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บทที่ 2 
การคนควาเอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวของ  

 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการยกระดับรายไดอยางย่ังยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบใน
จังหวัดสมุทรปราการ มีการนําเสนอตามลําดับ ไดแก (1) แนวคิดการยกระดับรายไดอยางย่ังยืน (2) 
ความรูเก่ียวกับการประกอบอาชีพสามลอถีบ (3) การวิจัยที่เกี่ยวของ    
 

แนวคิดการยกระดับรายไดอยางย่ังยืน 
 

การยกระดับรายไดอยางยั่งยืนตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) กําหนดไวในกรอบแนวคิดหรือหลักการท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาสู    
ความมั่นคง การพัฒนาอยางมีสวนรวม การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยกําหนดไวในยุทธศาสตรท่ี 1 เกี่ยวกับการเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ไดแก การสงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ      
ที่สอดคลองกับความตองการของตนเอง และยุทธศาสตรที่ 2 เก่ียวกับการสรางความเปนธรรม      
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมเพื่อสรางความปรองดองในสังคมเปนการสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทย
สามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุนในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายไดและเศรษฐกิจฐานราก 
การเขาถึงบริการทางสังคมของรัฐอยางมีคุณภาพและทั่วถึง ไดแก การสรางโอกาสการเขาถึง
การศึกษาและการเรียนรูเพื่อพัฒนาคนไดเต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได
โดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพ้ืนที่ โดยภาครัฐเปนผูจัด
สวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต ดวยการจัดรูปแบบบริการสาธารณสุขและสวัสดิการทางสังคม    
ขั้นพื้นฐานที่จําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย รวมถึงการพัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมี
คุณภาพและมีชองทางการเขาถึงที่หลากหลาย อีกทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพิ่มศักยภาพ
กองทุนยุติธรรมเพื่อสรางโอกาสการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ซึ่งจะนําไปสูการลด
ความยากจนและความเหลื่อมลํ้าอันจะนําไปสูการลดความขัดแยงในสังคมไทย (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2558) 

จากแนวคิดการยกระดับรายไดอยางย่ังยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 12 ประกอบดวยแนวคิดท่ีสําคัญในสวนของการประกอบอาชีพ คือ แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม 
แนวคิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ แนวคิดการจัดการอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม  
  

แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม ไดถูกระบุไวในหมวดที่ 5 หนาที่ของรัฐในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ป 2560 ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดในการกําหนดแนวทางการปกครองประเทศ        
ที่กําหนดใหรัฐตองชวยเหลือประชาชนในดานตาง ๆ เชน หลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ของประชาขนตามมาตรา 61 การจัดใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง โดยเฉพาะ     
ผูยากไรไมตองเสียคาใชจายตามมาตรา 47 และหลักประกันการวางงาน  การชวยเหลือคนที่ไมมี
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รายไดเพียงพอแกการยังชีพ ไรที่อยูอาศัย ตามมาตรา 55-56 รวมถึงประชาชนยอมมีเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพตามมาตรา 40 มีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ องคกร ชุมชน 
หรือหมูคณะตามมาตรา 42 และจัดใหมีระบบสวัสดิการชุมชน ตามมาตรา 43(4)  เปนตน ดังนั้น
แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมจึงเปนกลไกในการปองกันหรือการบรรเทาปญหาและเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาคนโดยเฉพาะคนดอยโอกาส รวมถึงการสรางโอกาสไปพรอม ๆ กันในทุกมิติมุงเนน      
“คนเปนศูนยกลาง” เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมบูรณทั้งดานสติปญญา  พลานามัย  จิตใจดีงาม          
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะเกิดขึ้นไดนั้นจําตองอาศัยภาครัฐและภาคเอกชนจัดให
หรือวางองคประกอบที่สําคัญในการขับเคล่ือนตอการเปนหลักประกันคุณภาพชีวิต การเสริมสราง
คุณภาพชีวิต และเสริมสรางความมั่งคงของครอบครัวรวมถึงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อใหการ
ขับเคลื่อนนโยบายใหมีความคลองตัวและสอดคลองกับความตองการคนในสังคมมากย่ิงขึ้น (กลุม
สงเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคม, 2559)  ซึ่งการศึกษาแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม
ประกอบดวยสวนสําคัญ ไดแก ความหมายของการจัดสวัสดิการสังคม องคประกอบของงาน
สวัสดิการสังคม และสวัสดิการชุมชน 
 

ความหมายของการจัดสวัสดิการสังคม   
หนวยงานและนักวิชาการไดใหความหมายคําวา “สวัสดิการสังคม” ดังนี้ 
การจัดสวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคม ซึ่งเกี่ยวกับการปองกัน    

การแกไขปญหา การพัฒนา และการสงเสริมความม่ันคงในสังคมเพื่อตอบสนองความจําเปนพื้นฐาน
ของคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองไดอยางเหมาะสม เปนธรรมเปนไปตามมาตรฐานทางดาน
การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การทํางานและการมีรายได  นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม 
และบริการทางสังคมท่ัวไป โดยคาํนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามสิทธิที่ประชาชนจะตองไดรับและ
เขามามีสวนรวมในระบบการจัดบริการสังคมในทุกระดับ (พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2546)  

การจัดสวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริการสังคมที่จัดขึ้นโดยภาคสวนตาง ๆ ของ
สังคม ไดแก ภาครัฐ ภาคองคกรพัฒนาเอกชน ภาคองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรชุมชน 
(ชุมชนและประชาชน) ที่มุงตอบสนองตอความตองการจําเปนพื้นฐานของประชาชนตามสิทธิ         
ที่ประชาชนจะตองไดรับเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว   
(กลุมงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคม, 2559)   

การจัดสวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริการสังคมเพื่อปองกันและแกไขปญหาทาง
สังคมและพัฒนาสังคม รวมทั้งการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อใหประชาชนสามารถดํารงชีวิต 
ไดในระดับมาตรฐาน โดยบริการดังกลาวจะตองตอบสนองความตองการพื้นฐานของประชาชนให
ไดรับคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม (ณรงค เพ็รชประเสริฐ, 2546)     
 การจัดสวัสดิการสังคม หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการทางดานการใหบริการสําหรับ
ประชาชนเพื่อการกินดีอยูดี ไดแก การสรางหลักประกันทางดานตาง ๆ  เชน หลักประกันการวางงาน 
และหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน เปนตน นอกจากนั้นการจัดสวัสดิการ
สังคมเปนการชวยเหลือและลดรายจายของคนจน การจัดสวัสดิการโดยรัฐ เชน การรักษาฟรี เรียนฟร ี
เบี้ยยังชีพ เปนตน (จินตนา กาศมณี, 2557 และอัมมาร สยามวาลา และคณะ, 2550) 
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การจัดสวัสดิการสังคม หมายถึง ความคดิที่แสดงใหเห็นวาเปนพันธะทางจริยธรรมทางสังคม
ที่จะชวยเหลือผูยากไรโดยจัดระบบการใหความชวยเหลือกับคนในสังคมที่มีความจําเปนดวยการ
จัดสรรใหในรูปของสิ่งของ กิจกรรม และบริการไปสูบุคคล กลุมตาง ๆ โดยผานสถาบันทางสังคม 
โครงสรางสังคมท่ีมีอยูจริง เชน ครอบครัว โบสถ วัด ชุมชน รัฐ สภาพแรงงาน เปนตน ( Goode, W. 
1967: pp. 5; Reid, 1996: p.206; Rochefort, 1986. อางอิงใน ศุภกิจ วรรณรัตน, 2560)  

การจัดสวัสดิการสังคม หมายถึง การกินดีอยูดีของทุกคนไมเฉพาะผูยากไรเทานั้นชีวิตของ  
คนทุกคนจะตองไดรับสวัสดิการสังคมตั้งแตอยูในครรภมารดา จนจบการศึกษาและมีงานมีสวัสดิการ
พื้นฐานที่พึงจะไดรับเทาเทียมกันโดยรัฐมีหนาที่ท่ีจะตองจัดบริการตาง ๆ ไวใหตามความจําเปน
พื้นฐาน ไดแก อาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค รวมถึงการจัดใหประชาชนมีงานทํา        
มีรายไดในการใชจายตามความเหมาะสม และจัดใหมีการเขาถึงสถานพยาบาลสําหรับประชาชน    
เมื่อเจ็บปวย ไมวาคนนั้นจะอยูเมืองใหญหรือชนบทที่หางไกล (วันทนีย วาสิกะสิน, 2541 และ      
ปวย อึ้งภากรณ, 2530)  

การจัดสวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดสรรและจัดการบริการสังคมในลักษณะของ
โครงการ หรือบริการตาง ๆ ใหกับทุกคนในสังคม ภายใตหลักการสิทธิความเทาเทียมกัน เสมอภาค 
และความเปนธรรมทางสังคม เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม การพัฒนาสังคม
โดยรม รวมทั้งการสรางระบบความม่ันคงของมนุษยในระยะยาว (ศุภกิจ วรรณรตัน, 2560) 

ตามความจําเปนพื้นฐานใหกับคนทุกคนในสังคมตามสิทธิอันพึงมี โดยใชหลักคิดความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน ในความหมายของ “สวัสดิการ” คือ สิ่งที่เอ้ืออํานวยใหผูที่ไดรับมีชีวิตและ
สภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นไมเปนภาระของผูอ่ืน (วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ และคณะ, 2551) ซึ่งทํา
ใหทุกคนในสังคมไดเขาถึงการใหบริการของรัฐท้ังทางดานสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต ไดแก 
การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การทํางาน การมีรายได  นันทนาการ และบริการทางสังคม
ทั่วไป  
 

องคประกอบของงานสวัสดิการสังคม   
องคประกอบของงานสวัสดิการสังคมโดยทั่วไป แบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1.  งานสวัสดิการสังคมในลักษณะกวาง เปนการนําแนวคิดการจัดสวัสดิการตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 มาตรา 5(1) เกี่ยวกับการพัฒนาสภาพ
ความเปนอยูของประชาชนในสังคมใหมีความเปนอยูท่ีดีในดานตาง ๆ ไดแก (กลุมงานสงเสริมและ
สนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคม, 2559)   
      1.1 สวัสดิการดานการศึกษา ประชาชนทุกคนตองไดรับการศึกษาในระดับอยางนอยที่สุด
คือ การศึกษาข้ันพื้นฐาน แมวาจะมีขอพกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ หรือ   
ดอยโอกาสทางการศึกษาก็จะไดรับบริการการศึกษาพิเศษและจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสม
สอดคลองกับความตองการของประชาชน รวมถึงการไดรับการศึกษาที่ท่ัวถึงและเปนธรรมเทาเทียม
กันไมวาจะอยูในสังคมเมืองหรือชนบท 

    1.2 สวัสดิการดานสุขภาพอนามัย ประชาชนทุกคนตองไดรับการปองกันโรคภัยไขเจ็บ 
การเขาถึงการรักษาพยาบาล และการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณ อยางทั่วถึง
เปนธรรมอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกวาเปนเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิลําเนา วัฒนธรรม หรือ
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ระดับชั้นหรือมีสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคมในระดับชั้นใดยอมไดรับบริการสวัสดิการสังคม      
ดานสุขภาพอนามัยที่เปนมาตรฐานอยางเสมอภาคมีมาตรฐานเดียวกัน 

    1.3 สวัสดิการดานที่อยูอาศัย ประชาชนทุกคนควรจะไดมีที่อยูอาศัยตามสมควรแก
อัตภาพตามกําลังความสามารถของบุคคลท่ีจะไดมา โดยรัฐเปนผูชวยเหลือหรือสนับสนุนใหประชาชน
อยูในสิ่งแวดลอมที่ได มีความปลอดภัย ความมั่นคง ไมเสื่อมโทรมแออัด มีมลพิษ หรือมีความเสี่ยงตอ
ความเสื่อมเสียท้ังรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม 

