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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

แนวทางการยกระดับรายไดอยางย่ังยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัย
กําหนดหัวขอในการนําเสนอ ประกอบดวย 1) สถานภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัด
สมุทรปราการ ไดแก (1) สภาพทั่วไปและขอมูลทั่วไปของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ (2) ปญหาและ
อุปสรรคของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ 2) ระดับความตองการตอแนวทางการยกระดับรายไดของ            
ผูประกอบอาชีพสามลอถีบ  3) การยกระดับรายไดอยางยั่งยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัด
สมุทรปราการ  4) แนวทางการยกระดับรายไดอยางย่ังยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัด
สมุทรปราการ  

 

สถานภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

           การวิเคราะหในสวนน้ีแสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อตอบวัตถุประสงค 
คือ สถานภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ ไดแก สภาพทั่วไป และขอมูล
ทั่วไปของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ผลการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 ตารางที่ 4.1 แสดงสภาพทั่วไปของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ 
 

 

สภาพทั่วไป 
 

จํานวน (ราย) 
(N =120) 

 

รอยละ 
(100) 

เพศ 
       ชาย 

 
116 

 
96.70 

       หญิง    4   3.30 
อายุ 
       25-59 ป 

 
 79 

 
65.80 

       60 ป ขึ้นไป           41 34.20 
ระดับการศึกษา 
      ประถมศึกษา 

 
 86 

 
 71.70 

      มัธยมศกึษาตอนตน/ปลาย /เทยีบเทา  34  28.30 
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ        
        ต่ํากวา 5 ป 

 
  7 

 
   5.80 

        5-10 ป  23  19.20 
        11-15 ป  36  30.00 
        16 ป ขึ้นไป  54  45.00 
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จากตารางที่ 4.1 แสดงสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เพศ เปนชาย จํานวน 
116 รายคิดเปนรอยละ 96.70 หญิง จํานวน 4 ราย  คิดเปนรอยละ 3.30 มีอายุระหวาง 25-59 ป 
จํานวน79 ราย คิดเปนรอยละ 65.80 รองลงมา 60 ป ขึ้นไป จํานวน 41 ราย คิดเปนรอยละ 34.20 
การศึกษา ประถมศึกษา จํานวน 86 ราย คิดเปนรอยละ 71.70 รองลงมา มัธยมศึกษาตอนตน/
ปลาย/เทยีบเทา จํานวน 34 ราย คิดเปนรอยละ 28.30 ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 16 ป ขึ้นไป 
มากที่สุด จํานวน 54 ราย คิดเปนรอยละ  45.00 รองลงมาระหวาง 11-15 ป จํานวน 36 ราย คิดเปน
รอยละ 30.00   5-10 ป จํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 19.20 และนอยที่สุด ต่ํากวา 5 ป จํานวน 7 
ราย    คิดเปน  รอยละ 5.80  
 

ตารางที่ 4.2 แสดงขอมูลทั่วไปของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ 
 

 

ขอมูลทั่วไป 
 

จํานวน (ราย) 
(N =120) 

 

รอยละ 
(100) 

การถือกรรมสิทธิ์ในรถสามลอถีบ 
        รถของตนเอง 

 
 55 

 
  45.80 

        รถเชา  65   54.20 

อัตราเรียกเก็บจากผูใชบริการ/ครั้ง 
        10-15 บาท 

 
  22 

 
  18.30 

        16-20 บาท   57   47.50 

        21-30 บาท   27   22.50 

        มากกวา 30 บาท   14   11.70 
รายไดเฉลี่ยตอวัน 
        ต่ํากวา 100 บาท 

 
  9 

 
   7.50 

        101-200 บาท  51  42.50 
        201-300 บาท  42  35.50 
        มากกวา 300 บาทข้ึนไป 18 15.50 

 

จากตารางที่ 4.2 แสดงขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาระยะเวลาในการประกอบ
อาชีพ 16 ป ข้ึนไป มากที่สุด จํานวน 54 ราย คิดเปนรอยละ  45.00 รองลงมาระหวาง 11-15 ป 
จํานวน 36 ราย คิดเปนรอยละ 30.00   5-10 ป จํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 19.20 และนอยที่สุด 
ต่ํากวา 5 ป จํานวน 7 ราย คิดเปน   รอยละ 5.80 การถือกรรมสิทธิ์ในรถสามลอถีบ เปนรถเชา 
จํานวน 65 ราย คิดเปนรอยละ 54.20 รองลงมา เปนรถของตนเอง จํานวน 55 ราย คิดเปนรอยละ 
45.80 อัตราเรียกเก็บจากผูใชบริการ/ครั้ง ระหวาง 16-20 บาท มากที่สุด จํานวน  57 ราย คิดเปน
รอยละ 47.50 รองลงมา ระหวาง 21-30 บาท จํานวน 27 ราย   คิดเปน    รอยละ 22.50 ระหวาง 
10-15 บาท จํานวน 22 คิดเปนรอยละ 18.30 และนอยท่ีสุด มากกวา 30 บาท จํานวน 14 ราย    
คิดเปนรอยละ 11.70 มีรายไดเฉลี่ยตอวัน ระหวาง 101-200 บาทมากที่สุด จํานวน 51 ราย คิดเปน
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รอยละ 42.50 รองลงมา ระหวาง 201-300 บาท จํานวน 42 ราย คิดเปนรอยละ  35.50 มากกวา 
300 บาทขึ้นไป จํานวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 15.50 และนอยท่ีสุด ต่ํากวา 100 บาท จํานวน  9 ราย 
คิดเปนรอยละ 7.50  

สรุปสถานภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ ไดแก สภาพทั่วไป 
พบวา เพศ เปนชาย จํานวน 116 รายคิดเปนรอยละ 96.70 หญิง มีอายุระหวาง 25-59 ป จํานวน79 
ราย คิดเปนรอยละ 65.80 การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 86 ราย คิดเปนรอยละ 71.70 และ
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 16 ป ขึ้นไป จํานวน 54 ราย คิดเปนรอยละ  45.00 และขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา การถือกรรมสิทธิ์ในรถสามลอถีบ เปนรถเชา จํานวน 65 ราย คิดเปน
รอยละ 54.20 อัตราเรียกเก็บจากผูใชบริการ/ครั้ง ระหวาง 16-20 บาท มากที่สุด จํานวน  57 ราย 
คิดเปนรอยละ 47.50 มีรายไดเฉลี่ยตอวัน ระหวาง 101-200 บาทมากที่สุด จํานวน 51 ราย คิดเปน
รอยละ 42.50  
 

ปญหาและอปุสรรคของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ 
 

การวิเคราะหในสวนน้ีแสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อตอบวัตถุประสงค คือ 
ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ผลการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 
  

ตารางที่ 4.3 แสดงปญหาและอปุสรรคของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ  
 
 

 

