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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การนําเสนอในสวนนี้ประกอบดวย (1) การสรุป (2) การอภิปรายผล และ (3) ขอเสนอแนะ 
รายละเอียดนําเสนอตามลําดับ ดังนี้  
 

การสรุป 
  

กําหนดประเด็นในการสรุป ประกอบดวย 1) สรุปสถานภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ
ในจังหวัดสมุทรปราการ ไดแก สภาพทั่วไปและขอมูลท่ัวไปของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ 2) สรุป
ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ 3) สรุประดับความตองการตอแนวทางการยกระดับ
รายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ  และ 4) สรุปแนวทางการยกระดับรายไดอยางยั่งยืนของผูประกอบ
อาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดนําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 

 

สรุปสถานภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ ไดแก 
 สภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 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 และระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 16 ป    ขึ้นไป จํานวน 
54 ราย คิดเปนรอยละ  45.00  

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา การถือกรรมสิทธิ์ในรถสามลอถีบ เปนรถเชา 
จํานวน 65 ราย คิดเปนรอยละ 54.20 อัตราเรียกเก็บจากผูใชบริการ/ครั้ง ระหวาง 16-20 บาท มาก
ที่สุด จํานวน  57 ราย คิดเปนรอยละ 47.50 มีรายไดเฉลี่ยตอวัน ระหวาง 101-200 บาทมากที่สุด 
จํานวน 51 ราย คิดเปนรอยละ 42.50  

 

สรุปปญหาและอุปสรรคของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ  
ปญหาและอุปสรรคของผูตอบแบบสอบถาม พบวาเสนทางการขับข่ี เกิดจากจราจรติดขัด 

จํานวน  51 ราย คิดเปนรอยละ  42.50 ความปลอดภัย (การเกิดอุบัติเหตุในการ ขับข่ี) เกิดการเฉ่ียวชน 
จํานวน 85 ราย คิดเปนรอยละ 70.83 จํานวนอุบัติเหตุจากการขับขี่สามลอถีบ ป 2559 ระหวาง 0-1 
ครั้ง จํานวน  77 ราย คิดเปนรอยละ 64.20 อายุการใชงานของรถสามลอถีบ (ป 2559) มีการใชงาน
ตั้งแต 16 ป ขึ้นไป จํานวน 78 ราย คิดเปนรอยละ 65.00 

 

สรุประดับความตองการตอแนวทางการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ  
ระดับความตองการตอการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ โดยภาพรวม อยูในระดับ

ปานกลาง มีคา   เทากับ 2.99   เทากับ 0.43 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายดาน พบวา ดาน

ความชวยเหลือและสนับสนุน เปนอันดับ 1 มีคา   เทากับ 3.32   เทากับ 0.45 ดานสวัสดิการ

และความมั่นคงในชีวิตเปนอันดับ 2  มีคา   เทากับ 3.26   เทากับ 0.39 ดานการเพิ่มรายไดของ

อาชีพสามลอถีบเปนอันดับ 3  มีคา   เทากับ 3.09   เทากับ 0.45  และ ดานการลดตนทุนใน
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การประกอบอาชีพเปนอันดับ 4  มีคา   เทากับ 2.32  เทากับ 0.46 และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปน

รายขอในแตละดาน พบวา   
  ดานความชวยเหลือและสนับสนุน ไดแก การกําหนดเสนทางของสามลอถีบที่เหมาะสมกับ
สภาพจราจรเปนอันดับ 1 มีคา   เทากับ 3.95   เทากับ 0.98 รองลงมาการใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริม

อาชีพสามลอถีบเปนอันดับ 2  มีคา   เทากับ 3.93   เทากับ 0.98 และการจัดหลักประกันหรือค้ํา

ประกันเพื่อใหมีรถสามลอถีบของตนเอง เปนอันดับทายสุด มีคา  เทากับ 2.31   เทากับ 1.00  

ดานสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต ไดแก การตรวจสุขภาพประจําปโดยไมเสียคาบริการ 
เปนอันดับ 1 มีคา   เทากับ 4.19   เทากับ 0.90 รองลงมาการมีสวัสดิการการศึกษาและการ

รักษาพยาบาลของบุตร  เปนอันดับ 2 มีคา   เทากับ 3.88   เทากับ 0.82 และการประกันชีวิต

กลุม ไดแก การประกันอุบัติเหตุ การประกันชีวิต เปนอันดับทายสุด มีคา   เทากับ 2.19   เทากับ 
1.24  

ดานการเพิ่มรายไดของอาชีพสามลอถีบ  ไดแก การบริการเสริมอาชีพ เชน การใหบริการ
นักทองเที่ยว การรณรงคตางๆ เปนตน เปนอันดับ 1 มีคา   เทากับ 4.16   เทากับ 0.82 รองลงมา 

การสรางมาตรฐานอาชีพ ไดแก คุณภาพ และบุคลิกภาพในการบริการเปนอันดับ 2  มีคา   เทากับ 
3.25   เทากับ 1.02 และ การกําหนดราคาคาบริการที่เหมาะสมรวมกันของกลุมอาชีพสามลอถีบ 
เปนอันดับทายสุด มีคา  เทากับ 2.01   เทากับ 1.02  

ดานการลดตนทุนในการประกอบอาชีพ ไดแก การดูแลสภาพการใชงานของรถสามลอถีบ
อยางสม่ําเสมอ เปนอันดับ 1 มีคา   เทากับ 2.86   เทากับ 1.03 รองลงมา การมีรถสามลอถีบของ

ตนเองเปนอันดับ 2  มีคา   เทากับ 2.70   เทากับ 1.09 และ การดัดแปลงรถสามลอถีบเพื่อเพิ่ม

ความเร็วและผอนแรงผูถีบสามลอ เปนอันดับทายสุด มีคา   เทากับ 1.06   เทากับ 0.81  
 

สรุปแนวทางการยกระดับรายไดอยางยั่งยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 แนวทางการยกระดับรายไดอยางยั่ งยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 1. ดานหลักประกันสุขภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ไดแก 
    1.1 การเขาถึงการรักษาพยาบาลของรัฐ ไดแก การตรวจสุขภาพประจําปโดยไมเสีย
คาใชจายการมีสวัสดิการการรักษาพยาบาล รวมถึงการมีสวัสดิการศึกษาและการรักษาพยาบาลรักษา
บุตรเพราะรายไดของผูประกอบสามลอถีบไมเพียงพอตอคาใชจายในการตรวจรักษาพยาบาล        
โดย     มีรายไดเฉลี่ยตอวัน 101-200 บาท และอัตราการเรียกเก็บจากผูใชบริการ 16-20 บาทตอ
ครั้ง 
    1.2 การเขาถึงหลักประกันสุขภาพ ไดแก การประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40 และ
สามารถใชบัตรประกันสุขภาพนอกพื้นที่ได เพราะผูประกอบอาชีพสามลอถีบสวนใหญไมมีที่อยู
แนนอนหรือเชาบาน ทําใหไมสามารถรับสิทธิประกันสุขภาพนอกพื้นท่ี  
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    1.3 การลดชั่วโมงถีบสามลอใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย เพื่อลดการเจ็บปวยและการ
รักษาทําความสะอาดรางกาย รวมถึงการลดละเลิกสุรา  
 2. ดานหลักประกันความมั่นคงในอาชีพสามลอถีบ   