    1.4  สวัสดิการดานการมีรายได ประชาชนตองมีงานทํา มีรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีพ
และงานที่ทําควรมีสวัสดิการที่ดีหรืออยางนอยตามที่กฎหมายกําหนด งานที่ทําตองไมเสี่ยงตอ      
การเจ็บปวย อุบัติเหตุ และไมเปนงานท่ีสรางความเสื่อมเสียแตศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมผิดศีลธรรม
หรือผิดกฎหมาย รวมถึงงานที่ทํามีความภาคภูมิใจมีโอกาสในความกาวหนาและมั่นคงและตองไดรับ
รายไดจากการทํางานอยางเสมอภาคและยุติธรรม และประชาชนสามารถรวมกลุมรวมตัวกันเพื่อ
ปกปองผลประโยชนของตนในรูปของการรวมกลุมอาชีพ หรือในรูปของสหภาพแรงงานเม่ือมีการเลือก
ปฏิบัติหรือไมไดรับความยุติธรรมในทํางานหรือประกอบอาชีพ 
       1.5 สวัสดิการดานนันทนาการ ประชาชนมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อการบันเทิงและการ
พักผอนหยอนใจอยางมีคุณภาพ และกิจกรรมดังกลาวนั้นตองไมเปนกิจกรรมท่ีทําใหเสื่อมเสียศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย ไมผิดศีลธรรมและไมผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของผูอื่น โดยรัฐอาจจัดสถานที่
สําหรับการทํากิจกรรมนันทนาการของประชาชนไดตามความเหมาะสม  

     1.6 สวัสดิการดานกระบวนการยุติธรรม ประชาชนยอมไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
อยางเสมอภาค และเปนธรรม สามารถเขาถึงการบริการที่รัฐจัดใหและไดรับการชวยเหลือทางดาน
กฎหมาย 

     1.7 สวัสดิการดานการบริการสังคมทั่วไป เปนการใหบริการแกประชาชนของรัฐ
โดยเฉพาะผูยากจน ผูดอยโอกาส และกลุมเปาหมายพิเศษเพื่อชวยสรางเสริมและพัฒนาการ          
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีชีวิตความเปนอยูที่สามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางเปนสุขตามสมควรแก
อัตภาพของตน 

2. งานสวัสดิการสังคมในลักษณะแคบ เปนการจัดสวัสดิการของรัฐท่ีมุงเนนบริการตาม
นโยบายหรือตามพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นเพ่ือใหเกิดการนําปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ไดแก  

   2.1 บริการประกันสังคม เปนบริการที่เกิดตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 เปนกฎหมายที่บังคับใหสถานประกอบการท่ีมีลูกจางตั้งแต      
1 คนขึ้นไปตองจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม การจายเงินเขากองทุนประกันสังคม
ประกอบดวย 3 ฝาย ไดแก นายจาง ลูกจางและรัฐบาล เพื่อเปนหลักประกันใหแกลูกจางในกรณี
เจ็บปวย ทุพลภาพ เสียชีวิต หรือประสบอันตรายอันเนื่องหรือไมเนื่องจากการทํางาน รวมถึงการ
คลอดบุตร ชราภาพ และการวางงาน ซึ่งสิทธิในการไดรับการคุมครองสวนใหญเปนแรงงานที่อยูใน
ระบบกันสังคม ยังไมครอบคลุมถึงกลุมอาชีพอิสระ เชน อาชีพแมบาน อาชีพขับรถรับจาง อาชีพงาน
บริการทั่วไป และอาชีพสามลอถีบ เปนตน อยางไรก็ตามรัฐไดมีการขยายใหประชาชนหรือกลุมอาชีพ
อิสระที่สนใจเขาระบบประกันตนไดตามมาตรา 40 ได เชนกัน 
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นอกจากน้ีหลักประกันสุขภาพถวนหนา ที่ดําเนินการโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 มีหนาที่
ในการสรางหลักประกันสุขภาพใหครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกคน เพื่อใหทุกคนไดรับบริการดาน
สุขภาพอนามัยโดยมุงเนนการรักษาพยาบาลที่มีคณุภาพตามความจําเปนอยางเสมอภาคและเทาเทียม
กัน รวมถึงการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการควบคุมโรคโดยไมตองเสียคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล (วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ และคณะ, 2551) 
    2.2 บรกิารประชาสงเคราะห เปนบริการที่รัฐใหการชวยเหลือแกประชาชนหรือครอบครัว
หรือกลุมอาชีพที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได เปนการชวยเหลือเพื่อบรรเทาทุกขเฉพาะหนา เชน 
การใหเงิน การใหสิ่งของหรือเครื่องอุปโภคบริโภค เปนตน หรือการใหบริการอ่ืน ๆ เชน การให
คําแนะนําปรึกษา บริการใหความรู บริการฝกอาชีพ บรกิารจัดหาที่อยูอาศัย เปนตน ซึ่งการบริการใน
ลักษณะนี้เปนการบริการเพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนเพื่อใหผูรับบริการไดมีโอกาสในการ
พัฒนาและจัดการปญหาของตนในระยะตอไป  

3. บริการสังคม เปนการบริการรัฐไดเปดโอกาสใหภาคเอกชน และภาคประชาชนไดเขามา  
มีสวนรับผิดชอบในสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลที่เรียกวา “ประชารัฐ” เปนการบูรณาการทํางาน
รวมกันเพื่อมุงสงเสริมและสนับสนุนสวัสดิภาพของประชาชนในสังคมใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดใน
สังคมอยางมีความสุขตามอัตภาพและกําลังความสามารถของตน ซึ่งประชาชนสามารถเขาถึงการ
บริการผานทางภาครัฐ เชน บริการของโรงพยาบาล บริการใหคําปรึกษากฎหมาย บริการรักษาความ
ปลอดภัย บริการการศึกษา เปนตน และผานทางภาคเอกชน เชน สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนยดูแล
ผูสูงอายุในชุมชน สถานพักฟนผูปวย เปนตน   

จะเห็นไดวาองคประกอบของงานสวัสดิการสังคม เปนการกําหนดขอบเขตงานสวัสดิการ
สังคมของรัฐ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติท่ีครอบคลุมถึงการจัดสวัสดิการใหแกประชาชนใหทั่วถึง เสมอภาค
และเปนธรรม ทั้งในลักษณะกวาง 7 ดาน และ ในลักษณะแคบ 3 ดาน แตโดยทั่วไปประชาชนจะรับรู
และรูจักบริการสวัสดิการสังคมในลักษณะแคบมากกวา เพราะเปนสิ่งท่ีใกลตัวของประชาชน       
และสามารถรับรูถึงการใหบริการของรัฐได โดยบริการประกันสังคมเปนบริการท่ีสรางความมั่นคง
ใหกับ   ผูประกอบอาชีพและผูใชแรงงาน เปนสิ่งที่เขาถึงไดงายในดานสิทธิประโยชนทดแทนจากการ
ทํางาน และบริการประชาสังเคราะหที่รัฐไดจัดใหมีการชวยเหลือเยียวยาหรือบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนตามสถานการณนั้น  
 

สวัสดิการชุมชน    
สวัสดิการชุมชนระบุไวหมวดหนาที่ ของรัฐ  ในมาตรา 43(4) ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ป 2560 เปนการสรางหลักประกันความมั่นใจของคนในชุมชนที่รัฐตองจัดใหมี
สวัสดิการชุมชน เพื่อชวยเหลือกลุมแรงงานนอกระบบหรือกลุมดอยโอกาส อันเกิดจากการจัด
สวัสดิการของรัฐที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายที่กวาง ไดแก พระราชบัญญัติประกันสังคมทําใหแรงงาน
ในระบบสามารถไดรับสวัสดกิารอยางทั่วถึง ซึ่งผูที่สามารถเขาถึงสวัสดิการดังกลาวสวนใหญเปนผูที่มี
รายไดปานกลาง-รายไดสูง แตคนท่ีเปนแรงงานนอกระบบ หรือกลุมดอยโอกาสท่ีอยูนอกกฎเกณฑ   
ไมสามารถเขาสูระบบท่ีมีอยูไดแมจะไดรับสวัสดิการพื้นฐานบางสวนของรัฐและขยายการ
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ประกันสังคมตามความสมัครใจหรือประกันสังคมมาตรา 40 ก็ตาม แตยังเปนคนกลุมใหญที่ขาด
หลักประกันความม่ันคงในชีวิต 

สวัสดิการชุมชน มีหนวยงานนักวิชาการใหความหมาย ไวดังน้ี   
สวัสดิการชุมชน หมายถึง การสรางหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชนซึ่งหมาย

รวมถึงทุกอยางที่จะทําใหคนในชุมชนมีความเปนอยูดีขึ้น ทั้งอยู ในรูปสิ่งของ เงินทุน น้ําใจ           
การชวยเหลือเก้ือกูลของคนในทองถ่ินที่มีรูปแบบและวิธีการหลากหลายกอใหเกิดรายไดลดคาใชจาย 
นําไปสูการแกไขปญหาความยากจน (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(องคการมหาชน), 2558) 

สวัสดิการชุมชน หมายถึง ทุกสิ่งที่จะทําใหคนในชุมชนดีขึ้นอาจอยูในรูปสิ่งของ เงินทอง 
น้ําใจการชวยเหลือเกื้อกูลกัน เปนเรื่องเก่ียวกับวิถีชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย และเปนเรื่องการปฏิบัติการ
ทางสังคมที่ตองใชการมีสวนรวมและสรางการเรียนรูแกชุมชนเพื่อใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกัน รูสึก
มั่นคงมีความภาคภูมิใจ มีศักดิ์ศรี และมีความสุข กอใหเกิดรายไดลดรายจาย การไดรับโอกาสในการ
กูยืม เชน การกูยืมเพื่อการลงทุน การกูยืมเงินเพื่อการศึกษา เปนตน (จินตนา กาศมณี, 2557 และ  
ศุภกิจ วรรณรตัน, 2560)  

สวัสดิการชุมชน หมายถึง เงินหรือทรัพยที่ชาวบานเอามารวมกันเปนกองทุนเพื่อใหกูยืมไป
ประกอบอาชีพหรือเพื่อใหสภาพการทํางานที่ดีสะดวกสบายและนําผลประโยชนท่ีไดสวนหนึ่งไปจัด
สวัสดิการใหกับสมาชิก เชน การศึกษา การปวย การตาย เปนตน เปนการสรางหลักประกันเพื่อความ
มั่นใจของชาวบานในชุมชน มีความภาคภูมิใจ มีศักดิ์ศรีและมีความสุข (ประเวศ วะสี, (2541);      
วิชิต นันทสุวรรณ, 2542 และพรรณทิพย เพชรมาก, 2545) 

หลักการจัดสวัสดิการชุมชน ไดแก (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(องคการมหาชน), 2558) 
1.  สวัสดกิารชุมชนไมเนนเรื่องตวัเงินเพื่อการพัฒนาแตเปนเคร่ืองมือในการจัดสวัสดิการและ

สรางความอยูดีมีสุขของประชาชน 
2. การชวยเหลือทุกคนอยางเทาเทียมกันไมสรางความแตกแยกชวยเหลือเก้ือกูลกันโดยยึด

หลัก “ใหอยางมคีณุคา รับอยางมีศักดิ์ศรี” 
3. พัฒนาอยางองครวมกับกิจกรรมทุกกลุมองคกรอ่ืน ๆ ในชุมชนโดยชุมชนทองถิ่นจัดการ