ปญหาและอปุสรรค 
 

จํานวน (ราย) 
(N =120) 

 

รอยละ 
(100) 

เสนทางการขับขี่ 
        จราจรติดขัด 

 
51 

 
42.50 

        น้ําขังบนผิวถนน 7 5.83 

        การกอสรางบนผิวจราจร 14 11.66 

        สะพาน 16 13,34 

        ก า ร ล ะ เ มิ ด กฎ หมา ยจ ร าจ รข อ งผู ขั บ ข่ี ร ถ ยน ต 
(รถจักรยานยนต รถกระบะ รถเมล และรถแท็กซี่) 

 
9 

 
   7.51 

        เ สี ย ง ดั ง เ กิ น ม า ต ร ฐ า น ร บ ก ว น ข อ ง ร ถ ย น ต 
(รถจักรยานยนต รถยนต รถกระบะ รถเมล และรถแท็กซี่)  

 
4 

 
    3.33 

        ฝนตก 19   15.83 

ความปลอดภัย (การเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่) 
        การเฉี่ยวชน 

 
85 

 
  70.83 

        การเบรกกะทันหันของผูขับข่ีรถยนต (รถจักรยานยนต
รถยนต รถกระบะ รถเมล และรถแท็กซี่) 

 
35 

 
  29.17 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

42 

 

ตารางที่ 4.3 แสดงปญหาและอปุสรรคของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ (ตอ) 
 
 

 

ปญหาและอปุสรรค 
 

จํานวน (ราย) 
(N =120) 

 

รอยละ 
(100) 

จํานวนอุบัติเหตุจากการขับขี่สามลอถีบ ป 2559 
         0-1 ครั้ง 

 
77 

 
 64.20 

         2-3 ครั้ง 25  20.80 

         4-5 ครั้ง 11    9.20 

         มากกวา 5 ครั้ง  7    5.80 

อายุการใชงานของรถสามลอถีบคัน (ป 2559) 
        5-10 ป 

 
15 

 
10.00 

        11-15 ป 30 25.00 

        16 ป ขึ้นไป 78 65.00 
 

จากตารางที่ 4.3 ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ พบวา เสนทางการขับขี่ 
จราจรติดขัดมากที่สุด จํานวน  51 ราย คิดเปนรอยละ  42.50 รองลงมาฝนตก จํานวน 19 ราย     
คิดเปน   รอยละ 15.83 สะพาน จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 13.34 การกอสรางบนผิวจราจร 
จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 11.66 การละเมิดกฎหมายจราจรของผูขับขี่รถยนต (รถจักรยานยนต 
รถกระบะ รถเมล และรถแท็กซี่) จํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 7.51 น้ําขังบนผิวถนน จํานวน 7 ราย 
คิดเปน  รอยละ 5.83 และนอยที่สุด เสียงดังเกินมาตรฐานรบกวนของรถยนต (รถจักรยานยนต      
รถกระบะ รถเมล และรถแท็กซี่) จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 3.33 ความปลอดภัย (การเกิด
อุบัติเหตุในการขับขี่) เกิดการเฉ่ียวชน มากที่สุด จํานวน 85 ราย คิดเปนรอยละ 70.83 รองลงมา    
การเบรกกะทันหันของผูขับขี่รถยนต (รถจักรยานยนต รถยนต รถกระบะ รถเมล และรถแท็กซี่) 
จํานวน 35 คิดเปนรอยละ 29.17 จํานวนอุบัติเหตุจากการขับข่ีสามลอถีบ ป 2559 ระหวาง 0-1 ครั้ง 
มากที่สุด จํานวน  77 ราย คิดเปนรอยละ 64.20 รองลงมา ระหวาง 2-3 ครั้ง จํานวน 25 ราย คิดเปน
รอยละ20.80 ระหวาง 4-5 ครั้ง  จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 9.20 และนอยที่สุด มากกวา 5 ครั้ง 
จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 5.80 อายุการใชงานของรถสามลอถีบ (ป 2559) ตั้งแต 16 ป ข้ึนไป
มากที่สุด จํานวน 78 ราย คิดเปนรอยละ 65.00 รองลงมา ระหวาง 11-15 ป จํานวน 30 ราย คิดเปน
รอยละ 25.00 และนอยที่สุด ระหวาง 5-10 ป จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 10.00 
  สรุปปญหาและอุปสรรคของผูตอบแบบสอบถาม พบวาเสนทางการขับข่ี เกิดจากจราจร
ติดขัด จํานวน  51 ราย คิดเปนรอยละ  42.50 ความปลอดภัย (การเกิดอุบัติเหตุในการ ขับขี่) เกิดการ
เฉ่ียวชน จํานวน 85 ราย คิดเปนรอยละ 70.83 จํานวนอุบัติเหตุจากการขับขี่สามลอถีบ ป 2559 
ระหวาง 0-1 ครั้ง จํานวน  77 ราย คิดเปนรอยละ 64.20 อายุการใชงานของรถสามลอถีบ (ป 2559) 
มีการใชงานตั้งแต 16 ป ขึ้นไป จํานวน 78 ราย คิดเปนรอยละ 65.00  
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ความตองการตอแนวทางการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ   
 

การวิเคราะหในสวนนี้เปนผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อตอบวัตถุประสงค คือ ความ
ตองการตอแนวทางการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ  ผลการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียด 
ดังน้ี   

 

ตารางที่ 4.4 ความตองการตอการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ โดยภาพรวม 
 

การยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ     ระดับแปลผล อันดับ 

ดานสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต 3.26 0.39 ปานกลาง 2 
ดานความชวยเหลือและสนับสนุน 3.32 0.45 ปานกลาง 1 
ดานการลดตนทุนในการประกอบอาชีพ 2.32 0.46 นอย 4 
ดานการเพิ่มรายไดของอาชีพสามลอถีบ 3.09 0.45 ปานกลาง 3 

รวม 2.99 0.43 ปานกลาง  
 

จากตารางท่ี 4.4 ความตองการตอการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ โดยภาพรวม 
อยูในระดับปานกลาง มีคา   เทากับ 2.99   เทากับ 0.43 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายดาน 

พบวา ดานความชวยเหลือและสนับสนุน เปนอันดับ 1 มีคา   เทากับ 3.32   เทากับ 0.45     

ดานสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต เปนอันดับ 2 มีคา   เทากับ 3.26   เทากับ 0.39 ดานการ

เพิ่มรายไดของอาชีพสามลอถีบ เปนอันดับ 3 มีคา   เทากับ 3.09   เทากับ 0.45 และ ดานการ

ลดตนทุนในการประกอบอาชีพ เปนอันดับ 4 มีคา   เทากับ 2.32  เทากับ 0.46  
 

สวัสดิการและความม่ันคงในชีวิต 
ตารางที่ 4.5 ความตองการตอการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ  ดานสวัสดิการ 