2.1 การสรางพิมพเขียวอาชีพ ไดแก 
   1) การรับรองอาชีพจากหนวยงานภาครัฐ ไดแก การนําอาชีพสามลอถีบเขาสูแรงงาน
นอกระบบ หรือแรงงานพิเศษซึ่งมีผลตอการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐทั้ง   ดาน
สวัสดิการและความเปนอยูของผูประกอบอาชีพสามลอถีบรวมถึงการใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมอาชีพ 
และการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสําหรับผูประกอบอาชีพสามลอถีบ 
   2) การสรางกลุมอาชีพท่ีมีโครงสรางสมาชิกของกลุมชัดเจน ยอมชวยใหเกิดความ
ชัดเจนในอาชีพสามลอถีบ ซึ่งสวนใหญระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 16 ปขึ้นไป 
   3) การกําหนดแผนที่สามลอถีบ ไดแก เสนทางการขับขี่สามลอถีบ สถานที่จอด    
จุดรับสงผูใชบริการ และการกําหนดเสนทางของสามลอถีบที่เหมาะสมกับสภาพจราจร เพราะปญหา
จราจรและเสนทางการขับข่ีเปนปญหาและอุปสรรคตอการประกอบอาชีพสามลอถีบ  
   4) การอบรมใหความรู  เชน การแตงกาย สวมใสเสื้อผาอยางที่เหมาะสม  มารยาท 
เปนตน 
     2.2 การประกันรายได ไดแก 
   1) การดูแลสภาพการใชงานของรถสามลอถีบอยางสม่ําเสมอและการอบรม
ซอมแซมสภาพรถสามลอถีบ ดวยการสรางความคิดเชิงชางใหสามารถดูแลรักษาสภาพของสามลอถีบ 
ไดแกการอบรมการซอมรถสามลอถีบในเบื้องตนกอนซอมหนัก ซึ่งอายุการใชงานของรถสามลอถีบ  
(ป 2559) มีระยะเวลา 16 ป ข้ึนไป 
   2) การอบรมเรียนรูในการบริการเสริมเพื่อเพิ่มรายไดของอาชีพสามลอถีบ ไดแก 
การอบรมเชิงทองเที่ยว เชน การใหบริการนักทองเท่ียว และการรณรงคตาง ๆ เปนตน 
      

การอภิปรายผล  
 

ระดับความตองการตอแนวทางการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ  
 ระดับความตองการตอการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ โดยภาพรวม อยูในระดับ
ปานกลาง มีคา   เทากับ 2.99   เทากับ 0.43 จากขอคนพบดังกลาวอธิบายไดวา เปนชวงเวลา 

ที่การประกอบอาชีพสามลอถีบมีความถดถอยและถูกลดความสําคัญลง ซึ่งเปนผลมาจากนวัตกรรม
เครื่องยนตของรถโดยสารขนสงสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ไดแก รถยนตสวนบุคคล รถสามลอติด
เครื่องยนต และรถมอเตอรไซดรับจางที่เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วเขามาแทนท่ีอาชีพสามลอถีบมากขึ้น
ทุกป รวมถึงผูประกอบอาชีพสามลอถีบขาดการพัฒนาอาชีพอยางตอเนื่องจากหนวยงานที่เก่ียวของ
ทําใหไมเชื่อมั่นศรัทธาในอาชีพของตนเองและมองอาชีพของตนเปนอาชีพที่ดอยโอกาสถูกละเลย   
ทางสังคมสงผลใหความตองการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบอยูในระดับปานกลาง    
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของบําเพ็ญจิต แสงชาติ (2547) การวิจัยเรื่องการพึ่งตนเองของผูมีอาชีพ
ถีบจักรยานสามลอในเขตเทศบาลนครขอนแกน ผลการศึกษา พบวา ผูมีอาชีพถีบจักรยานสามลอ
เลือกอาชีพถีบจักรยานสามลอดวยเหตุผลวา เปนอาชีพอิสระเปนนายตัวเองไมตองใชความรูและไมมี



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 

58 

 