ตนเองโดยรัฐเปนผูสนับสนุน หนุนเสริมรวมกันที่ไมใชผูใหแตเพียงฝายเดียว 
4.  ทุกคนเปนผูใหและผูรบัเปนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 
ชุมชนสามารถจัดสวัสดิการไดกวา 10 ประเภท  เชน เจ็บปวย ชวยเหลือผูสูงอายุ คนพิการ 

คนดอยโอกาส ทุนการศึกษา งานสาธารณะประโยชน ชวยเหลือผูประสบภัย เงินยืมไมมีดอกเบี้ย
สําหรับสมาชิก ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เงินบํานาญ เปนตนทั้งนี้การจัดสวัสดิการดังกลาวเปนไป
ตามความพรอมของเงินกองทุน (จินตนา กาศมณี, 2557)  

จะเห็นไดวา สวัสดิการชุมชน เปนหลักประกันคุณภาพชีวิตและความม่ันคงในชีวิตของคนใน
ชุมชนที่มุงเนนการชวยเหลือผูใชแรงงานนอกระบบและผูดอยโอกาส ซึ่งเปนกลุมคนสวนมากในสังคม 
ใหมีโอกาสเขาถึงสวัสดิการของรัฐเพ่ือความเสมอภาค เปนธรรมและเทาเทียมกันในฐานะเปน
ประชาชนในประเทศ โดยเฉพาะการเขาถึงกองทุนสวัสดิการที่รวมกันจัดทําโดยชุมชน เพื่อสวัสดิการ
ของชุมชนและเปนประโยชนตอทุกคนในชุมชน 
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ในการศึกษานี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งเปนระบบการจัดสรรปนสวน
สวัสดิการของรัฐตามความจําเปนพื้นฐานใหกับคนทุกคนในสังคมตามสิทธิอันพึงมี โดยใชหลักคิด
ความเสมอภาคและเทาเทียมกัน และขอบเขตงานสวัสดิการสังคมของรัฐที่ครอบคลุมถึงการจัด
สวัสดิการใหแกประชาชน โดยเฉพาะบริการประกันสังคมเปนบริการที่สรางความมั่นคงใหกับ          
ผูประกอบอาชีพและผูใชแรงงาน รวมถึง สวัสดิการชุมชน เปนหลักประกันคุณภาพชีวิตและความ
มั่นคงในชีวิตของคนในชุมชนที่มุงเนนการชวยเหลือผูใชแรงงานนอกระบบและผูดอยโอกาส ซึ่งเปน
กลุมคนสวนมากในสังคมไดมีโอกาสเขาถึงสวัสดิการของรัฐ ซึ่งแนวคิดดังกลาวนี้นํามาใชในการ
วิเคราะหและอธิบายเก่ียวกับ สวัสดิการและความมั่นคงในชีวิตของผูประกอบอาชีพสามลอถีบตอ
โอกาสในการเขาถึงการจัดสวัสดิการของรัฐซึ่งเปนสวนหนึ่งในการยกระดับรายได เชน การเขาถึง
หลักประกันสุขภาพ การมีสวัสดิการการศึกษา เปนตน รวมถึงการหลักประกันในดานอื่น ๆ ที่
เก่ียวของกับความชวยเหลือหรือสนับสนุนในการประกอบอาชีพสามลอถีบ 
 

2. แนวคิดความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 
 

นอกจากการประกอบอาชีพหรือการทํางานเพื่อรายไดซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต
แลว สิ่งท่ีผูประกอบอาชีพตองการ คือ ความมั่นคงในอาชีพและรายไดที่ย่ังยืนอันจะเปนหลักประกัน
ใหผูประกอบอาชีพไดมีความมั่นใจในความอยูรอดและปลอดภัย รวมถึงความภาคภูมิใจในอาชีพ   
ของตน อยางไรก็ตามความมั่นคงในอาชีพจะเกิดขึ้นไดนั้น ผูประกอบอาชีพตองมีความมุงมั่นที่จะการ
พัฒนาทักษะในอาชีพของตนใหประสบความสําเร็จ มีมาตรฐานอาชีพเปนที่ยอมรับของลูกคาหรือ
ผูใชบริการ  

แนวคิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ประกอบดวย การพัฒนาอาชีพ และการรวมกลุม
อาชีพ เพื่อยกระดับรายไดและสรางความมั่นคงในอาชีพ  

 

การพัฒนาอาชีพ 
 การพัฒนาอาชีพ เปนการสรางตัวแบบการเติบโตของอาชีพใดอาชีพหนึ่งที่สามารถพัฒนา
จนถึงขีดสุดของอาชีพนั้นในดานความกาวหนาและการเติบโตโดยผานกระบวนการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาอาชีพเพื่อตอบสนองความตองการจนประสบความสําเร็จในอาชีพหรือเปนที่
ยอมรับในประสิทธิภาพอันเกิดจากการประกอบอาชีพนั้น ซึ่งมีความเชื่อวา ถาหากไดพัฒนาอาชีพ
ตามระดับทักษะและความรูความสามารถและพัฒนาสูงสุดเปนมาตรฐานอาชีพแลวจะทําใหยกระดับ
รายไดหรือผลตอบแทนที่ไดรับอยูเดิมเพ่ิมข้ึน ดังจะเห็นไดจากอาชีพที่ไดพัฒนาจนถึงขีดสูงสุดแลว
ระดับรายไดของผูประกอบอาชีพนั้นยอมสูงขึ้นตามมาอยางเปนรูปธรรม ซึ่งการพัฒนาอาชีพ 
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไว ดังนี้ 

การพัฒนาอาชีพ หมายถึง กระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในระดับขั้นอาชีพของบุคคล
เพื่อตอบสนองความตองการและพัฒนาตนเองจนประสบความสําเร็จในงานอาชีพใหเจริญกาวหนาขึ้น
เปนแนวทางการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนตําแหนงและทําใหบุคคลไดมีโอกาสเลือกทํางานที่ตนมี
ทักษะ มีความถนัดตรงกับความตองการของตนเองเพื่อความม่ันคง ความกาวหนาในอาชีพ รวมถึง
การมีระดับรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาอาชีพของตน (ธิชวดี ยัติสาร, 2551). 
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 การพัฒนาอาชีพ หมายถึง ความชอบ การเลือก การพิจารณาตัดสินใจ และการเขาประกอบ
อาชีพเก่ียวของกับประเด็นสําคญั ไดแก (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2549) 

1. ความแตกตางระหวางบุคคลสงผลตอการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาอาชีพข้ึนอยูกับความ
แตกตางกันของบุคคลทางดานความสนใจ ความสามารถ และบุคลิกภาพ 

2. ความสามารถสวนบุคคล  บุคคลแตละบุคคลจะมีความสามารถที่เกิดจากประสบการณและ
การรับรูตางกันหรือที่เรียกวาขีดความสามารถตางกันท่ีจะทําใหเกิดความสําเร็จในการพัฒนางาน
ตางกัน  

3. คุณสมบัติตอความตองการของอาชีพ อาชีพแตละอาชีพตองการบุคคลท่ีมีความสามารถ 
ความสนใจ และบุคลิกภาพแตกตางกันไปในแตละอาชีพ  

4. ความชอบและความสามารถในอาชีพขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมและสภาพการเลียนแบบซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นการเลือกและการตัดสินใจในอาชีพจึงเปนกระบวนการ          
ที่ตอเน่ือง  

5. กระบวนการเลือกอาชีพเปนกระบวนการตอเนื่องตามชวงชีวิต ไดแก  
   5.1 ชวงเวลาและการพัฒนาความรูสึกนึกคิดของตนเอง เชน การจินตนาการดานอาชีพ 

การเพอฝน การใหความสําคัญของตนเองเปนพ้ืนฐาน  เปนตน  
   5.2 ชวงเวลาของการสํารวจตัวเองและสํารวจอาชีพ เชน พิจารณา และทดลองทางเลือก

อาชีพจากปจจัยตางๆ เปนตน  
   5.3 ชวงเวลาท่ีบุคคลเริ่มประกอบอาชีพถาวร เชน การพบอาชีพท่ีเหมาะสมกับความรูและ

ความสามารถ เปนตน  
   5.4 ชวงเวลาที่บุคคลมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เชน การสรางความมั่นคงในอาชีพ

และการแสวงหา เปนตน  
   5.5 ชวงเวลาท่ีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพถดถอยลง เชน ความกาวหนาลดนอยลง 

มีการเปลี่ยนแปลงในบทบาทและหนาท่ี และการพักผอนโดยไมประกอบกิจการใดๆ เปนตน  
6. รูปแบบอาชีพ รูปแบบอาชีพข้ึนอยูกับระดับสังคม เศรษฐกิจ สติปญญา บุคลิกภาพและ

โอกาสที่บุคคลไดรับ 
7. การไดรับแนวทางในการพัฒนาอาชีพ เปนการกําหนดชองทางการพัฒนาโดยชวยใหเกิด

วุฒิภาวะทางความสามารถและความสนใจดวยการใหทดลองฝกงานตามโอกาสอันควร  
8. กระบวนการพัฒนาอาชีพเปนผลมาจากการใหความสําคัญรวมกันระหวางบุคคล         

กับสิ่งแวดลอมเก่ียวกับความสนใจความถนัดยอมทําใหเกิดการประสานความเขากันในความสามารถ    
ที่บุคคลพึงมีและโอกาสทางอาชีพที่จะเปนไปไดจริง   

การพัฒนาอาชีพ หมายถึง ขั้นตอนการเลือกอาชีพของบุคคลเพื่อการพัฒนา ไดแก  (จิรนันท 
ไวยศรีแสง, 2552) 

1. ระยะเพอฝน เปนการคิดเก่ียวกับอาชีพในรูปของความปรารถนาที่ตองการในรูปแบบ
อาชีพตาง ๆ ที่ตนชอบหรือตองการเลียนแบบการประกอบอาชีพจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอม       
เชน โทรทัศน หนังสือ เรื่องเลาอาชีพตางๆ การพอฝนเปนตํารวจ ทหาร แพทย หรือเลียนแบบอาชีพ
ของครอบครัวของตนเอง เปนตน โดยไมคาํนึงถึงความสามารถของตนเอง  
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2. ระยะพิจารณาอาชีพ ยังคงยืดการเลือกอาชีพตามสนใจ ความสามารถและคานิยมเพื่อการ
ทดลองประกอบอาชีพ  

3. ระยะเลือกอาชีพตามความเปนจริง เปนการพิจาณาถึงความเปนไปไดหรือไมไดตอความ
สนใจ ความถนัดของตนเอง  

การพัฒนาอาชีพ หมายถึง ข้ันตอนการตัดสินใจในการพัฒนาอาชีพ ดังนี้  (ณัฐอรียา         
สุขสวุรรณพร, 2553) 

1. ระยะการคาดการณลวงหนา ไดแก  
   1.1 ขั้นการสํารวจ คือ การพิจารณาทางเลือกของบุคคล  
   1.2 ขั้นเห็นรูปแบบทางเลอืกเดนชัดขึ้น คือ เริ่มมองเห็นวาทางเลือกใดที่เปนไปได 
   1.3 ขั้นการเลือก คือ เลือกอาชพีที่ชอบมากกวาอาชีพอ่ืนและจัดอันดับอาชีพท่ีตองการ  
   1.4 ข้ันเจาะจงตัวเลือก คือ เมื่อเลือกอาชีพที่สนใจแลว ก็จะคนหาขอมูลรายละเอียดของ

อาชีพน้ัน เชน ลักษณะของงาน การฝกอบรม แหลงงาน เปนตน 
2. ระยะการดําเนินงานตามแผนปรับตัว ไดแก  
   2.1 ขั้นอุปมาน คือ การกาวสูงานอาชีพที่ไดวางเปาหมายเลือกไวและตองปรับตัวเขากับ

กลุมอาชีพที่เขาปฏิบัติกัน  
   2.2 ขั้นหัวเลี้ยวหัวตอ คือ การผสมผสานการปรับตัวใหเขากับกลุมหรือคลอยตามเพื่อให