      และความมั่นคงในชีวิต    
 

ดานสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต     ระดับแปลผล อันดับ 

1 .  กา ร เ ข า ถึ งหลั กประกั นสุ ขภาพ  ได แก  บั ตรทอ ง            
การประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40 

 
3.72 

 
1.02 

 
มาก 

 
3 

2 .การประ กันชี วิตกลุ ม  ไ ดแก  การประ กันอุ บัติ เหตุ          
การประกันชีวิต 

 
2.19 

 
1.24 

 
นอย 

 
5 

3. การตรวจสุขภาพประจําปโดยไมเสียคาบริการ 4.19 0.90 มาก 1 
4. การเขาถึงศูนยบริการกายภาพบําบัดแผนโบราณ  ไดแก 
นวด จับเสน 

 
2.29 

 
0.99 

 
นอย 

 
4 

5. การมีสวัสดิการการศึกษาและการรักษาพยาบาลของบุตร 3.88 0.82 มาก 2 
รวม 3.26 0.39 ปานกลาง  
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จากตารางที่ 4.5 ความตองการตอการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ดานสวัสดิการ
และความมั่นคงในชีวิตโดยรวม อยูในระดับปานกลาง มีคา  เทากับ 3.26   เทากับ 0.39 เมื่อ
พิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายขอ พบวา การตรวจสุขภาพประจําปโดยไมเสียคาบริการ เปนอันดับ 1 มีคา   เทากับ 4.19   เทากับ 0.90 การมีสวัสดิการการศึกษาและการรักษาพยาบาลของบุตร เปน

อันดับ 2  มีคา  เทากับ 3.88   เทากับ 0.82  การเขาถึงหลักประกันสุขภาพ ไดแก บัตรทอง   

การประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40 เปนอันดับ 3 มีคา   เทากับ 3.72   เทากับ 1.02   

การเขาถึงศนูยบริการกายภาพบําบัดแผนโบราณ  ไดแก นวด จับเสน เปนอันดับ 4  มีคา   เทากับ 
2.29   เทากับ 0.99 และการประกันชีวิตกลุม ไดแก การประกันอุบัติเหตุ การประกันชีวิตเปน
อันดับ 5  มีคา  เทากับ 2.19   เทากับ 1.24 ตามลําดับ 
 

ความชวยเหลือและสนบัสนุน 
ตารางที่ 4.6 ความตองการตอการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ  ดานความชวยเหลือ 

      และสนับสนนุ    
 

ดานความชวยเหลือและสนับสนุน     ระดับแปลผล อันดับ 

1. มีจุดจอดชัดเจนและเหมาะสมของสามลอถีบ 3.32 0.92 ปานกลาง 4 
2. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ สําหรับผูประกอบอาชีพสามลอถีบ 3.63 1.10 มาก 3 
3. การใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมอาชีพสามลอถีบ 3.93 0.98 มาก 2 
4. การอบรมเก่ียวกับการใหบริการ บุคลิกภาพของผูประกอบ
อาชีพสามลอถีบ 

 
2.80 

 
1.19 

 
ปานกลาง 

 
5 

5. การจัดหลักประกันหรือค้ําประกันเพื่อใหมีรถสามลอถีบ
ของตนเอง 

 
2.31 

 
1.00 

 
นอย 

 
6 

6. การกําหนดเสนทางของสามลอถีบที่เหมาะสมกับสภาพ
จราจร 

 
3.95 

 
0.98 

 
มาก 

 
1 

รวม 3.32 0.45 ปานกลาง  
                    

จากตารางที่ 4.6 ความตองการตอการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ดานความ
ชวยเหลือและสนับสนุน โดยรวม อยูในระดับปานกลาง มีคา   เทากับ 3.32   เทากับ 0.45       
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายขอ พบวา การกําหนดเสนทางของสามลอถีบที่เหมาะสมกับสภาพจราจร 
เปนอันดับ 1 มีคา   เทากับ 3.95   เทากับ 0.98 การใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมอาชีพสามลอถีบ 

เปนอันดับ 2  มีคา  เทากับ 3.93   เทากับ 0.98 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ สําหรับผูประกอบ

อาชีพสามลอถีบ เปนอันดับ 3 มีคา  เทากับ 3.63   เทากับ 1.10  มีจุดจอดชัดเจนและเหมาะสม

ของสามลอถีบ เปนอันดับ 4  มีคา  เทากับ 3.32   เทากับ 0.92 การอบรมเก่ียวกับการใหบริการ

บุคลิกภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ เปนอันดับ 5 มีคา   เทากับ 2.80   เทากับ 1.19 และ 

การจัดหลักประกันหรือค้ําประกันเพื่อใหมีรถสามลอถีบของตนเอง เปนอันดับ 6 มีคา   เทากับ 2.31   เทากับ 1.00 ตามลําดับ  
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การลดตนทุนในการประกอบอาชีพ 
ตารางที่ 4.7 ความตองการตอการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ  ดานการลด     
                ตนทุนในการประกอบอาชีพ 
 

ดานการลดตนทุนในการประกอบอาชีพ     ระดับแปลผล อันดับ 
1. การมีรถสามลอถีบของตนเอง 2.70 1.09 ปานกลาง 2 
2. การอบรมซอมแซมสภาพรถสามลอถีบ 2.08 0.92 นอย 4 
3. การดูแลสภาพการใชงานของรถสามลอถีบอยางสม่ําเสมอ 2.86 1.03 ปานกลาง 1 
4. การดัดแปลงรถสามลอถีบเพื่อเพิ่มความเร็วและผอนแรงผู
ถีบสามลอ 

 
1.06 

 
0.81 

 
นอยที่สุด 

 
5 

5. การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เชน การพักผอนเพียงพอ  
ลดการดื่มสุรา เปนตน 

 
2.37 

 
0.72 

 
นอย 

 
3 

รวม 2.32 0.46 นอย  
                    

 

จากตารางท่ี 4.7 ความตองการตอการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ดานการลด
ตนทุนในการประกอบอาชีพ โดยรวม อยูในระดับนอย มีคา  เทากับ 2.32   เทากับ 0.46 เมื่อ
พิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายขอ พบวา การดูแลสภาพการใชงานของรถสามลอถีบอยางสม่ําเสมอ เปน
อันดับ 1  มีคา   เทากับ 2.86   เทากับ 1.03 การมีรถสามลอถีบของตนเองเปนอันดับ 2  มีคา   เทากับ 2.70   เทากับ 1.09 การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เชน การพักผอนเพียงพอ ลดการดื่ม

สุรา เปนตนเปนอันดับ 3  มีคา   เทากับ 2.37   เทากับ 0.72 การอบรมซอมแซมสภาพ

รถสามลอถีบ เปนอันดับ 4 มีคา   เทากับ 2.08   เทากับ 0.92 และ การดัดแปลงรถสามลอถีบ

เพื่อเพิ่มความเร็วและผอนแรงผูถีบสามลอ เปนอันดับ 5 มีคา   เทากับ 1.06   เทากับ 0.81 