ทางเลือกการพึ่งตนเองในสถานการณทุกขยาก ยอมรับในสภาพความเปนอยูของตนมีครอบครัวเปน 
ที่ยึดเหน่ียวและเปนกําลังใจ 
 สําหรับระดับความตองการตอการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบเมื่อพิจารณา
คาเฉลี่ยเปนรายดาน พบวา ดานความชวยเหลือและสนับสนุน มากที่สุด มีคา    เทากับ 3.32 
เทากับ 0.45 ซึ่งขอคนพบดังกลาวอธิบายไดวา ผูประกอบอาชีพสามลอถีบมีความตองการที่จะ
ประกอบอาชีพสามลอถีบและตองการการพัฒนาและสงเสริมจากภาครัฐและภาคสังคมในเรื่อง
เก่ียวกับพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสรางหลักประกันรายได รวมถึงคุณภาพการบริการใหเหมาะสม
กับบริบทของอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลสําคัญของผูที่มีสวนเกี่ยวของ โดยการสงเสริมและ
สนับสนุนของหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับการรวมเปนกลุมหรือเปนชมรมที่มีโครงสรางสมาขิกชัดเจน
ของผูประกอบอาชีพสามลอถีบยอมทําใหหนวยงานที่ทิศทางในการชวยเหลือและสนับสนุน เชน การ
จัดระเบียบจุดรับสงในเขตรับผิดชอบเชนเดียวกับรานคาหาบเรแผงลอย การจัดอบรมใหความรู
เก่ียวกับกฎระเบียบจราจร หรือใหความรูดานอ่ืนๆ เปนตน สวนการสนับสนุนจากภาคสังคมเกี่ยวกับ
ความเห็นรวมกันในความสําคัญและประโยชนของอาชีพสามลอในพื้นที่ และสอดคลองกับผลการวิจัย
ของณัฐนันท  อ่ําบุญธรรม (2549) การวิจัยเรื่องปญหาความยากจนของกลุมอาชีพสามลอถีบ        
ในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา พบวา ผูประกอบอาชีพขับสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ 
มีประสบการณจากอาชีพอ่ืนมากอนการท่ีมาประกอบอาชีพขับสามลอถีบเนื่องจากไมตองใชความรู
และไมมีทางเลือกอ่ืนเปนอาชีพอิสระและกลุมผูประกอบอาชีพสามลอถีบตองการความชวยเหลือจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องสวัสดิการ การหารายไดเสริม การรกัษาพยาบาล และเงินกูดอกเบี้ยต่ํา  
 และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายขอ พบวา การกําหนดเสนทางของสามลอถีบที่เหมาะสม
กับสภาพจราจรเปนอันดับ 1 มีคา   เทากับ 3.95   เทากับ 0.98 ซึ่งอธิบายไดวาผูประกอบอาชีพ    
สามลอถีบมีความตองการใหสามลอถีบสามารถรับสงผูโดยสารตามถนนหลัก และมีจุดผอนปรนให
จอดรถสามลอถีบไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียมรวมถึงการจัดสรรพื้นที่เพื่อเปนจุดรับ สง รถสามลอ
ถีบในแตละพื้นท่ีควรมีระยะหางจากมอเตอรไซดรับจางหรือรถสามลอเครื่อง และสอดคลองกับ
งานวิจัยของเยาวลักษณ อัมพรสิทธิกูล (2544) การวิจัยเรื่อง การดําเนินชีวิตของผูประกอบอาชีพถีบ
สามลอในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา สภาวะแวดลอมในการทํางานโดยทั่วไปอาจเปน
สาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุไดงายเนื่องจากมียานยนตจํานวนมาก ถนนชํารุดเปนระยะทางยาว และมี
สะพานสงูบางจุด  
 ในสวนระดับความตองการรองลงมา คือ ดานสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิตเปนอันดับ 
2 มีคา  เทากับ 3.26   เทากับ 0.39 ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับ แนวคิดการจัดการอาชีพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเก่ียวกับการประกอบอาชีพสามลอถีบโดยการบูรณาการ
ความรู ความพอดี ความพอประมาณและการดํารงชีวิตดวยความไมประมาท มุงเนนการพัฒนา
คุณภาพและการบริการและดูแลรักษาสุขภาพตนเองใหเหมาะสมกับบริบทของอาชีพ ซึ่งการตัดสินใจ
ที่ขาดหลักคิดขาดความรอบครอบยอมทําใหเกิดปญหาในการประกอบอาชีพในระยะยาว ซึ่ง
สอดคลองกับขอมูลสําคัญตอการผลักดันใหกลุมอาชีพสามลอถีบไดมีโอกาสเขาสู “แรงงานนอก
ระบบ” ทําใหเกิดสิทธิดานอ่ืนๆ เชน การรักษา การจัดสรร  การชวยเหลือ เปนตน และสอดคลอง
งานวิจัยของออยใจ  นามวงศ (2544) การวิจัยเรื่องการรวมกลุมอาชีพสามลอถีบเพื่อการทองเท่ียวเชิง
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อนุรักษ    ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา การรวมกลุมโดยวัตถุประสงค
ตองการใหรวมมือชวยเหลือในการบริการและรวมกันสงเสริมและพัฒนาอาชีพสามลอถีบใหมั่นคงโดย
การขอความชวยเหลือและสนับสนุนจากหนวยงานที่เก่ียวของ และกําหนดขอปฏิบัติการทํางาน
รวมกันของสมาชิกดวยความสามัคคี การเก็บอัตราคาโดยสารเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงมีการ
อบรม ดานจราจร การใชภาษา บริการขอมูลขาวสาร มีกิจกรรมการแขงกีฬา และการประชุมอยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดทําโครงการตางๆ โดยใชสามลอถีบเปนพาหนะในการเดนิทาง  

และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายขอ พบวา การตรวจสุขภาพประจําปโดยไมเสียคาบริการ 
เปนอันดับ 1 มีคา   เทากับ 4.19   เทากับ 0.90 ซึ่งอธิบายไดวา ผูประกอบอาชีพสามลอถีบ
ตองการเขาถึงการรักษาพยาบาลของรัฐหรือเอกชนโดยไมเสียคาใชจาย เนื่องจากเปนอาชีพท่ีตองใช
แรงในการถีบสามลอและสงผลโดยตรงตอการขาดรายไดถาเกิดการเจ็บปวยไมสามารถประกอบอาชีพ
ได ซึ่งสอดคลองกับขอมูลแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม เปนสวัสดิการของรัฐจัดใหตามความจําเปน
พื้นฐานใหกับคนทุกคนในสังคมตามสิทธิอันพึงอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันในการเขาถึง        
การใหบริการของรัฐท้ังทางดานสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต ไดแก การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่
อยูอาศัย การทํางาน การมีรายได นันทนาการ และบริการทางสังคมทั่วไป และสอดคลองกับงานวิจัย
ของเยาวลักษณ อัมพรสิทธิกูล (2544) การวิจัยเรื่อง การดําเนินชีวิตของผูประกอบอาชีพถีบสามลอ
ในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศกึษาพบวา การทํางานจากการถีบสามลอเปนเวลานานทําใหมีอาการ
ปวดเมื่อยตามขอและแขนขาเปนประจํา บางรายมีอาการปวดทองและระคายเคืองตา มีอาการลามาก
เมื่อถีบสามลอแดดจาและบรรทุกของหนักซ่ึงผูถีบสามลอใชวิธีนอนพักผอนบนรถสามลอและงดรับ
ผูโดยสารชั่วคราวเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยแตบางรายซื้อยามากินหรือใชนํามันมวย บางคนมีโรค
ประจําตัว ไดแก โรคหอบ โรคภูมิแพ ความดันโลหิตสูงและโรคกระเพาะอาหาร เวลาเจ็บปวยสวน
ใหญซื้อยามากินเองเพราะไมมีบัตรประกันสุขภาพจึงไมสามารถเขารับบริการสาธารณสุขชุมชนที่รัฐ
จัดให บางรายนอนพักเฉยๆ ใหหายปวยเองเนื่องจากเสียดายเงินคารักษาบริการ 

