรยานยนต แตมีลักษณะเฉพาะมี 3 ลอ พรอมหลังคาและที ่นั ่งซึ ่งดัดแปลงมาจากรถลากที่       
ใช 2 ลอในการบรรทุกคนและสิ่งของ 

การประกอบอาชีพสามลอถีบ หมายถึง อาชีพท่ีระบุไวในหมวด 9 อาชีพพื้นฐานโดยการ
ประกอบอาชีพสามลอถีบอยูในหนวย 9331 ผูขับเคลื่อนพาหนะโดยใหมือเข็นหรือถีบ (กรมการจัดหา
งาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2545)   

ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ หมายถึง 
ขอขัดของเกี่ยวกับเสนทางการขับขี่ ความปลอดภัย (การเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่) จํานวนอุบัติเหตุ
จากการขับข่ีสามลอถีบ ป 2559 และอายุการใชงานของรถสามลอถีบ (ป 2559) 

ความตองการของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ หมายถึง ความ
ปรารถนาในการมีรายไดอยางยั่งยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ใน 4 ดาน ประกอบดวย        
ดานสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต ดานความชวยเหลือและสนับสนุน  ดานการลดตนทุนในการ
ประกอบอาชีพ และดานการเพิ่มรายไดของอาชีพสามลอถีบ  

ดานสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต หมายถึง การเขาถึงหลักประกันสุขภาพ ไดแก     
บัตรทอง การประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40 การประกันชีวิตกลุม ไดแก การประกัน
อุบัติเหตุ การประกันชีวิต การตรวจสุขภาพประจําปโดยไมเสียคาบริการ การเขาถึงศูนยบริการ
กายภาพบําบัดแผนโบราณ  ไดแก นวด จับเสน และการมีสวัสดิการการศึกษาและการรักษาพยาบาล
ของบุตร 

ดานความชวยเหลือและสนับสนุน  หมายถึง การมีจุดจอดชัดเจนและเหมาะสมของสามลอ
ถีบ จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสําหรับผูประกอบอาชีพสามลอถีบ การใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมอาชีพ     
สามลอถีบ การอบรมเกี่ยวกับการใหบริการ บุคลิกภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ การจัด
หลักประกันหรือค้ําประกันเพื่อใหมีรถสามลอถีบของตนเอง และการกําหนดเสนทางของสามลอถีบ  
ที่เหมาะสมกับสภาพจราจร 

ดานการลดตนทุนในการประกอบอาชีพ หมายถึง การมีรถสามลอถีบของตนเอง การอบรม
ซอมแซมสภาพรถสามลอถีบ การดูแลสภาพการใชงานของรถสามลอถีบอยางสม่ําเสมอ การดัดแปลง
รถสามลอถีบเพื่อเพิ่มความเร็วและผอนแรงผูถีบสามลอ และการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เชน การ
พักผอนเพียงพอ ลดการ ดื่มสุรา เปนตน 

ดานการเพิ่มรายไดของอาชีพสามลอถีบ หมายถึง ศูนยบริการหรือผูประสานงานติดตอ   
สามลอถีบ เชน โทรศัพท ไลนกลุม เปนตน การกําหนดราคาคาบริการท่ีเหมาะสมรวมกันของกลุม
อาชีพ   สามลอถีบ การรวมกลุมผูประกอบอาชีพสามลอถีบ การบริการเสริมอาชีพ เชน การใหบริการ
นักทองเที่ยว การรณรงคตางๆ เปนตน และการสรางมาตรฐานอาชีพ ไดแก คุณภาพ และบุคลิกภาพ
ในการบริการ 
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การยกระดับรายไดอยางย่ังยืน หมายถึง  การเพิ่มรายไดอยางม่ันคงและแนนอนจากการ
ประกอบอาชีพสามลอถีบ ทั้งดานสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต ดานความชวยเหลือและสนับสนุน
จากองคกรภาครัฐ หรือเอกชน ดานการลดตนทุนในการประกอบอาชีพ และดานการเพิ่มระดับรายได
ของอาชีพสามลอถีบ  

แนวทางการยกระดับรายไดอยางยั ่งยืนของผู ประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัด
สมุทรปราการ หมายถึง วิธีที่จะนาํไปสูการยกระดับรายไดอยางย่ังยืนของผูประกอบอาชีพสามลอ
ถีบในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งไดจากการสังเคราะหแบบสอบถามและจากการสัมภาษณผูมีสวน
เก่ียวของ 