ตามลําดับ 
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การเพิ่มรายไดของอาชีพสามลอถีบ 
ตารางที่ 4.8 ความตองการตอการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ  ดานการเพิ่ม   
               รายไดของอาชีพสามลอถีบ 
 

ดานการเพิ่มรายไดของอาชีพสามลอถีบ     ระดับแปลผล อันดับ 
1. ศูนยบริการหรือผูประสานงานติดตอสามลอถีบ เชน 
โทรศพัท ไลนกลุม เปนตน 

 
2.66 

 
1.01 

 
ปานกลาง 

 
4 

2. การกําหนดราคาคาบริการที่เหมาะสมรวมกันของกลุม
อาชีพสามลอถีบ 

 
2.01 

 
1.02 

 
นอย 

 
5 

3. การรวมกลุมผูประกอบอาชีพสามลอถีบ 3.15 0.88 ปานกลาง 3 
4. การบริการเสริมอาชีพ เชน การใหบริการนักทองเท่ียว 
การรณรงคตางๆ เปนตน 

 
4.16 

 
0.82 

 
มาก 

 
1 

5. การสรางมาตรฐานอาชีพ ไดแก คุณภาพ และบุคลิกภาพ
ในการบริการ 

 
3.25 

 
1.02 

 
ปานกลาง 

 
2 

รวม 3.09 0.45 ปานกลาง  
                    

จากตารางที่ 4.8 ความตองการตอการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ดานการเพิ่ม
รายไดของอาชีพสามลอถีบ โดยรวม อยูในระดับปานกลาง มีคา   เทากับ 3.09   เทากับ 0.45 เม่ือ

พิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายขอ พบวา การบริการเสริมอาชีพ เชน การใหบริการนักทองเท่ียว การ
รณรงคตางๆ เปนตน เปนอันดับ 1 มีคา   เทากับ 4.16   เทากับ 0.82 การสรางมาตรฐานอาชีพ 

ไดแก คุณภาพ และบุคลิกภาพในการบริการเปนอันดับ 2  มีคา   เทากับ 3.25   เทากับ 1.02 

การรวมกลุมผูประกอบอาชีพสามลอถีบเปนอันดับ 3  มีคา   เทากับ 3.15   เทากับ 0.88 

ศูนยบริการหรือผูประสานงานติดตอสามลอถีบ เชน โทรศัพท ไลนกลุม เปนตน เปนอันดับ 4  มีคา   เทากับ 2.66   เทากับ 1.01และ การกําหนดราคาคาบริการที่เหมาะสมรวมกันของกลุมอาชีพ

สามลอถีบ เปนอันดับ 5 มีคา  เทากับ 2.01   เทากับ 1.02 ตามลําดับ 
 

การยกระดับรายไดอยางย่ังยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ผลการศึกษาในสวนน้ี เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อตอบวัตถุประสงค คือ การ
เสนอแนวทางยกระดับรายไดอยางย่ังยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ดังน้ี 

1. ดานการยกระดับรายไดผูประกอบอาชีพสามลอถีบของผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการสงเสริม 
สนับสนุนและชวยเหลือ จํานวน 8 ราย ดังนี้ 

    1 .1  ผู แทนองค กรปกครองส วนท องถิ่ น  ( สํ า นักงานองคกรปกครองท องถิ่ น             
จังหวัดสมทุรปราการ เทศบาลตําบลดานสําโรง เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ) จํานวน 3 ราย  

          1) ดานสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต ไดแก 
             (1) อาชีพสามลอถีบตองเขาสูการยกระดับใหเปนอาชีพที่รับรองจากหนวยงาน   

ของรัฐ เชน แรงงานจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด  ขนสงจังหวัด เปนตน เพื่อใหผูประกอบอาชีพไดเขา     
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สูกระบวนการจัดสรรสวัสดิการตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสามารถเขาถึงการ
รักษา การดูแลชีวิตและความปลอดภัยรวมถึงการชวยเหลือดานอ่ืนๆตามเทศบัญญัติของทองถ่ิน   
ยอมสงผลใหผูประกอบอาชีพสามลอถีบมีความมั่นคงในชีวิต 

    (2)  ผูประกอบอาชีพสามลอ ถีบสวนใหญ มีภูมิลํ า เนามาจากต างจั งหวัด               
มีบัตรประกันสุขภาพ 30 บาทตามภูมิลําเนาเดิม เม่ือประกอบอาชีพสามลอถีบนอกเขตพื้นที่และไมมี  
ที่อยูแนนอน หรือเชาบาน ทําใหเกิดความไมสะดวกในการรักษาพยาบาล อีกท้ังขอกําหนดในบัตร
ประกันสุขภาพ 30 บาทจะดูแลการเจ็บปวยและฉุกเฉินเทานั้น ซึ่งทางองคกรปกครองทองถ่ิน มีศูนย
รองทุกขขอความชวยเหลือแตการสํารวจอาจไมทั่วถึงอีกทั้งผูประกอบอาชีพสามลอถีบที่เขามาในพื้นที่
ไมไดแสดงตนเพื่อใหหนวยงานไดจัดทําขอมูล ดังน้ันผูนํากลุม ตัวแทน หรือผูประกอบอาชีพสามลอถีบ
ควรแจงใหกับหนวยงานเพื่อจะไดดําเนินการในพื้นฐานสวัสดิการในขอบเขตอํานาจหนาที่ตามภารกิจ
ตอไป 

        2) ดานความชวยเหลือและสนับสนุน ไดแก 
  (1) การรวมเปนกลุมหรือเปนชมรมท่ีมีโครงสรางสมาขิกชัดเจนของผูประกอบอาชีพ   

สามลอถีบยอมทําใหหนวยงานที่ทิศทางในการชวยเหลือและสนับสนุนไดตามภารกิจรวมถึงการ
พิจารณาออกเปนขอกําหนดการชวยเหลือได เชน การจัดระเบียบจุดรับสงในเขตรับผิดชอบ
เชนเดียวกับรานคาหาบเรแผงลอย การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบจราจร หรือใหความรู
ดานอ่ืนๆ เปนตน 