และระดับความตองการอันดับทายสุด คือ ดานการลดตนทุนในการประกอบอาชีพคา        เทากับ 2.32   เทากับ 0.46 ซึ่งสอดคลองกับขอมูลสําคัญของอูสามลอถีบตอความตองการลด
ตนทุนในการประกอบอาชีพ คือ ผูประกอบอาชีพสามลอถีบสวนใหญยอมรับวาเปนอาชีพที่ไมมีความ
มั่นคง และมองตัวเองเปนคนดอยโอกาส และเหตุผลในการประกอบอาชีพนี้เพราะความคุนเคยใน
อดีตและไมมีความรูที่จะไปทําอาชีพอ่ืนได ซึ่งสวนใหญมีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา ทุกคนมีบัตร
ประกันสุขภาพ 30 บาท แตไมสามารถใชไดเพราะมาจากตางจังหวัดเปนสวนใหญ นอกจากนี้ 
รถสามลอถีบไดยกเลิกการข้ึนทะเบียน จึงทาํใหผูประกอบอาชีพสามลอถีบไมไดรับการรับรองสงผลให
ผูประกอบอาชีพไมสนใจตอการลดตนทุนแมวาอูสามลอถีบใหการอบรมใหเปนชางซอมรถสามลอ
เบื้องตนก็ตาม แตสวนใหญไมเห็นความสําคัญอาจเปนเพราะพักอยูกับอูสามลอท่ีมีชางซอมสามลอถีบ
ดูแลเปนประจํา 
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แนวทางการยกระดับรายไดอยางย่ังยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัด
สมุทรปราการ  

 

 1. ดานหลักประกันสุขภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ไดแก 
     1.1 การเขาถึงการรักษาพยาบาลของรัฐ ไดแก การตรวจสุขภาพประจําปโดยไมเสีย
คาใชจายการมีสวัสดกิารการรกัษาพยาบาล รวมถึงการมีสวัสดิการศึกษาและการรักษาพยาบาลรักษา
บุตรเพราะรายไดของผูประกอบสามลอถีบไมเพียงพอตอคาใชจายในการตรวจรักษาพยาบาลโดย     
มีรายไดเฉลี่ยตอวัน 101-200 บาท และอัตราการเรียกเก็บจากผูใชบริการ 16-20 บาทตอครั้ง 
     1.2 การเขาถึงหลักประกันสุขภาพ ไดแก การประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40 และ
สามารถใชบัตรประกันสุขภาพนอกพื้นที่ได เพราะผูประกอบอาชีพสามลอถีบสวนใหญไมมีที่อยู
แนนอนหรือเชาบาน ทําใหไมสามารถรับสิทธิประกันสุขภาพนอกพื้นท่ี  
    1.3 การลดชั่วโมงถีบสามลอใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย  เพื่อลดการเจ็บปวยและ      
การรักษาทําความสะอาดรางกาย และการลด ละ เลกิ การดื่มสุรา   

ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับ แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม โดยกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ป 2560 กําหนดใหรัฐตองชวยเหลือประชาชนในดานตาง ๆ เชน หลักประกัน
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนและการจัดใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขอยาง
ทั่วถึง โดยเฉพาะผูยากไรไมตองเสียคาใชจาย และหลักประกันการวางงาน ไดแก การชวยเหลือคนที่
ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ไรที่อยูอาศัย และสอดคลองกับงานสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะ
บริการประกันสังคมเปนบริการที่สรางความมั่นคงใหกับผูประกอบอาชีพและผูใชแรงงาน รวมถึง 
สวัสดิการชุมชน เปนหลักประกันคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชนที่มุงเนนการ
ชวยเหลือผูใชแรงงานนอกระบบและผูดอยโอกาส เชน การเขาถึงหลักประกันสุขภาพ การมีสวัสดิการ
การศึกษา เปนตน รวมถึงการหลักประกันในดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับความชวยเหลือหรือสนับสนุน 
ในการประกอบอาชีพสามลอถีบ และสอดคลองกับแนวคิดการจัดการอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพที่ผูประกอบอาชีพมีความพอประมาณ
ตนเอง มีความระมัดระวังในการใชจาย เชน การซื้อสินคาฟุมเฟอย การซื้อทรัพยสินที่ไมกอใหเกิด
รายได เปนตน และ การลดละเลิกสิ่งท่ีอันตรายตอสุขภาพ เชน การดื่มสุรา การเที่ยวเตรในสถาน
บันเทิง เปนตน รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพ  เชน การลด ละ เลิกอบายมุข
และสิ่งมอมเมา เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเยาวลักษณ อัมพรสิทธิกูล (2544) การวิจัยเรื่อง 
การดําเนินชีวิตของผูประกอบอาชีพถีบสามลอในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา สวนใหญ
ดื่มเครื่องดื่มชูกําลังเปนประจํา ไมเคยพักผอนนอนหลักเต็มที่ วันละ 7-8 ชั่วโมงและไมเคยมีโอกาส
พักผอน 