เปนสมาชิกของกลุมอาชีพในที่สุด  
   2.3 ข้ันอนุรักษ คือ การหาความสมดุล มั่นคงในงาน เกิดความพึงพอใจวางานนั้น

เหมาะสมมากที่สุด  
จะเห็นไดวาการพัฒนาอาชีพ เปนกระบวนการพัฒนาอาชีพอยางตอเนื่องจนเปนมาตรฐาน

อาชีพเพื่อใหผูประกอบอาชีพมีความมั่นคงและประสบความสําเร็จสูงสุดของอาชีพ เริ่มตั้งแตการ
พัฒนาในขั้นแรกของการเลือกประกอบอาชีพจนถึงการพัฒนาในขณะประกอบอาชีพจนสิ้นสุด     
การประกอบอาชีพ ซึ่งการพัฒนาอาชีพนั้นยอมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อใหความสอดคลองกับ
ตัวแปรสําคัญทางดานบุคลิกภาพของบุคคล ขอจํากัดทางการศึกษา สมรรถนะทางรางกาย รายได  
คานิยม และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซ่ึงสิ่งเหลาเปนตัวแปรที่สําคัญทั้งดานความ
มั่นคงและการเพิ่มระดับรายไดของอาชีพ โดยเฉพาะตัวแปรดานบุคลิกภาพและสมรรถนะทางรางกาย
ของผูประกอบกอบอาชีพประเภทการใชแรงของตนที่ตองคํานึงถึงการดูและสุขภาพตนเองเพื่อให
สามารถประกอบอาชีพการงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

การรวมกลุมอาชีพ  
แนวคิดการรวมกลุมอาชีพ เปนแนวคิดการสรางความเข็มแข็งและเพิ่มศักยภาพอาชีพในกลุม

อาชีพ ดวยการรวมกลุมอาชีพและการรวมกันของสมาชิกท่ีรวมดําเนินกิจกรรมเพื่อใหเกิดรายได   
สรางโอกาส และลดตนทุนในการประกอบอาชีพใหแกสมาชิกรวมกัน รวมถึงทําใหเกิดการพัฒนา
ทักษะอาชีพและการสรางมาตรฐานอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการยกระดับรายได ซึ่งการ
รวมกลุมอาชีพน้ันอาจเปนลักษณะการรวมกลุมถาวรหรือการรวมกลุมชั่วคราวข้ึนอยูกับพื้นฐาน
ความคิดของสมาชิกในกลุมและวัตถุประสงคของการรวมกลุมอาชีพ 
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การรวมกลุมอาชีพ มีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ (มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, 2558)  

1. ขั้นตอนการรวมกลุมอาชีพ ไดแก    
    1.1 การศึกษาและวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่นที่เอื้อตอการประกอบอาชีพของ

ประชาชน เชน ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบ
สาธารณูปโภค แหลงทุน ภูมิปญญาทองถ่ิน และสภาพการประกอบอาชีพ เปนตน  

    1.2 จัดแบงกลุมอาชีพ ไดแก  
1) กลุมอาชีพที่ตองการชวยเหลือพิเศษ คือ กลุมที่ขาดปจจัยการผลิต มีหนี้สิน    

หรือขาดทุนจากการประกอบอาชีพ ขาดทักษะ ความรู โดยแนวทางชวยเหลือในกลุมนี้ควรสงเสริม
ความรู แนะนําทักษะอาชีพ ประสานงานบูรณาหนวยงานท่ีเก่ียวของชวยเหลือดวยการกําหนด
แผนงานชวยเหลืออยางเปนรูปธรรม  

2) กลุมอาชีพท่ีพึ่งตนเองไดแตยังไมแข็งแรง คือ กลุมท่ีขาดการบริหารจัดการอยาง
เปนระบบ ขาดคุณภาพการใหบริการ การตลาด โดยแนวทางชวยเหลือในกลุมนี้ควรเปนการสงเสริม
ความรูในระบบการบริหารจัดการกลุม  

3) กลุมท่ีมีความเขมแข็ง คือ กลุมที่สามารถประกอบอาชีพไดตามบริบทของตนเอง
แตขาดมาตรฐานการประกอบอาชีพท่ีสูงขึ้นโดยแนวทางการชวยเหลือในกลุมนี้ควรสงเสริมการใหมี
มาตรฐานการรับรองจากหนวยงานของรัฐในประเทศและตางประเทศ มีการบริหารจัดการครบวงจร
เพื่อสรางความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ     

      1.3 การรวบรวมและจัดทําทะเบียนกลุมอาชีพ เปนการแยกประเภทกลุมและจัดทํา
ขอมูลตามบริบทของการประกอบอาชีพและขอมลูที่จําเปนสอดคลองกับพื้นที่ในการประกอบอาชีพ   

      1.4 กําหนดกรอบในการรวมกลุมอาชีพอยางเปนระบบโดยเนนการมีสวนรวมของ
สมาชิกกลุม  

      1.5 การแลกเปลี่ยนความรูความสามารถ และประสบการณ การแกปญหาการประกอบ
อาชีพ  

      1.6 การสรางความรู ความเขาใจ คานิยม ทัศนคติตอการประกอบอาชีพ อันเปน
ภูมิคุมกันใหกับผูประกอบอาชีพโดยสรางลักษณะ การจัดบันทึก การสังเกต การพัฒนาเรียนรู ความ
ขยัน การประหยัดและออม เชน การจดบันทึก รายได รายจาย ตนทุนทางการประกอบอาชีพ เปนตน  

      1.7 การติดตามและประเมินผลอันเปนประโยชนตอการรวมกลุมอาชีพ 
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ยุทธศาสตรการรวมกลุมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามภาพที่ 2.1 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1 ยุทธศาสตรการรวมกลุมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่มา (กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น, 2558)   
  

2. การจัดตั้งกลุมอาชีพ ไดแก (ออยใจ นามวงศ, 2545 และ เบ็ญชา ออนถวม, 2545) 
   2.1 กลุมอาชีพที่มีการขึ้นทะเบียนไวแลว เปนกลุมที่ยังดําเนินกิจกรรมและดําเนินการอยู

และมีแนวโนมที่จะขอความสนับสนนุ วัสดุ อุปกรณหรืองบประมาณจากผูเก่ียวของ แนวทางของกลุม
นี้ควรนํารายละเอียดกิจกรรมของการประกอบอาชีพ ท่ีมีผูนํากลุม สมาชิกกลุมเพื่อขอรับ            
การสนับสนุน  

   2.2 กลุมอาชีพที่รวมตัวกันแตไมไดจดทะเบียน ควรนําหลักฐานหรือเอกสารประกอบดวย 
สมาชิกกลุมตั้งแต 7 คนข้ึนไป วัตถุประสงคของกลุมอาชีพ คณะกรรมการบริหารกลุมอาชีพ รวมถึง
ขอบังคับหรือระเบียบกลุมที่สมาชิกรับทราบ ขอจดทะเบียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นของกลุม
อาชีพท่ีตั้งอยู  

   2.3 กลุมอาชีพจดทะเบียนตามกฎหมาย เปนกลุมอาชีพที่มีฐานะเปนนิติบุคคลรับรองตาม
กฎหมาย ไดแก กลุมสหกรณออมทรัพย กลุมเกษตรกร เปนตน 

3. การสรางความสัมพันธในกลุม การที่จะดําเนินกิจกรรมกลุมใหลุลวงดวยดีนั้นตองอาศัย
ความรวมมือจากสมาชิกของกลุมเปนตัวขับเคลื่อนที่สํ าคัญ  การสรางความสัมพันธในกลุม
ประกอบดวย   

   3.1 การไววางใจและการยอมรับในความสามารถระหวางกัน ในการทํางานรวมกันของ
สมาชิกกลุมตองใหเกียรติตอหนาที่ของแตละคนท่ีไดรับมอบหมายโดยไมกาวกายสิทธิและหนาที่ของ
ผูอื่น  

   3.2  ความพรอมใจกันของสมาชิกในการชวยเหลือกันโดยไมเกี่ยงงาน มีน้ําใจไมตรีตอ  
เพื่อนรวมงาน  

ยทุธศาสตร์การพฒันาอาชีพ เป้าหมาย ประเภทของกลุ่มอาชีพ 
กลุมอาชีพทีต่องใหความ

ชวยเหลอืพิเศษ 
1. ไมมีทีอ่ยูอาศัยและพ้ืนที่
ทํากิน 
2. มีหนี้สิน 

การพัฒนาอยางย่ังยืน 
1. การพัฒนาองคความรู 
2. การพัฒนาคน 
3. พัฒนาทุน 
4. พัฒนาการบริหารจัดการ 
 

          ประเด็นสําคัญ 
1. แกไขปญหาความ 
   ยากจน 
2. พึ่งตนเองได มอีาชีพ มีรายได 
   มีเงินออม 

  กลุมอาชีพที่พึ่งตนเองไดแต
ไมแข็งแรง 

กลุมอาชีพที่มคีวามแข็งแรง 

ระดับ 
1. ปจเจกคน 
2.ครัวเรือน 
3. กลุมและชุมชน 
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   3.3 มุงเนนการติดตอสื่อสารสองทาง เพ่ือการเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันอีกทั้งปองกัน  
การสื่อสารที่เขาใจผิดในสาระทีเปนสําคัญของกลุม  

   3.4 เรียนรูระบบและขั้นตอนในการทํางานหรือดําเนนิการ  
   3.5 การสรางความมีสวนรวมของกลุม เปนแนวทางใหสมาชิกทุกคนในกลุมไดรับรูและ

รับผิดชอบรวมกันของกลุม  
นอกจากองคประกอบในการรวมกลุมอาชีพแลวปจจัยที่สําไปสูความสําเร็จตอของกลุมอาชีพ 

ดังน้ี (ออยใจ นามวงศ, 2545) 
1. เปนกลุมที่มีประสิทธิภาพ เกิดจากความรวมมือและการมีสวนรวมของสมาชิกของกลุมที่มี

เปาหมายใหกิจกรรมของกลุมนั้นสําเร็จลุลวงไปไดดี ซึ่งลักษณะของกลุมที่มีประสิทธิภาพ ไดแก 
   1.1 เปนกลุมแบบไมเปนทางการมากนักมีการสรางบรรยากาศเปนกันเอง 
   1.2 เปนกลุมที่สรางความสัมพันธทั้งภายในกลุมและภายนอกกลุมโดยความสัมพันธภายใน

กลุม คือ สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมตางๆ ของกลุมทําใหเกิด
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และความสัมพันธภายนอกกลุม คือ การสรางความสัมพันธกับเครือขาย
เพื่อการแกปญหา เชนความสัมพันธกับ คนในชุมชน กลุมเครือขาย เปนตน  

   1.3 การสรางคณุคารวมกันของงานในแตละงาน เปนการสรางความเขาใจและการยอมรับ
ในงานของกลุมและสมาชิกในกลุมเห็นความสําคัญรวมกัน  

   1.4 เปนกลุมที่มีความแตกตางทางความคิดและเปนประชาธิปไตยซึ่งในบางครั้งสมาชิก 
บางคนอาจมีความคดิเห็นในกิจกรรมกลุมแตไมมีการแสดงความกาวราวหรือขัดขวางโดยไมมีเหตุผล  

   1.5 เปนกลุมที่ดําเนินตามขอตกลงในกลุมและปฏิบัติรวมกัน  
   1.6 สมาชิกในกลุมมีความเปนอิสระทางดานความคิดเห็นไมวาจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวย

ก็ตาม  
   1.7 สมาชิกในกลุมแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมาเพื่อใหเกิดการแกปญหาที่รอบ

ครอบและรอบดาน  
   1.8 สมาชิกมีความซื่อสัตยและรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติจนเปน

ผลสําเร็จ  
   1.9 สมาชิกของกลุมทุกคนมุงเปาหมายในผลสําเร็จของงานมากกวาตัวบุคคลที่มีอํานาจ

ควบคุมการจัดการกลุมอาชีพ 
2. การเสริมสรางพลังอํานาจของกลุมอาชีพ เกิดจากความเสี่ยงในการประกอบอาชีพทั้ง

ความเสี่ยงทางสังคมที่อาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา เชน การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เปนตน และความเสี่ยงทางกายภาพ เชน วัตถุดิบ สิ่งแวดลอม สุขภาพรางกาย เปนตน 
ซึ่งปจจัยเสี่ยงดังกลาว มีผลตอความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ดังนั้นพลังของกลุมที่มีประสิทธิภาพ  
ไดแก พลังใจในสมาชิกของกลุมที่ความเชื่อวาทําไดและเชื่อม่ันในกลุมอาชีพ และพลังของกลุมอาชีพท่ี
มีการจัดสรรงานอยางยุติธรรม มีความสามารถในการสรางเครือขาย และมีความสามารถในการ
แขงขันยอมนําไปสูการเพิ่มรายไดอยางย่ังยืนและความม่ันคงใหแกสมาชิกในกลุมอาชีพ  
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การเสริมสรางพลังอํานาจของกลุมอาชีพ ตามภาพที่ 2.2 ดังนี้ 
 

       การเพ่ิมพลังอํานาจ 
                
ลดโอกาสเสี่ยงทางสังคม 

 
 
 
ลดโอกาสเสี่ยงทางกายภาพ 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 การเสริมสรางพลังอํานาจของกลุมอาชีพ 
ที่มา (ออยใจ นามวงศ, 2545)  
 

จะเห็นไดวาการรวมกลุมอาชีพ เปนสวนสําคัญตอการสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมเกิดข้ึนอยางรวดเร็วสงผลโดยตรงตอการ
ประกอบอาชีพ ถาขาดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหทันตอสภาพการณดังกลาว ยอมทําใหความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพนั้นถดถอยลงไปทุกที ดังนั้น การรวมกลุมอาชีพเปนชองทางหนึ่งเพื่อสรางการ
ตอรองและเปนการทํางานรวมกันเพื่อใหการประกอบอาชีพมีความมั่นคงและย่ังยืน อยางไรก็ตามการ
รวมกลุมอาชีพใหเกิดประสิทธิภาพไดนั้น ตองเกิดจากพลังใจที่เชื่อมั่นในกลุมอาชีพและเชื่อในพลังของ
กลุมอาชีพ รวมถึงมีมุมมองหรือเปาหมายเดียวกันของสมาชิก อีกทั้งยังตองประสานความรวมมือไปยัง
หนวยงานที่เก่ียวของและหนวยงานที่สนับสนุนเพื่อใหกิจกรรมของกลุมประสบความสําเร็จสงผลให
กลุมอาชีพมีความม่ันคงและยั่งยืน 

การศึกษานี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ประกอบดวย การพัฒนา
อาชีพ และการรวมกลุมอาชีพ ซึ่งเปนตัวแปรที่สําคัญตอความมั่นคงในอาชีพและยกระดับรายไดอยาง
ยั่งยืนในการประกอบอาชีพ การที่ผูประกอบอาชีพที่ไดรับการพัฒนาอาชีพทั้งทางดานทักษะ ความรู
ความสามารถในแตละระดับอาชีพจนเปนที่ยอมรับและเชื่อถือในการประกอบอาชีพที่มีมาตรฐาน
อาชีพรวมถึงการรวมกลุมอาชีพเพื่อสรางมั่นคงในการทํางานรวมกันเพื่อใหการประกอบอาชีพมีความ
มั่นคงและยั่งยืน ยอมสงผลโดยตรงตอการมีรายไดที่เพิ่มขึ้นในอาชีพ ซึ่งแนวคิดดังกลาวนี้นํามาใชใน
การวิเคราะหและอธิบายเก่ียวกับการเพิ่มระดับรายไดของอาชีพสามลอถีบ  เชน การรวมกลุมผู
ประกอบอาชีพสามลอถีบ การสรางมาตรฐานอาชีพ เปนตน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การรวมกลุม 
2. การมีสวนรวม 
3. การตัดสินใจ 
4. กิจกรรมของกลุม 
5. การเพ่ิมความเห็นใจ    
   สงสาร 

พลังใจ 

พลังของ
กลุม 

- เชื่อมั่นวาทําได 
- เชื่อในพลังกลุม 

- เพ่ิมความสามารถ 
- เพ่ิมเครือขาย 
- จัดสรรงานอยาง 
  ยุติธรรม 
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3. แนวคิดการจัดการอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

   ปญหาของการประกอบอาชีพในปจจุบัน คือ การจัดการอาชีพที่ขาดหลักคิดขาดความ        
รอบครอบของผูประกอบอาชีพ ทําใหเกิดปญหาในการประกอบอาชีพในระยะยาว โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วสงผลกระทบตอความมั่นคงใน
อาชีพและรายไดของผูประกอบอาชีพ นอกจากนั้นการมองภาพอาชีพในระยะสั้นของผูประกอบอาชีพ
เปนการประกอบอาชีพเฉพาะหนาจึงขาดการวางแผนในการจัดการอาชีพที่ดี ทําใหมีการเปลี่ยนแปลง
ไมทันในอนาคต ซึ่งสิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นประกอบอาชีพในรูปแบบเดิมที่มุงเนนรายไดในระยะสั้น 
ดังน้ันการจัดการอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนหนทางไปสูความมั่นคงในอาชีพ
นั้น (ณดา จันทรสม, 2550 และมลูนิธิชัยพัฒนา, 2550) 

การจัดการอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวคิดที่นอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมนิทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เปนหลักคิดใน
จัดการการอาชีพดวยความพอประมาณ มีความเพียงพอ มีความสมดุล เพื่อสรางความยั่งยืนในการ
ประกอบอาชีพตามนิยามของเศรษฐกิจพอเพียง “3 หวง 2 เงื่อนไข”นั่นคือ พอประมาณ มีเหตุผล    
มีภูมิคุมกัน ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานเงื่อนไข ความรูและคุณธรรม  

นิยามของเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาว มีสาระสําคัญ ดังนี้ (‘ในหลวง’กับพระราชดําริปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง,เดลินิวส, 2559)   

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีตอความจําเปนและเหมาะสมกับฐานะของตนเองท่ี
ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การประกอบอาชีพการงานใด
ควรคํานึงถึงความสามารถ ความถนัดและศักยภาพทางกายใหมีความเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
นั้น 

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการอยางมี เหตุผลตามหลักวิชาการ         
หลักกฎหมาย หลักจริยธรรมโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เก่ียวของ ไดแก รูจุดออน จุดแข็ง โอกาส
และอุปสรรค ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 

3. การมี ภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล นอกจากนี้การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับ
พอเพียงตองอาศัยเงื่อนไขที่สําคัญ ไดแก 
            1) เง่ือนไขความรู ไดแก ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตางๆ ท่ีเกี่ยวของอยางรอบดาน
สัมมาอาชีพควรศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ รายรับ รายจาย การประหยัด ลด ละ เลิกอบายมุขสิ่งมอม
เมา รวมถึงวิธีการดูแลสุขภาพและการแบงปนเวลาใหกับครอบครัว ชุมชน สังคม ซึ่งความรอบคอบท่ี
จะนําความรูเหลานั้น มาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้น
ปฏิบัติ  
            2) เงื่อนไขคุณธรรม ไดแก ความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และความ
อดทน ความเพียร และสติปญญาในการประกอบอาชีพ 
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            หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ตามภาพที่ 2.3 ดังนี้ 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
ที่มา  (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550).  

 

ในสวนแนวคิดการจัดการอาชีพ เปนแนวคิดสงเสริมใหเกิดความสําเร็จในงานอาชีพ         
ซึ่งหมายถึง กระบวนการ วิธีการหรือเทคนิคที่อาศัยหลักการจัดการพื้นฐาน ไดแก  

1. การวางแผนในการประกอบอาชีพ เปนการกําหนดทิศทางหรือขั้นตอนในการประกอบ
อาชีพท่ีวางไวอยางเปนระบบเพื่อใหบรรลุเปาหมายและดําเนินไปตามทางท่ีถูกตอง ลดความเสี่ยงจาก
ปญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจมีขึ้นในระยะเริ่มตนและระยะที่ดําเนินการประกอบอาชีพ 

2. การจัดสภาพการประกอบอาชีพ เปนการกําหนดลักษณะของงานหรือรายละเอียดของ
งานหรือแนวทางในการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของงาน เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติใหกับผู
ประกอบอาชีพ 

3. คุณลักษณะของผูประกอบอาชีพ เปนปจจัยสวนหนึ่งที่ทําใหการประกอบอาชีพ ประสบ
ความสําเร็จ อันเนื่องจากไมวาจะเปนอาชีพในภาคผลิต อาชีพในภาคพาณิชยกรรมหรือในอาชีพ    
ภาคบริการก็ตาม ผูประกอบอาชีพในแตละอาชีพนั้นเปนผูที่สรางเสริมการเติบโตและมั่นคงใหแก
อาชีพนั้นท้ังสิ้น คุณลักษณะที่สําคัญของผูประกอบอาชีพ เชน ความมุงมั่นตั้งใจ ความคิดสรางสรรค 
การใฝหาความรูอยางตอเนื่อง ความขยันซื่อสัตย และมีความอดทน เปนตน 
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4. การควบคุมดูแลเอาใจใสการประกอบอาชีพ เปนการติดตามในผลสําเร็จของงานและ
ประเมินปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาหรือผูใชบริการ เพื่อให
เกิดความสําเร็จของงานและบรรลุวัตถุประสงคในการประกอบอาชีพ  

ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดความสําเร็จในงานอาชีพ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
1. ความมุงมั่นทุมเทเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ เปนการใชสติปญญา ความรูความสามารถ 

โดยไมคํานึงความยากลําบาก เรียนรูและแกไขในสิ่งที่ผิดพลาดที่ผานมาใหเกิดความสําเร็จ มีความ
ภาคภูมิใจที่งานออกมาดี รวมถึงใหความสําคัญตอกระบวนการและวิธีการในการจัดการอาชีพ     
อยางตอเนื่อง 

2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนการคนหาวิธีการใหม ๆ ท่ีดีกวาเดิม เชน ประดิษฐอุปกรณ
ใหม ๆ  มาใชในงานอาชีพ นําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคาหรือ
ผูใชบริการ และนําระบบการจัดการสมัยใหมเพื่อลดตนทุนในการประกอบอาชีพ เปนตน 

3. ความสามารถในการจัดการงาน เปนการใชประสบการณจากการเรียนรูและวิธีแกไขใน
ปญหาเก่ียวกับการทํางาน และการใหคําปรึกษาแนะนาํใหกับเพื่อนรวมอาชีพเดยีวกันดวยความเต็มใจ 
รวมถึงมีความกลาที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณในการประกอบ
อาชีพในขณะนั้นเพื่อทําใหการประกอบอาชีพประสบความสําเร็จ 

4. ความเชื่อมั่นในตนเอง เปนความมั่นใจ ความเข็มแข็งเด็ดเดี่ยว การเอาชนะสิ่งแวดลอม   
ที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว และไมตัดใจแกไขปญหาท่ีสงผลกระทบตออาชีพโดยไมมีขอมูลรองรับ        
ที่เพียงพอ  

5. ความรับผิดชอบ เปนการรับผิดชอบตอการกระทําสิ่งตาง ๆ ในการประกอบอาชีพและ   
มีความใสใจตอการกระทํานั้น ไมวาผลของการกระทํานั้นจะออกมาในดานบวกหรือดานลบ ดวยความ
พยายามอยางเต็มที่ตามกําลังความรูความสามารถ มีความรับผิดชอบ 