  (2) การชวยเหลือของผูประกอบอาชีพสามลอถีบควรบูรณาการรวมกันของ
หนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนเก่ียวกับที่อยูอาศัย การรักษา การอบรมใหความรู  เพราะอาชีพ
สามลอถีบ  มีความเก่ียวของกับหลายหนวยงานที่ดูแล เชน พัฒนาชุมชนจังหวัด แรงงานจังหวัด 
ขนสงจังหวัด สถานีตํารวจ  องคกรปกครองทองถิ่นจังหวัด รวมถึงสถาบันอาชีวะในฐานะใหบริการ
ความรูเรื่องชางซอม  เปนตน  
                  3)  ดานการลดตนทุนในการประกอบอาชีพ ไดแก ผูประกอบอาชีพลอถีบตองไดรับการ
อบรมทางอาชีพในการดูแลรถสามลอเบื้องตนหรือ “ซอมเบา” กอนที่จะเขาสูการ “ซอมหนัก” และ
การลด ละ เลิก สุรา ถือวาเปนตนทุนอยางหนึ่งในการเพิ่มคาใชจาย และลดรายไดเชนกัน ซึ่งสิ่ง
เหลานี้จะชวยลดตนทุนในการประกอบอาชีพ 
        4) ดานการเพิ่มรายไดของอาชีพสามลอถีบ จากขอมูลของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ
สวนใหญทําอาชีพเสริม เชน หลังเลิกจากการถีบสามลอจะมีอาชีพรับจางสงสิ่งของใหกับหางราน โรง
น้ําแข็ง เจาของตลาด รวมถึงทํางานในอูสามลอถีบที่ตนเองเชาอาศัย เปนตน แสดงใหเห็นถึงรายไดใน
การประกอบอาชีพไมเพียงพอตอคาครองชีพหรือความเปนอยูของกลุมอาชีพนี้ ดังนั้นการเพิ่มรายได
โดยชองทางอ่ืน ไดแก การอบรมอาชีพใหเรียนรูดานการบริการนักทองเท่ียวการสรางคุณคาใหกับ
ตัวเองโดยรักษาสุขภาพ และความสะอาด ยอมเปนที่ตองการของผูใชบริการสามลอถีบ 

   1.2 ผูแทนสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 1 ราย  
        1) ดานสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต ไดแก  
            (1) ความไมมั่นคงของอาชีพสามลอถีบ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ       

ไดศึกษาอาชีพนี้โดยตลอดเพราะหนาที่สําคัญสวนหนึ่งของสภาวัฒนธรรม คือ การอนุรักษอาชีพที่เปน
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เอกลักษณท่ียังคงมีอยูในปจจุบัน แตการขับเคลื่อนจําเปนตองบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ 
เนื่องจากอาชีพสามลอถีบมีลักษณะเฉพาะตัวเปนอาชีพท่ีมีรายไดจากการรับสงผูโดยสารโดย        
คิดคาบริการเชนเดียวกับรถขนสงสาธารณะเพียงแตวาใชแรงงานคนไมใชเครื่องยนต ดังนั้นการ
ยกระดับอาชีพสามลอถีบจําตองมีขอกําหนดรับรองหรือมีหนวยงานรองรับวาดวยความคุมครอง
ผูโดยสารและขอกําหนดความปลอดภัยของอาชีพนี้  

  (2) แนวทางการยกระดับอาชีพสามลอถีบ ในเบื้องตนสภาวัฒนธรรมรวมผลักดัน
การสรางคุณคาในอาชีพนี้ ดวยการรวบรวมประวัติความเปนมาและความสําคัญที่ตองอนุรักษอาชีพ
สามลอถีบและนําเสนอเรื่องราวดังกลาวในเวทีวัฒนธรรมจังหวัด ในประเทศและตางประเทศเปนการ
สงตอใหอนุชนรุนหลังไดเรียนรูหรือสนใจเขามาสูอาชีพอันมีคุณคารวมถึงสรางความรูความเขาใจ
ใหกับผูประกอบอาชีพสามลอถีบใหตระหนักถึงคุณคาในอาชีพของตน ซึ่งสิ่งทั้งหลายนี้ยอมเปน
ชองทางหนึ่งในการสรางความม่ันคงของอาชีพสามลอถีบ 

         2)  ดานการลดตนทุนและการเพิ่มรายไดในการประกอบอาชีพ โดยมุงเนนการอบรม
คุณภาพบริการแกผูประกอบอาชีพสามลอถีบทางดานการใชวนภาษา เชน การพูดจา กริยามารยาท 
สุภาพ เปนตน ทางดานการแตงกาย เชน แตงกายเหมาะสม หรือมีเสื้อที่เหมาะสมกับอาชีพ เปนตน 
ทางดานสุขภาพ เชน การรักษาความสะอาดของตนเอง กลิ่นไมพึงประสงค เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือวา
เปนตนทุนที่ไมไดใชเงินลงทุนเพียงแตนําแนวทางไปปฏิบัติยอมเปนที่ยอมรับและมีความเชื่อมั่นของ
ผูใชบริการสามลอถีบ 

  1.3 ผูแทนสํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 1 ราย  
        ดานการยกระดับรายไดของกลุมผูประกอบอาชีพสามลอถีบนั้น ทางสํานักงาน

ทองเท่ียวและกีฬาไมไดมีสวนเก่ียวของโดยตรงแตพรอมใหความชวยเหลือและสนับสนุนดานการเพิ่ม
รายไดใหกับผูประกอบอาชีพสามลอถีบตามนโยบายสงเสริมการทองเท่ียว    ดวยเอกลักษณอาชีพ 
โดยจังหวัดสมุทรปราการมีเสนทางทองเที่ยวตามสถานที่สําคัญอยูแลวและพรอมบูรณาการรวมกันกับ
หนวยงานท่ีสงเสริมและสนับสนุนอ่ืน เชน กําหนดแผนประชาสัมพันธเสนทองเที่ยวรวมกันดวย
รถสามลอถีบทั้งเชิงอนุรกัษและเชิงรักษาสิ่งแวดลอมและพลังงาน เปนตน ทั้งนี้  ผูประกอบอาชีพสาม
ลอถีบควรรวมกลุมใหชัดเจนเพื่อท่ีจะไดรับการอบรมเชิงทองเที่ยว และกําหนดสถานที่หรือจุดจอดใน
การจัดทํา “แผนท่ีสามลอถีบ”ใหสอดคลองกับ “แผนที่เสนทางทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ”  

   1.4 ผูแทนชมรมอาสาสมัครประชาสงเคราะหจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 1 ราย 
        ดานแนวทางการยกระดับรายไดของกลุมผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ไดแก 
 1) การผลักดันใหกลุมอาชีพสามลอถีบไดมีโอกาสเขาสู “แรงงานนอกระบบ” และ

กําหนดใหผูประกอบอาชีพสามลอถีบเปนแรงงานนอกระบบเหมือนกับหาบเร แผงลอย ยอมทําให
อาชีพสามลอถีบไดรับรองตามกฎหมายทําใหเกิดสิทธิดานอื่นๆ ตามมา เชน การรักษา การจัดสรร         
การชวยเหลือ เปนตน เพราะถือวาเปนอาชีพมีรายไดที่หนวยงานของรัฐสามารถเขามาดูแลไดถูกตอง
ตามกฎหมายทั้งทางดานการพัฒนา อบรม ชวยเหลือ สงเสริม หรือ สนับสนุน ทั้งนี้ควรจัดตั้งเปนกลุม
หรือจัดตั้งเปนชมรมอาชีพสามลอถีบอยางชัดเจนตามเกณฑของพัฒนาชุมชน หรือแรงงานจังหวัด  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