6. การพัฒนาทักษะอาชีพอยางตอเนื่อง เปนการเรียนรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากความเชี่ยวชาญ
ในการทํางาน และการเพิ่มทักษะในการลดตนทุน เชน การอบรมพัฒนาทักษะ การสรางนวัตกรรม
ใหม ๆ ในการประกอบอาชีพ การมีกลุมอาชีพและเครือขายอาชีพ เปนตน           

7. การรูจักประมาณตนเอง เปนการกระทําที่ไมเกินกําลังความสามารถของตน และไมทํา   
ในสิ่งท่ีเกินตัว 

8. การประหยัดและอดออม เปนการระมัดระวังการใชจาย เชน การซื้อสินคาฟุมเฟอย     
การซื้อทรัพยสินที่ไมกอใหเกิดรายได เปนตน และ การลดละเลิกสิ่งที่อันตรายตอสุขภาพ เชน การดื่ม
สุรา การเที่ยวเตรในสถานบันเทิง เปนตน รวมถึงการจัดสรรรายไดใหมีความเหมาะสมกับคาใชจาย 
และมีสัดสวนเงินออมที่สอดคลองกับรายไดเพื่อเปนหลักประกันในการเติบโตของอาชีพ 
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9. ความซื่อสัตย เปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูที่เกี่ยวของกับอาชีพ โดยเฉพาะลูกคาหรือ
ผูใชบริการที่ถือวาเปนผูที่มีความสําคัญตอรายได ผูประกอบอาชีพตองมีความซื่อสัตยทั้งดานคุณภาพ
สินคาที่มมีาตรฐานและการใหบริการที่ดีและไมคิดคาบริการเกินความจริง   

การจัดการอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสาระสําคัญ ดังน้ี    
1. ดานความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ เปนความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วสงผลกระทบโดยตรงตอการประกอบอาชีพโดยเฉพาะอาชีพการใหบริการ
ขนสงโดยสารที่เนนการใหบริการผูโดยสารเปนสําคัญ ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากการขนสงในระยะใกลเปน
การขนสงระยะไกลมากขึ้น เปนผลมาจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ไดแก การสราง
ถนนที่เพิ่มความสะดวกในการสัญจรมากขึ้นและนวัตกรรมเครื่องยนตของรถโดยสารที่มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการพัฒนารูปแบบการขนสงสาธารณะและรถยนตสวนบุคคลท่ีใหความสะดวกสบาย ดังนั้น
ผลกระทบยอมเกิดข้ึนกับผูประกอบอาชีพขนสงโดยสารระยะใกลดั้งเดิมที่ใชแรงงานคน คือ อาชีพ
สามลอถีบเปนอาชีพที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาวขางตนมากที่สุด ดังนั้นการคงอยูของ
อาชีพสามลอถีบจําตองไดรับการจัดการอาชีพดวยการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชโดยการใหความรู ไดแก การอบรมเก่ียวของกับสัมมาอาชีพ เชน  การทําบัญชีรายรับ 
บัญชีรายจาย การประหยัด เปนตน และการดูแลรักษาสุขภาพ  เชน การลด ละ เลิกอบายมุข      
และสิ่งมอมเมา เปนตน รวมถึงการแบงปนเวลาใหกับครอบครัว ชุมชน สังคม  

 2. ดานการลดตนทุนในการประกอบอาชีพ เปนการพิจารณาเหตุผลในการเพิ่มหรือ        
ลดตนทุนในการประกอบอาชีพและศึกษาหาความรูวิธีการเพื่อใหมีความสัมพันธมีเหตุมีผลระหวาง
รายไดกับตนทุนทางอาชีพ ซึ่งตนทุนในการประกอบอาชีพ ไดแก คาใชจายในการซื้ออุปกรณเพิ่มเติม 
ซอมแซมและบํารุงรักษาใหมีสภาพที่ใชงานได 

  3. ดานการเพิ่มรายไดของการประกอบอาชีพ เปนการยกระดับรายไดเพื่อสรางความม่ันคง
และย่ังยืนในการประกอบอาชีพ โดยมุงเนนการเพิ่มรายไดดวยการพัฒนาอาชีพหรือการรวมกลุม
อาชีพ อีกท้ังนําแนวคิดเศรษฐกิจเพียงพอมาใชในการดํารงชีพ เชน การประหยัด การซื่อสัตย        
การลด ละ การใชสินคาที่ไมมีความจําเปนโดยเฉพาะสินคาที่ไมกอใหเกิดรายได หรือสินคาฟุมเฟอย 
เปนตน 

จะเห็นไดวาการจัดการอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชวยใหกําหนดทิศทาง
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ทางดานความมั่นคงในอาชีพ การมีรายไดท่ีเพียงพอและเหมาะสม
กับคาใชจาย ตลอดจนมีระมัดระวังในการดําเนินชีวิตตามบริบทของอาชีพของตนซึ่งหลักคิดท่ีสราง
ความยั่งยืนในแตละชวงของการประกอบอาชีพสงผลใหการประกอบอาชีพมีหลักการ มีหลักยึดที่เปน
รูปธรรม ลดความเสี่ยงและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพนําไปสูความมั่นคงและยั่งยืน  

การศึกษานี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดการจัดการอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัน
เปนแนวทางใหกับผูประกอบอาชีพไดจัดการอาชีพของตนใหประสบความสําเร็จทั้งทางดานความ
มั่นคงในอาชีพและการมีรายไดอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอของหลักคิด
เก่ียวกับความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน บนพื้นฐานเงื่อนไขประกอบดวยความรูและคุณธรรม 
ในการประกอบอาชีพ ซึ่งแนวคิดดังกลาวนี้ไดนํามาใชในการวิเคราะหและอธิบายเก่ียวกับการจัดการ
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อาชีพสามลอถีบใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืน ไดแก การลดตนทุนในการประกอบอาชีพและการเพิ่ม
รายไดในการประกอบอาชีพ เพื่อสรางความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 

 

 กลาวโดยสรุป ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชแนวคิดการยกระดับรายไดอยางย่ังยืน ประกอบดวย 
แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม  แนวคิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และแนวคิดการจัดการ
อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนการอธิบายถึง การขาดความมั่นคงและรายได
อยางยั่งยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ทําใหผูประกอบอาชีพสามลอถีบขาดแรงจูงใจในการสืบ
ทอดอาชีพที่มีมาอยางยาวนาน และลดจํานวนลงไปเรื่อย ๆ  รวมถึงขาดความมั่นคงในอาชีพและ     
มีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพสงผลตอคุณภาพชีวิตและความเปนอยู อีกทั้งผูประกอบอาชีพสาม
ลอถีบไมไดรับสวัสดิการทางสังคมจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ยามเจ็บปวย ไมสบายจึง          
ไมสามารถเขารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลหรืออนามัย และปญหาอื่น ๆ  
 

ความรูเก่ียวกับการประกอบอาชีพสามลอถีบ 
 

การประกอบอาชีพสามลอถีบ   
 อาชีพสามลอถีบเปนอาชีพหนึ่งในอาชีพสงวนของคนไทยจากการจัดกลุมของคนถีบสามลอใน
หมวดใหญ 9 อาชีพงานพื้นฐานโดยอาชีพสามลอถีบอยูในหนวย 9331วาดวยผูขับเคลื่อนพาหนะโดย
ใชมือเข็นหรือเทาถีบในการขนสงสินคาในการขนสงสินคาหรือผูโดยสาร (กรมการจัดหางาน         
กองวิชาการและแผนงาน, 2545) ซึ่งในอดีตมีการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตสามลอตาม
พระราชบัญญัติลอเลื่อน พุทธศักราช 2478 โดยเก็บอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียนและออก
ใบอนญุาตประเภทจักรยานตั้งแต 3 ลอขึ้นไป อัตราอยางสูงไมเกินปละ 4 บาท และรถจักรยานตั้งแต 
3 ลอขึ้นไปสําหรับรับจางในจังหวัดพระนครและธนบุรี ในอัตราอยางสูงไมเกินปละ 12 บาท ในสวน
คาธรรมเนียมการจดใบขับขี่ลอเลื่อนและเครื่องหมาย ประเภทผูขับขี่ใบอนุญาตขับข่ีจักรยาน สําหรับ
การออกใบอนุญาตครั้งละ 1 บาทและสําหรับการตอใบอนุญาตครั้งละ 1 บาท สวนเครื่องหมาย
สําหรับลอเลื่อนจดทะเบียนออกใบอนุญาตครั้งละ 1 บาท หลังจากการไดงดการจดทะเบียนและออก
ใบอนุญาตรถจักรยานตั้งแต 3 ลอข้ึนไปตามพระราชบัญญัติลอเลื่อน (ฉบับท่ี 6) พุทธศักราช 2502 
มาตรา 5 ในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัด ธนบุรีเพื่อลดการจราจรคับคั่งและอุบัติเหตุแกยวดยาน
และประชาชน (อารักข หาญสันเทยีะ, 2546) 
 

ประวัติความเปนมาของสามลอถบีในประเทศไทย   
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเริ่มจากการพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงทําใหสังคมไทย   

เขาสูความเปนเมืองทันสมัยโดยเฉพาะในเมืองกรุงเทพมหานครเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาถนน
หนทางและเปลี่ยนจากการสัญจรทางน้ําสูการสัญจรทางบก ซึ่งมีสิ่งท่ีปรากฏขึ้นในยุคสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) คือ รถลาก หรือที่เรียกวา “รถเจก”เพราะ  
กุลีชาวจีนเปนคนลากรับจางชาวกรุงเทพฯ ทั่วไปในการสัญจรจากท่ีหนึ่งไปยังที่หนึ่ง โดยประวัติของ     
รถลากคันแรกมีขึ้นที่ประเทศญี่ปุนเมื่อประมาณ ป พ.ศ. 2376 ตอมาป พ.ศ. 2440 ไดเขามาถึง
กรุงเทพมหานครเปนครั้งแรก โดยพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (พุก)เปนผูนํารถลากมาจากเมืองซัวเถา    
ในจีนแผนดินใหญนําขึ้นทูลเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชการที่ 5) คันหนึ่ง  
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ตอมารถลากก็เปนที่นิยมของบรรดาพระบรมวงศานุวงศและแพรหลายถึงบรรดาขุนนางและ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในท่ีสุด  
 
 

 รถลาก หรือที่เรียกวา “รถเจก” ตามภาพที่ 2.4 ดังนี้ 
 

           
 

ภาพที่ 2.4 รถลาก หรือท่ีเรียกวา “รถเจก” 
ที่มา (เรื่องเลาชาวเมืองสยาม, 2559) 
 

ป พ.ศ. 2427–2430  เปนชวงวิวัฒนาการจากรถลากเปนรถจักรยานสามลอ โดยรถจักรยาน
สามลอไทยน้ันเปนวิ วัฒนาการมาจากรถจักรยานสองลอ ซึ่ งรถจักรยานสองลอเขามาใน
กรุงเทพมหานครเปนรถจักรยานสองลอประเภทที่ลอหนาสูงและลอหลังเล็กเหมือนกับรถจักรยาน    
ที่พวกละครสัตวใชกันครั้นตอมารถจักรยานสองลอไดเปลี่ยนขนาดของลอจักรยานใหเทากัน          
รถจักรยานสองลอในปจจุบัน ปรากฏวาเปนท่ีนิยมกันมาก แตขาดพื้นที่ใชสอยดานการโดยสารและ
บรรทุกสิ่งของ   