49 

 

         2) การสราง “พิมพเขียวอาชีพ” ถือวาเปนหลักประกันความมั่นคงใหกับอาชีพ    
สามลอถีบไดอยางยั่งยืน (หลังจากการเขาสูแรงงานนอกระบบ) โดยหลักการของ “พิมพเขียวอาชีพ” 
ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ 

  (1) การประกันคุณภาพชีวิตของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ดวยการอบรมให
ความรูตามวิถีชีวิตของผูประกอบอาชีพสามลอถีบรวมถึงคุณภาพชีวิตของผูบุคคลที่มีความสัมพันธ
ใกลชิด เชน ภรรยา บุตร ญาติสนิท เปนตน  

  (2) การประกันรายได ดวยการสรางโอกาสอาชีพสามลอถีบใหเปนเอกลักษณ คือ 
เปนอาชีพที่มีคุณคาแหงการอนุรักษ  และทําใหผูประกอบอาชีพสามลอถีบใหเปนอัตลักษณ คือ เปน
อาชีพท่ีมีความพิเศษเฉพาะตัว ไมใชจะถีบสามลอไดทุกคนตองมีทักษะและประสบการณ รวมถึงสราง
ความภาคภูมิใจและถายทอดสูรุนลูกหลานได 

          3) หลักประกันอาชีพ เปนการสรางรายไดเสริมใหแกผูประกอบอาชีพสามลอถีบ
อยางเปนรูปธรรมโดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทางดานการรักษาสิ่งแวดลอมและพลังงาน 

             สําหรับการลดตนทุนเพ่ือนําไปสูการเพิ่มรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ 
ไดแก  

  (1) ตนทุนทางกาย เปนการลดชั่วโมงการถีบสามลอใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย 
คือ สุขภาพมีผลโดยตรงตอรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบหากเกิดการเจ็บปายสงผลให       
ไมสามารถถีบสามลอได รายไดยอมลดลง 

  (2) ตนทุนทางเวลา เปนการศึกษาเสนทาง การจราจร สภาพการกอสรางผิวถนน
เพื่อ ชวยลดเวลาการทํางานลง 

  (3) ความคิดเชิงชาง เปนการดูแล รักษา สภาพของสามลอถีบเบื้องตนเพื่อไมให
เกิดความเสียหายมากขึ้น เพราะคาซอมรถสามลอถีบถือเปนรายจายที่สําคัญของผูประกอบอาชีพสาม
ลอถีบ 

     1.5 ผูแทนสถาบันพัฒนาชุมชน (องคกรมหาชน) จํานวน 1 ราย  
          ดานแนวทางการยกระดับรายไดของกลุมผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ไดแก 
  1) การผลักดันใหผูประกอบอาชีพสามลอถีบหลุดพนจากนิยามของ “ผูดอยโอกาส

ทางสังคม” เปน “ผูมีอาชีพในสังคม” เพราะอาชีพสามลอถีบเปนอาชีพที่มีรายไดมาจากรับสงคน    
เมื่อไดรับการยกระดับเปนอาชีพหนึ่งของสังคมยอมเก็บภาษีจากรายไดของอาชีพนี้ไดเขนกัน  

2) การสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพสามลอถีบในเชิงพื้นที่ ตองอาศัยความ
รวมมือจากภาคสังคมในความเห็นรวมกันวา อาชีพสามลอถีบท่ียังคงมีอยูในพื้นท่ีมีความสําคัญและ   
มีประโยชนในพื้นที่ เพราะหลักประกันรายไดของอาชีพสามลอถีบ คือ การสนับสนุนหรือใชบริการ
ของผูใชบริการ อีกทั้งผูประกอบอาชีพสามลอตองสรางความไววางใจใหกับผูใชบริการทางดานความ
ซื่อสัตย เชน การไมฉกฉวยสิ่งของที่ผูใชบริการลืมไว  การตรงตอเวลาในกรณีมีการนัดหมาย   เปนตน 

     1.6 ผูแทนอูสามลอถีบ จํานวน 1 ราย  
          ดานแนวทางการยกระดับรายไดของกลุมผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ไดแก 

1) ธุรกิจอูสามลอถีบลดนอยลงไปตามจํานวนผูประกอบอาชีพสามลอถีบเพราะ
รายไดสวนใหญของอูสามลอถีบมาจากการใหเชาสามลอถีบมากกวาการซอมหรือขายอะไหลเพราะตัว
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รถสามลอถีบมีความแข็งแรง ทนทานมากกวารถจักรยาน โดยอูสามลอถีบใหบริการเชารถสามลอ    
คิดคาเชาเฉลี่ยเปนวันละ 30-50 บาทรวมที่พักใหกับผูประกอบอาชีพสามลอถีบที่ยังไมมีที่พักอาศัย
และยังอบรมใหเปนชางซอมเบ้ืองตนข้ึนอยู กับความสมัครใจโดยไมบังคับแตสวนใหญไมเห็น
ความสําคัญอาจเปนเพราะพักอยูกับอูสามลอที่มชีางดูแล 
   2) ความมั่นคงในอาชีพสามลอถีบ ผูประกอบอาชีพสามลอถีบสวนใหญยอมรับวา
เปนอาชีพท่ีไมมีความมั่นคง และมองตัวเองวาเปนคนดอยโอกาส การทําอาชีพนี้เพราะความคุนเคย  
ในอดีตและไมมีความรูที่จะไปทําอาชีพอื่นไดซึ่งสวนใหญมกีารศกึษาต่ํากวามัธยมศึกษา โดยทางอูสาม
ลอถีบดูแลชวยเหลือเบื้องตนตอการเจ็บปวยเล็กนอยเพราะทุกคนมีบัตรประกันสุขภาพ 30 บาท    
แตไมสามารถใชไดเพราะมาจากตางจังหวัดเปนสวนใหญ ทั้งนี้หนวยงานที่เก่ียวของควรเขามา
ชวยเหลือและผลักดันใหมีการยอมรับอาชีพสามลอถีบ ซึ่งเดิมรถสามลอถีบขึ้นทะเบียนแตในปจจุบัน
ไดยกเลิกการข้ึนทะเบียน จึงทําใหผูประกอบอาชีพสามลอถีบกลุมนี้ไมไดรับการรับรอง  
   3) สุขภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบท่ีเชาอูสามลอถีบเปนที่พักอาศัยสวนใหญ   
ดื่มสุราและติดดูมวยทางโทรทัศนเปนประจํา ซึ่งทางอูสามลอถีบไดกําหนดแนวทางเพ่ือปองปราม   
เปนขอหาม ไดแก งดเวนการใหเชาสามลอถีบในกรณีติดการพนันทุกชนิด หรือ ไมใหคางขําระคาเชา    
ในกรณีดึ่มสุราอยางสิ้นสติ และสรางแรงจูงใจ ไดแก ใหเงินรางวัลเปนจํานวนเงินหรือสิ่งของแกผูท่ี  
ขับขี่ดีมีวินัยและซื่อสัตยตอลูกคา  
 2. ดานความตองการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ จํานวน 10 ราย ไดแก  