ป พ.ศ. 2476 รถจักยานสามลอของไทย ประดิษฐข้ึนเพื่อประโยชนในการใชสอยผูเปนตนคิด
ประดิษฐสามลอไทยขึ้น คือ นายเลื่อน พงษโสภณ ตามบันทึกกลาววา ลักษณะของจักรยานสามลอ
เปนรถที่มีลอหนา 1 ลอ และลอหลัง 2 ลอ การประดิษฐจักรยานสามลอครั้งแรกคือการลองผิดลอง
ถูกเพราะไมมีตนแบบหรือพิมพเขียวเหมือนอยางปจจุบัน ใชการปฏิบัติจริงและทําการแกไขในแตละ
จุดท่ียังไมมีความสมบูรณ โดยรถจักรยานสามลอไมไดมีลักษณะเหมือนรถสามลอในทุกวันน้ี ซึ่งมีลอ
หลังสองลอและลอหนาอยูตรงกลางอีกหนึ่งลอ กลาวคือใชรถจักรยานสองลอโดยเพิ่มลอทางดานขวา
อีกหนึ่งลอขนานกับลอหลังแลวใสกระบะสําหรับนั่งหรือโดยสารเขาไปทางดานซายและไมมีหลังคา
ผูโดยสารตองใชรวมกางเองจึงมีลักษณะเหมือนกับรถสามลอพวงขางที่ยังมีใชอยูทางภาคใตของเรา   
ในทุกวันนี ้เชน จังหวัดสงขลาตามภาพที่ 2.5 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.5 รถจักรยานสามลอของนายเลื่อน พงษโสภณ 
ที่มา (เรื่องเลาชาวเมืองสยาม, 2559)  
  

ป พ.ศ. 2479 ทางราชการออกกฎกระทรวงบังคับเกี่ยวกับลักษณะของรถจักรยานสามลอ 
โดยกําหนดรายละเอียดในกฎกระทรวง 7 ขอ ดังนี้ (1) มีท่ีนั่งสําหรับผูขับขี่นั่งอยูตอนหนาผูโดยสาร
นั่งอยูตอนหลัง (2) ตัวรถสําหรับผูโดยสารน่ังมีรูปเปนตัวถัง (3) มีประทุนกันฝนและแดดสําหรับ
ผูโดยสาร(4) ระยะหางระหวางลอหลัง ไมนอยกวา 1 เมตร และไมเกิน 1.10 เมตร (5) น้ําหนักรถ    
ไมเกิน 80 กิโลกรัม (6) มีโคมไฟไมนอยกวาขางละ 1 ดวง โดยใชกระจกสีขาวดานหนา สีแดงดานหลัง 
ติดไวใหเห็นสวนกวางของตัวถังรถโดยใหเห็นแสงไฟท้ังจากขางหนาและขางหลัง (7) มีหามลอที่ใชการ
ไดดีไมนอยกวา 2 อัน และขอบังคับถึงการใชรถจักรยานสามลอเปนพาหนะในการขนสงผูโดยสารวา 
 “จะรับบรรทุกผูโดยสารอายุเกิน 10 ขวบได 2 คนกับเด็กอายุไมเกิน 10 ขวบ ดวยหนึ่งคนเปนอยาง
มากกับหามใชบรรทุกของเวนแตวาเปนของที่มีติดตัวไปกับผูโดยสารแตก็ตองไมเกิน 30 กิโลกรัม”   
ซึ่งตอมานายเลื่อน  พงษโสภณ ไดดัดแปลงรูปรางลักษณะของรถสามลอไทยตามกฎกระทรวง จนมี
ลักษณะสวยงามเหมือนรถจักรยานสามลอในปจจุบัน ตามภาพที่ 2.6 ดังนี้ 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

30  

                
 

ภาพที่ 2.6 จักรยานสามลอถีบของไทยในปจจุบัน 
ที่มา (เรื่องเลาชาวเมืองสยาม, 2559)  
 

สําหรับจังหวัดสมุทรปราการ เปนเมืองปริมณฑลอยูติดกับกรุงเทพมหานครและเปนเมือง
อุตสาหกรรมท่ีมีการเช่ือมตอระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ ดวยระบบคมนาคม  
ที่สะดวกรวดเร็วเ พ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ซึ่ งอาชีพสามลอถีบในเมือง
สมุทรปราการ ในชวงป 2503-2535 เปนที่นิยมของผูใชบริการอยางมากมีจํานวนรถสามลอถีบ
มากกวา 500 คัน เปนอาชีพที่สรางรายไดอยางม่ันคงใหกับผูประกอบอาชีพสามลอถีบในชวงนั้นและ
เจาของอูสามลอถีบที่มีอยูในจังหวัดสมุทรปราการมีรายไดมาจากการขาย การใหบริการซอมเปลี่ยน
อะไหลและใหเชาของรถสามลอถีบ รวมถึงการใหบริการเชาที่พักแกผูประกอบอาชีพสามลอถีบที่  
สวนใหญเปนชาวอีสานมาจากตางจังหวัด เชน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดร 
ขอนแกน สกลนคร เปนตน ที่จะมาพักในอูและเชารถสามลอถีบและบางสวนสามารถเก็บเงินซื้อ
รถสามลอถีบเปนของตนเอง ซึ่งสามลอถีบยังคงตองขึ้นทะเบียนและจดเบียนและมีปายทะเบียนอยู 
ในระยะหนึ่ง จากนั้นไมอนุญาตใหจดทะเบียนแตสามารถใหรับสงโดยสารตามคําแนะนําของเจาหนาที่
ตํารวจจราจรโดยอนุโลมเทานั้น (สุรชัย สุตันตั้งใจ สัมภาษณ, 2559)   

ในปจจุบันผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการยังคงมีการใหบริการรถสามลอ
ถีบ จํานวน 120 ราย ประกอบดวย เขตเทศบาลเมืองปากน้ํา จํานวน 40 ราย เขตเทศบาลตําบลดาน
สําโรง (ซอยวัดดานสําโรง) จํานวน 30 ราย และเขตอําเภอพระประแดง จํานวน 50 ราย  รวมท้ังหมด 
120 ราย (กลุมสามลอถีบ จังหวัดสมุทรปราการ, 2557) โดยอยูในซอยหรืออยูบริเวณตลาด เชน ซอย
วัดดานสําโรง ซอยบานทะมัง และซอยบานแซ เปนตน หรือบริเวณตลาด เชน ตลาดปากน้ํา ตลาด
พระประแดง เปนตน รวมถึงอยูกระจัดกระจายตามบริเวณอื่น ๆ เชน หนาศาลเจาจังหวัด
สมุทรปราการ หนาวัดพิชัยสงคราม เปนตน  
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การวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