   2.1 หัวหนากลุมสามลอถีบ จํานวน 1 ราย 
       ดานแนวทางการยกระดับรายไดของกลุมผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ไดแก 

1) การผลักดันใหสามลอถีบสามารถรับสงผูโดยสารตามถนนหลัก และมีจุดผอนปรน
ใหจอดรถสามลอถีบไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม ซึ่งปจจุบันทางเจาหนาที่ตํารวจอนุญาตใหรับสง  
ในซอยเทานั้น 

2) การจัดสรรพื้นที่เพื่อเปนจุดรับ-สง รถสามลอถีบในแตละพื้นที่และมีระยะหางจาก
มอเตอรไซดรับจาง หรือรถสามลอเครื่อง 

3) การผลกัดันใหอาชีพสามลอถีบมีที่ยืนในสังคม มีเกียรติมีศักด์ิศรี ลดการกลาวหา
วาเปนอาชีพที่ทําใหจราจรติดขัด 

4)  การมีรายได เสริมนอกจากการรับ- สงผู โดยสารตามปกติ  เชน บริการ
นักทองเที่ยว 

5) การใหความรูเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุมหรือชมรมใหกับสมาชิกผูประกอบอาชีพ      
สามลอถีบ 
           6) การเขาถึงการใหบริการของหนวยงานของรัฐ เชน สวัสดิการ การรักษาพยาบาล 
การคุมของในความปลอดภัย การสงเสริมหรือสนับสนุนอาชีพสามลอถีบ 
             2.2 ผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 9 ราย ประกอบดวย    
เขตเทศบาลเมืองปากน้ํา จํานวน 3 ราย ในเขตเทศบาลตําบลดานสําโรง (ซอยวัดดานสําโรง) จํานวน 
3 ราย (3) ในเขตอําเภอพระประแดง จํานวน  3 ราย  
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   ดานแนวทางการยกระดับรายไดของกลุมผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ไดแก 
1) ผลักดันใหเปนอาชีพที่มีกฎหมายรับรอง โดยไมตองถูกตกัเตือนและเสียคาปรับใน

กรณีออกถนนหลัก และสามารถถีบสามลอเพื่อรับ-สงผูใชบริการในเวลากลางคืน 
2) การใชบัตรประกันสุขภาพ 30 บาท นอกเขตพ้ืนที่  
3) การทําประกันสังคม มาตรา 39  
4) การเขาถึงการบริการตรวจสุขภาพฟรีนอกเขตพื้นที่ 
5) การกําหนดจุดรับ-สงที่เหมาะสมกับความสะดวกของผูใชบริการโดยไมเสีย

คาธรรมเนียมการจอด 
6) การกําหนดจุดรับ-สงท่ีมีระยะหางจากมอเตอรไซดรับจาง 
7) การเขาถึงเงินสงเสริมและชวยเหลืออาชีพเหมือนกับรานคาหาบเรแผงลอย 
8) การไดรับการสงเสริมอาชีพจากหนวยงานภาครัฐ  
9) การมีรายไดเสริมนอกจากการรับสงผูโดยสารตามปกติ เชน บริการนักทองเท่ียว 

 

แนวทางการยกระดับรายไดอยางยั่งยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถบีในจังหวัดสมุทรปราการ  
 

การศึกษาในสวนนี้ เปนผลการวิเคราะหอันดับการใหความสําคัญของขอมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพื่อสังเคราะหขอมูลรวมกันในลักษณะสงเสริมเติมเต็มซึ่งกันตอแนวทางยกระดับรายได
อยางย่ังยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหอันดับการใหความสําคัญตอการยกระดับรายไดอยางย่ังยืนของผูประกอบ
อาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ ตามตารางที่ 4.9 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะหอันดับความสําคัญตอการยกระดับรายไดอยางยั่งยืนของผูประกอบ 
     อาชีพสามลอถีบ 

 

การศกึษาเชิงปริมาณ การศึกษาเชิงคุณภาพ 
สถานภาพทั่วไป 
   1. ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 16 ปขึ้นไป 
ขอมูลท่ัวไป  
   2. การถือกรรมสิทธิ์ในรถสามลอถีบสวนใหญ
เปนรถเชา  
   3. อัตราเรียกเก็บจากผูใชบริการ 16-20 บาท
ตอครั้ง 
   4. รายไดเฉลี่ยตอวัน 101-200 บาท 
สภาพปญหาและอปุสรรค 
    1. เสนทางการขับข่ี 
    2. อายุการใชงานของรถสามลอถีบ (ป 2559) 
  16 ป ขึ้นไป 
ความตองการตอการยกระดับรายได 
1. ดานสวัสดิการและความมั่นคงชีวิต ไดแก การ
ตรวจสุขภาพประจําปโดยไมเสียคาใชจายและ
การมีสวัสดิการศึกษาการรักษาพยาบาลของบุตร 
และการเขาถึงหลักประกันสุขภาพ ไดแก บัตร
ทอง การประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40 
2. ดานความชวยเหลือและสนับสนุน ไดแก การ
กําหนดเสนทางของสามลอถีบที่เหมาะสมกับ
สภาพจราจร 
3. การใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมอาชีพ และการ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสําหรับผูประกอบอาชีพ
สามลอถีบ 
4. ดานการลดตนทุนในการประกอบอาชีพ ไดแก 
การดูแลสภาพการใชงานของรถสามลอถีบอยาง 
สม่ําเสมอและการอบรมซอมแซมสภาพรถสามลอ
ถีบ 
5. ดานการเพิ่มรายไดของอาชีพสามลอถีบ ไดแก 
การบริการ เสริมอาชีพ เชน การใหบริการ
นักทองเที่ยว การรณรงคตาง ๆ 

หลักประกันสุขภาพของผูประกอบอาชีพสาม
ลอถีบ  
  1. การไมมทีี่อยูแนนอนหรือเชาบาน 
  2. การรบัสิทธิประกันสุขภาพนอกพื้นที่ 
  3. การทําบัตรประกันสังคม มาตรา 39 
  4. การรักษาความสะอาดของรางกาย 
  5. การลดละเลิกสุรา 
  6. การลดชั่วโมงการถีบสามลอใหเหมาะสมกับ
สภาพรางกายเพื่อลดการเจ็บปวย  
หลักประกันความมั่นคงในอาชีพสามลอถบี   
  1. การสรางพิมพเขียวอาชีพ ไดแก  
      1.1 การรับรองอาชีพจากหนวยงานภาครัฐ 
ไดแก การนําอาชีพสามลอถีบเขาสูแรงงานนอก
ระบบ หรือแรงงานพิเศษซึ่งมีผลตอการไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐทั้งดานสวัสดิการ
และความเปนอยูของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ 
      1.2 การสรา งกลุ มอาชีพที่มี โครงสรา ง
สมาชิกของกลุมชัดเจน  
      1.3 การกําหนดแผนที่สามลอถีบ ไดแก
เสนทางการขับขี่สามลอถีบ สถานที่จอด จุดรับสง
ผูใชบริการ  
      1.4 การอบรมใหความรู  เชน การแตงกาย 
สวมใสเสื้อผาอยางที่เหมาะสม  มารยาท เปนตน 
   2. การประกันรายได ไดแก 
      2.1 การสรางความคิดเชิงชาง สามารถดูแล
รักษาสภาพของสามลอถีบ ไดแกการอบรมการ
ซอมรถสามลอถีบในเบื้องตนกอนซอมหนัก 
       2.2 การอบรมเรียนรูในการบริการเสริม
รายได ไดแก การอบรมเชิงทองเที่ยวเพื่อการ
เรยีนรูเพื่อบริการนักทองเที่ยว  
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2. ผลการสังเคราะหขอมูลตอแนวทางการยกระดับรายไดอยางยั่งยืนของผูประกอบอาชีพ

สามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี ้

 ดานหลักประกันสุขภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ดังน้ี 
 1.  การเขาถึงการรักษาพยาบาลของรัฐ ไดแก การตรวจสุขภาพประจําปโดยไมเสียคาใชจาย
การมีสวัสดิการการรักษาพยาบาล รวมถึงการมีสวัสดิการศึกษาและการรักษาพยาบาลรักษาบุตร
เพราะรายไดของผูประกอบสามลอถีบไมเพียงพอตอคาใชจายในการตรวจรักษาพยาบาลโดยมีรายได
เฉลี่ยตอวัน 101-200 บาท และอัตราการเรียกเก็บจากผูใชบริการ 16-20 บาทตอครั้ง 
          2. การเขาถึงหลักประกันสุขภาพ ไดแก การประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40 และ
สามารถใชบัตรประกันสุขภาพนอกพื้นที่ได เพราะผูประกอบอาชีพสามลอถีบสวนใหญไมมีที่อยู
แนนอนหรือเชาบาน ทําใหไมสามารถรับสิทธิประกันสุขภาพนอกพื้นท่ี  
 3.  การลดชั่วโมงถีบสามลอใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย เพ่ือลดการเจ็บปวยและการรักษา
ทําความสะอาดรางกาย และการลด ละ เลิก การดื่มสุรา   
 

 ดานหลักประกันความม่ันคงในอาชีพสามลอถีบ ดังนี้   
1. การสรางพิมพเขียวอาชีพ ไดแก 

      1.1 การรับรองอาชีพจากหนวยงานภาครัฐ ไดแก การนําอาชีพสามลอถีบเขาสูแรงงาน
นอกระบบ หรือแรงงานพิเศษซึ่งมีผลตอการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐท้ังดานสวัสดิการ
และความเปนอยูของผูประกอบอาชีพสามลอถีบรวมถึงการใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมอาชีพ และการ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสําหรับผูประกอบอาชีพสามลอถีบ 
     1.2 การสรางกลุมอาชีพที่มีโครงสรางสมาชิกของกลุมชัดเจน ยอมชวยใหเกิดความชัดเจน
ในอาชีพสามลอถีบ ซึ่งสวนใหญระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 16 ปขึ้นไป 
    1.3 การกําหนดแผนที่สามลอถีบ ไดแก เสนทางการขับขี่สามลอถีบ สถานท่ีจอด จุดรับสง
ผูใชบริการ และการกําหนดเสนทางของสามลอถีบที่เหมาะสมกับสภาพจราจร เพราะปญหาจราจร
และเสนทางการขับข่ีเปนปญหาและอุปสรรคตอการประกอบอาชีพสามลอถีบ  
    1.4 การอบรมใหความรู  เชน การแตงกาย สวมใสเสื้อผาอยางท่ีเหมาะสม  มารยาท เปน
ตน 
      2. การประกันรายได ไดแก 
    2.1 การดูแลสภาพการใชงานของรถสามลอถีบอยางสม่ําเสมอและการอบรมซอมแซม
สภาพรถสามลอถีบ ดวยการสรางความคิดเชิงชางใหสามารถดูแลรักษาสภาพของสามลอถีบ ไดแก
การอบรมการซอมรถสามลอถีบในเบื้องตนกอนซอมหนัก ซ่ึงอายุการใชงานของรถสามลอถีบ         
(ป 2559) มีระยะเวลา 16 ป ข้ึนไป 
    2.2 การอบรมเรียนรูในการบริการเสริมเพื่อเพิ่มรายไดของอาชีพสามลอถีบ ไดแก        
การอบรมเชิงทองเที่ยว เชน การใหบริการนักทองเท่ียว และการรณรงคตาง ๆ เปนตน 
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 แนวทางการยกระดับรายไดอยางยั่ งยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัด
สมุทรปราการดังกลาวขางตน แสดงตามภาพที่ 4.1 ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 แนวทางการยกระดับรายไดอยางยั่งยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 

แนวทางการยกระดับรายไดของกลุมผูประกอบอาชีพสามลอถีบ  
ในจังหวัดสมุทรปราการ 

หลักประกันสุขภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ 

1. การเขาถึงการรักษาพยาบาลของรัฐ  
    - การตรวจสุขภาพประจําปโดยไมเสยีคาใชจาย 
    - การมีสวัสดิการการรักษาพยาบาล  
    - การมีสวัสดิการศึกษาและการรักษาพยาบาลรักษาบุตร 
 

2. การเขาถึงหลักประกันสุขภาพ  
    - การประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40  
    - การใชบัตรประกันสุขภาพนอกพื้นที่ได  
 

3. การลดชัว่โมงถีบสามลอใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย 
   -  ลดการเจ็บปวย 
   - การรักษาทําความสะอาดรางกาย  
   - การลด ละ เลิก การดื่มสุรา   

หลักประกันความมั่นคงในอาชีพสามลอถีบ 

 

1. การสรางพิมพเขียวอาชีพ 
   - การรับรองอาชีพจากหนวยงานภาครัฐ 
   - การสรางกลุมอาชีพที่มีโครงสรางสมาชิกของกลุม
ชัดเจน 
     - การกําหนดแผนที่สามลอถีบ      - การอบรมใหความรู   
 

2. การประกนัรายได 
   - การดูแลสภาพการใชงานของรถสามลอถีบอยาง
สม่ําเสมอ 
   - การอบรมเรียนรูในการบริการเสรมิ 
 