 ธนัสถ จังมงคลการ  (2547) การวิจัยเรื่องสภาพความเปนอยูของผูขับขี่สามลอถีบ: 
กรณีศึกษายานชุมชนซอยวัดดาน ตําบลสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
สภาพการอยูอาศัยและปญหาการอยูอาศัยปจจุบันของผูขับขี่รถสามลอถีบโดยวิเคราะหลักษณะ
ทางดานสังคม สภาพวิถีชีวิตและเศรษฐกิจ 
 ผลการศึกษาพบวา ลักษณะตัวบานที่สามลออยูอาศัยสวนใหญอยูในสภาพไมดี มีการอยู
อาศัยต่ํากวามาตรฐาน ไมถูกสุขลักษณะ และขาดความปลอดภัยในการอยูอาศัย นอกจากนั้นยังมี
บางสวนที่มีการพักอาศัยไมเปนหลักแหลงซึ่งเมื่อพิจารณาการครอบครองรถสามลอพบวา กลุมที่เชา
รถสามลอถีบมีสภาพการอยูอาศัยที่แยกวากลุมที่มีรถเปนของตัวเองในขณะที่สภาพชุมชนอยูอาศัย
พบวากลุมผูขับขี่สามลอถีบที่อยูกับอูบริการมีสภาพดีกวากลุมผูขับข่ีสามลอถีบที่ไมไดอยูกับอูบริการ 
ดานปญหาการอยูอาศัย สวนใหญกลุมผูขับข่ีสามลอถีบมีปญหามากที่สุดคือ กลุมที่อยูไมเปนหลัก
แหลง ไมมีหองนอน หองน้ําและหองสวม รองลงมากลุมที่อาศัยอยูในอูบริการกับเพื่อนสามลอ มีการ
อยูอาศัยแออัด หองน้ําหองสวมไมเพียงพอ สภาพภายไมไมสะอาด และสุดทายกลุมที่มีปญหานอย
ที่สุด คือกลุมที่อาศัยอยูกับครอบครัวไมมีความแออัดและจากผลการวิจัยดังกลาวพบวา ตนเหตุ       
ที่กลุมสามลอถีบมีสภาพการอยูอาศัยไมดี เกิดจากผูเชาสามลอลอถีบมีรายไดนอย ยากจน ไมสามารถ
จัดหาที่อยูอาศัยในสภาพท่ีดีไดในขณะที่เจาของอูสามลอถีบมีรายไดนอยไมสามารถจัดหาที่อยูอาศัย  
ที่เหมาะสมใหผูขับขี่รถสามลอถีบไดดวย 
 อารักข หาญสันเทียะ (2546) การวิจัยเรื่องคนถีบสามลอในกระแสของการพัฒนามี
จุดมุงหมายเพ่ือศึกษาถึงสาเหตุของการเขาสูอาชีพคนถีบสามลอ กระบวนการเขาสูอาชีพของคนถีบ
สามลอ วิถีชีวิตของคนถีบสามลอกับสังคมเมืองในกระแสของการพัฒนาและปญหาของคนถีบสามลอ   
 ผลการศึกษาพบวา 
 1.  สาเหตุของการเขาสูอาชีพสามลอ กระแสของการพัฒนามีผลกระทบตอชนบท           
ที่ประกอบอาชีพทํานา เพื่อนชักขวนเห็นวาอาชีพถีบสามลออิสระและเปนชวงที่วางจาการทํานา 
 2. การเขาสูกระบวนการประกอบอาชีพถีบสามลอมีทั้งผูที่ประกอบอาชีพอยูกอนแลวและ
ยายเขามาสูเมืองใหญ การเขามาโดยผายเครือขาย ไดแก ญาติพี่นอง เพื่อนพองหรือคนในชุมชน
เดียวกัน กลุมคนที่มาถีบสามลอสวนใหญมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือภาคกลางและ
ภาคเหนือ 
 3. วิถีชีวิตของคนถีบสามลอเปนชีวิตที่ลําบากตองนอนบนรถจักรยานสามลอ การดําเนิน 
ชีวิตเปนไปอยางเรียบงายและประหยัด 
 4. ปญหาของผูประกอบอาชีพถีบสามลอ ไดแก ปญหายาเสพติด ปญหาที่อยู ปญหาการ
เกิดอุบัติเหตุ และความมั่นคงของรายได 
 5. ปญหากระแสการพัฒนา ทําใหสามลอถีบเขาไปอยูในซอยมากขึ้น 
 6. ผลจากการพัฒนา ทําใหชาวนา ชาวไรและผูยากจนในชนบทเลี้ยงตัวเองไมไดจึงเขาสู
เมืองเพื่อประกอบอาชีพถีบสามลอและปจจัยแรงผลักท่ีเกิดจากความยากจน ไมมีงานทําในชนบท   
ทําใหกลุมคนมุงสูอาชีพถีบสามลอ ประการสุดทายเกิดจากแรงดึงของเมืองที่มองวาเมืองเปนแหลง
งานและแหลงเงินของคนยากจนในชนบท 
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 ออยใจ  นามวงศ (2544) การวิจัยเรื่องการรวมกลุมอาชีพสามลอถีบ เพื่อการทองเที่ยว  
เชิงอนุรักษ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการและแนวทาง   
การรวมกลุมประกอบอาชีพสามลอถีบเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมผลการศึกษาพบวา 
 1. ความตองการในการรวมกลุมประกอบอาชีพสามลอถีบพบวา ตองการใหมีการรวมกลุม
โดยวัตถุประสงคตองการใหรวมมือชวยเหลือในการบริการดานการทองเที่ยวโดยมีหนวยงาน          
ที่เก่ียวของใหการสนับสนุนและสงเสริม สําหรับขอปฏิบัติตองการใหสมาชิกทํางานรวมกันดวยความ
สามัคคี เก็บอัตราคาโดยสารเปนมาตรฐานเดียวกัน มีการจัดคิดเพื่อรับงานบริการนักทองเที่ยว     
ดานกิจกรรมตองการมีการอบรม ดานจราจร การใชภาษา บริการขอมูลขาวสาร มีกิจกรรมการแขง
กีฬา และการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้งและจัดทําโครงการตางๆ โดยใชสามลอถีบเปนพาหนะ
ในการเดินทาง 
 2. แนวทางการรวมกลุมผูประกอบอาชีพสามลอถีบ เริ่มจากการจัดตั้งใหมีสํานักงาน
แนนอนและมีการประชาสัมพันธใหผูประกอบอาชีพสามลอถีบมารวมกลุมโดยชี้แจงวัตถุประสงค    
ในการรวมกลุมและผลประโยชนที่สมาชิกจะไดรับ มีการจัดเลือกหัวหนากลุมและคณะกรรมการเพื่อ
ดําเนินงานกลุม ในการสรางรายไดทีเพิ่มข้ึนใหแกสมาชิกกลุมอีกทั่งรวมกันสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
สามลอถีบใหเปนกิจการที่มั่นคงโดยการขอความชวยเหลือและสนับสนุนจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
สมาชิกตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุมที่ตั่งไวอยางเครงครัดเพื่อใหกลุมดําเนินไปดวยดี 
 เยาวลักษณ อัมพรสิทธิกูล (2544) การวิจัยเรื่อง การดําเนินชีวิตของผูประกอบอาชีพถีบ
สามลอในจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตของผูประกอบอาชีพถีบ    
สามลอ สภาพการทํางาน และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการวางแผนชีวิตในอนาคตของ
ผูประกอบอาชีพถีบสามลอในจังหวัดสมุทรปราการ 
 ผลการศึกษาพบวา สภาวะแวดลอมในการทํางานโดยทั่วไปอาจเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ
ไดงายเนื่องจากมียานยนตจํานวนมาก ถนนชํารุดเปนระยะทางยาว และมีสะพานสูงบางจุด  
นอกจากนี้สุขภาพรางกายของคนถีบสามลอยังไดรับผลกระทบจากมลภาวะในอากาศเนื่องจากตองอยู
บนถนนเปนเวลานานหลายชั่วโมง คนถีบสามลอมีอาการเครียด อารมณเสีย และหงุดหงิดงาย
เนื่องจากการทํางานจากการถีบสามลอเปนเวลานาน ทําใหมีอาการปวดเมื่อยตามขอ และแขนขาเปน
ประจํา บางรายมีอาการปวดทองและระคายเคืองตา มีอาการลามากเมื่อถีบสามลอแดดจา และ
บรรทุกของหนักซึ่งผูถีบสามลอใชวิธีนอนพักผอนบนรถสามลอและงดรับผูโดยสารชั่วคราวเพื่อบรรเทา
อาการปวดเมื่อยแตบางรายซื้อยามากินหรือใชนํามันมวย บางคนมีโรคประจําตัว ไดแก โรคหอบ โรค
ภูมิแพ ความดันโลหิตสูงและโรคกระเพาะอาหาร เวลาเจ็บปวยสวนใหญซื้อยามากินเองเพราะไมมี
บัตรประกันสุขภาพจึงไมสามารถเขารับบริการสาธารณสุขชุมชนที่รัฐจัดให บางรายนอนพักเฉยๆ     
ใหหายปวยเองเนื่องจากเสียดายเงินคารักษาบริการและจากการศึกษาพบวา สวนใหญดื่มเครื่องดื่มชู
กําลังเปนประจํา ไมเคยพักผอนนอนหลักเต็มที่ วันละ 7-8 ชั่วโมง และไมเคยมีโอกาสพักผอนนอก
บานสําหรับมิตรภาพในครอบครัวอยูระดับปานกลาง 
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 ณัฐนันท  อํ่าบุญธรรม (2549) การวิจัยเรื่องปญหาความยากจนของกลุมอาชีพสามลอถีบ 
ในจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิหลังอาชีพเดิม สภาพชีวิต ปญหาความยากจน
และการชวยเหลือจากภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาความยากจนตลอดจนการ
เขาถึงระบบการใหบริการของรัฐ 
 ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบอาชีพขับสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการมีประสบการณ
จากอาชีพอ่ืนมากอน เชน ลูกจาง คาขาย รับจางและทํานา สาเหตุที่ละท้ิงอาชีพเดิมเนื่องจากรายได
ลดลง คาขายขาดทุน การที่มาประกอบอาชีพขับสามลอถีบเนื่องจากไมตองใชความรูและไมมี
ทางเลือกอ่ืนเปนอาชีพอิสระ รายไดพอกับรายจายหรือเปนแบบหาเชากินค่ํา กลุมผูประกอบอาชีพ
สามลอถีบตองการความชวยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องสวัสดิการการหารายไดเสริม   
การรักษาพยาบาล และเงนิกูดอกเบี้ยต่ํา 
 กิรณา  จินตนะกุล (2551) การวิจัยเรื่องนโยบายของรัฐที่สงผลกระทบตอผูประกอบอาชีพ
ถีบสามลอในเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบและเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาผลกระทบของนโยบายดานเศรษฐกิจและนโยบายดานการทองเที่ยว ความทันสมัย             
การกลายเปนเมือง ที่สงผลตอการประกอบอาชีพถีบสามลอในเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบและ    
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี รวมถึงการปรับตัวของผูประกอบอาชีพถีบสามลอใหเขากับสภาวการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ผลการศึกษาพบวา ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1-3 สงผลให
เศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีมีการขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคพาณิชยและภาคบริการ   
การปรับโครงสรางพื้นฐานตัดถนนมากย่ิงขึ้นทําใหเกิดอาชีพใหม เชนอาชีพถีบสามลอที่มาพรอมกับ
การพัฒนาถนน ดึงดูดใหคนเขามาในเมืองและการเขามาของของฐานทัพอเมริกาพ.ศ. 2514-2518
ตลอดจนความนิยมไขการสัญจรดวยสามลอถีบของหมูทหารอเมริกัน อาชีพถีบสามลอจึงเปนรายไดดี
เปนปจจัยดึงดูดใหคนจํานวนมากหันมาประกอบอาชีพถีบสามลอในยุคนี้ 
 ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 4-8 ไดเกิดการนําสามลอเครื่องเขา
มาในจังหวัดอุบลราชธานี สามลอเครื่องจึงเปนคูแขงที่สําคัญของสามลอถีบที่ใชแรงงานคนและการ
เพิม่ขึ้นของรถยนต รถจักรยานยนตสงผลตออาชีพสามลอถีบ สําหรับการปรับตัวของผูประกอบอาชีพ
ถีบสามลอพบวา สภาพของเทศบาลเมืองวารินชําราบและเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีที่แตกตางกัน
สงผลใหผูประกอบอาชีพถีบสามลอมีความแตกตางกัน กลาวคือผูประกอบอาชีพถีบสามลอจากเขต
เทศบาลเมืองวารินชําราบมีความคาดหวังรายไดมาจากนักทองเที่ยวเปนเพราะเปนสถานที่ตั้งสถานี
รถไฟ แตนักทองเที่ยวสวนมากเลือกที่เดินทางโดยรถโดยสารประเภทอ่ืน และสวนมากจากบริษัท    
นําเที่ยวที่มีการรองรบัการเดินทางดวยโดยสารอื่นอยูแลว เชน รถรับจาง สามลอเครื่อง รถประจําทาง
เปนตน ทําใหผูประกอบอาชีพถีบสามลอตองปรับตัว 
 ณฐันพิน ศรีราชเลา (2553) การวิจัยเรื่อง ทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีตอสามลอ
ถีบในเขตเทศบาลนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวไทยที่มีตอสาม
ลอถีบในเขตเทศบาลนครราชสีมา   
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 ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพสมรสโสด มีรายไดตอ
เดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท มีวัตถุประสงคทองเท่ียวกิจกรรม สันทนาการ และพักผอน โดย         
สวนใหญใชบริการสามลอถีบ สําหรับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานความเปนมิตรและ
บุคลิกภาพ ดานความสะดวกและความปลอดภัย ดานบริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก อยูในระดับเห็น
ดวยอยางย่ิง  
 บําเพ็ญจิต แสงชาติ (2547) การวิจัยเรื่อง การพึ่งตนเองของผูมีอาชีพถีบจักรยานสามลอ
ในเขตเทศบาลนครขอนแกน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพชีวิตพึ่งตนเองของผูมีอาชีพถีบจักรยาน
สามลอในเขตเทศบาลนครขอนแกน  
 ผลการศึกษาพบวา ผูมีอาชีพถีบจักรยานสามลอทั้งหมดเปนเพศชาย ทุกคนมีประสบการณ
การทํางานอาชีพอื่นมากอนการเลือกอาชีพถีบจักรยานสามลอดวยเหตุผลวา เปนอาชีพอิสระเปน  
นายตัวเองไมตองใชความรูและไมมีทางเลือกการพึ่งตนเองในสถานการณทุกขยากและกลวิธีในการ
แกไขปญหา พบวา สวนใหญไมมีรถเปนของตนเอง ตองเชารถเปนรายวัน ลักษณะงานมีความเสี่ยงสูง
จากหลายสาเหตุ จึงตองระมัดระวังตัว มีการรวมกลุมจับจองพ้ืนที่รับผูโดยสารจึงหลีกเลี่ยงไมเขาไป
รับผูโดยสารในพื้นท่ีที่มีผูจับจอง ผูที่มาจากตางอําเภอและตางจังหวัดไมมีที่พักอาศัย ตองอาศัยหลับ
นอนบนรถสามลอ และใชหองน้ําในที่สาธารณะ รายไดไมเพียงพอ บางวันไมมีเงินตองไปขอ
รับประทานอาหารจากวัด กูเงนิและหางานอ่ืนเสริม ปญหาสุขภาพจากการทํางานไดแก ปวดขา ปวด
หลัง      ปวดเอว และโรคผิวหนัง จะซื้อยารับประทานเอง นอกจากนี้ยังพบวาไมมีการจัดสวัสดิการ
ทางสังคม    ของรฐั ยอมรับสภาพความเปนอยูมีครอบครัวเปนท่ียึดเหนี่ยวและเปนกําลังใจ 
 ปรีชา ผองเจริญกุล (2548) การวิจัยเรื่องการสงเสริมรถสามลอแรงคนเพื่อการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษในเมืองใหม มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความเปนไปไดในการสงเสริมและอนุรักษสามลอ 
แรงคนดวยการสํารวจความคิดเห็นของผูที่ตองการใชบริการรถสามลอและสํารวจความคิดเห็นของ   
ผูจัดหาบริการรถสามลอแกนักทองเที่ยว 
 ผลการศึกษาพบวา ฝายผูตองการใชบริการรถสามลออยากใหมีการพัฒนาเมืองเชียงใหม  
ที่ด ีและจัดระบบจราจรมีทางเฉพาะรถสามลอ ใหมีการพัฒนากิจการรถสามลอใหดีขึ้นก็จะใชบริการ
รถสามลอ ทางฝายผูจัดหาบริการรถสามลอก็สามารถและพรอมที่จะบริการรถสามลอถามีความ
ตองการและมีการชวยเหลืออยางจริงจังจากภาคราชการและเอกชนท่ีเกี่ยวของ 
   

 