2. ดานหลักประกันความมั่นคงในอาชีพสามลอถีบ    
     2.1 การสรางพิมพเขียวอาชีพ ไดแก 
   1) การรับรองอาชีพจากหนวยงานภาครัฐ ไดแก การนําอาชีพสามลอถีบเขาสู
แรงงานนอกระบบ หรือแรงงานพิเศษซึ่งมีผลตอการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐทั้ง   
ดานสวัสดิการและความเปนอยูของผูประกอบอาชีพสามลอถีบรวมถึงการใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริม
อาชีพ และการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสําหรับผูประกอบอาชีพสามลอถีบ 
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   2) การสรางกลุมอาชีพที่มีโครงสรางสมาชิกของกลุมชัดเจน ยอมชวยใหเกิด     
ความชัดเจนในอาชีพสามลอถีบ ซึ่งสวนใหญระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 16 ปขึ้นไป 
   3) การกําหนดแผนท่ีสามลอถีบ ไดแก เสนทางการขับขี่สามลอถีบ สถานที่จอด     
จุดรับสงผูใชบริการ และการกําหนดเสนทางของสามลอถีบที่เหมาะสมกับสภาพจราจร เพราะปญหา
จราจรและเสนทางการขับข่ีเปนปญหาและอุปสรรคตอการประกอบอาชีพสามลอถีบ  
   4) การอบรมใหความรู  เชน การแตงกาย สวมใสเสื้อผาอยางที่เหมาะสม  มารยาท 
เปนตน 
 ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม ในองคประกอบของงาน
สวัสดิการสังคมในดานสวัสดิการรายไดกําหนดใหประชาชนตองมีงานทํา มีรายไดท่ีเพียงพอตอการ
ดํารงชีพและงานที่ทําควรมีสวัสดิการที่ดีหรืออยางนอยตามที่กฎหมายกําหนด งานที่ทํามีความ
ภาคภูมิใจมีโอกาสในความกาวหนาและมั่นคงและตองไดรับรายไดจากการทํางานอยางเสมอภาคและ
ยุติธรรม และสามารถรวมกลุมรวมตัวกันเพื่อปกปองผลประโยชนของตนในรูปของการจัดกองทุน
สวัสดิการ รวมกลุมอาชีพ หรือในรปูของสหภาพแรงงาน และสอดคลองกับแนวคิดความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ ดวยการรวมกลุมอาชีพ เปนชองทางการมีรายไดท่ีเพิ่มข้ึนในอาชีพ นําไปสูการมีงานท่ี
มั่นคง รายไดที่แนนอน มีสภาพความเปนอยูและสวัสดิภาพการดํารงชีพที่ดีขึ้น อีกทั้งการประสาน   
ขอความรวมมือไปยังหนวยงานที่เก่ียวของหรือหนวยงานสนับสนุนเพื่อชวยใหกลุมไดรับความ
ชวยเหลือและสนับสนุนสงผลใหกลุมอาชีพมีความมั่นคงย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของออยใจ  
นามวงศ (2544) การวิจัยเรื่องการรวมกลุมอาชีพสามลอถีบเพื่อการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา การรวมกลุมที่มีวัตถุประสงคในการรวมกลุม และ
ผลประโยชน ที่สมาชิกจะไดรับ การจัดเลือกหัวหนากลุม และคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานกลุม    
ทําใหกลุมอาชีพมีการดําเนินไปดวยดีรวมถึงมีหนวยงานที่เก่ียวของใหการสนับสนุนและสงเสริม และ  
มีขอปฏิบัติใหสมาชิกทํางานรวมกันมีความสามัคคีมเีปนมาตรฐาน รวมถึงมีการอบรม ดานจราจร การ
ใชภาษา การแตงกาย สวมใสเสื้อผาอยางที่เหมาะสม   
     2.2 การประกันรายได ไดแก 
   1) การดูแลสภาพการใชงานของรถสามลอถีบอยางสม่ําเสมอและการอบรม
ซอมแซมสภาพรถสามลอถีบ ดวยการสรางความคิดเชิงชางใหสามารถดูแลรักษาสภาพของสามลอถีบ 
ไดแกการอบรมการซอมรถสามลอถีบในเบื้องตนกอนซอมหนัก ซึ่งอายุการใชงานของรถสามลอถีบ  
(ป 2559) มีระยะเวลา 16 ป ข้ึนไป 
   2) การอบรมเรียนรูในการบริการเสริมเพื่อเพิ่มรายไดของอาชีพสามลอถีบ ไดแก การ
อบรมเชิงทองเที่ยว เชน การใหบริการนักทองเที่ยว และการรณรงคตาง ๆ เปนตน 

ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดการจัดการอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อลดตนทุนในการประกอบอาชีพ เปนการพิจารณาเหตุผลในการเพิ่มหรือลดตนทุนในการ
ประกอบอาชีพและศึกษาหาความรูวิธีการเพื่อใหมีความสัมพันธมีเหตุมีผลระหวางรายไดกับตนทุน
ทางอาชีพ ซึ่งตนทุนในการประกอบอาชีพ ไดแก คาใชจายในการซื้ออุปกรณเพิ่มเติม ซอมแซมและ
บํารุงรักษาใหมีสภาพที่ใชงานได และเพิ่มการายไดของการประกอบอาชีพดวยการพัฒนาอาชีพหรือ
การรวมกลุมอาชีพ อีกท้ังนําแนวคิดเศรษฐกิจเพียงพอมาใชในการดํารงชีพ เชน การประหยัด      
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การซื่อสัตย การลด ละ การใชสินคาที่ไมมีความจําเปนโดยเฉพาะสินคาท่ีไมกอใหเกิดรายได หรือ
สินคาฟุมเฟอย เปนตน และสอดคลองกับงานวิจัยของออยใจ  นามวงศ (2544) การวิจัยเรื่อง       
การรวมกลุมอาชีพสามลอถีบ เพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม          
ผลการศึกษาพบวา ตองการใหมีการรวมกลุมโดยใหรวมมือชวยเหลือรวมกันในการบริการดานการ
ทองเที่ยวสนับสนุนและสงเสริมใหสมาชิกทํางานรวมกันดวยความสามัคคี เก็บอัตราคาโดยสารเปน
มาตรฐานเดียวกัน มีการจัดคิดเพื่อรับงานบริการนักทองเท่ียว ดานกิจกรรมตองการมีการอบรม ดาน
จราจร การใชภาษา บริการขอมูลขาวสาร และสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐนพิน ศรีราชเลา (2553) 
การวิจัยเรื่อง ทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอสามลอถีบในเขตเทศบาลนครราชสีมา         
ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานความเปนมิตรและบุคลิกภาพ       
ดานความสะดวกและความปลอดภัย ดานบรกิารนําเที่ยวและมัคคุเทศก อยูในระดับเห็นดวยอยางย่ิง  

ขอเสนอแนะ 
  

ขอเสนอแนะเพื่อการยกระดับอาชีพสามลอถีบเชิงนโยบาย 
1. ขอมูลสําคัญตอแนวทางการยกระดับรายไดอยางย่ังยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบใน

จังหวัดสมทุรปราการ เปนฐานขอมูลสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือกําหนดเปนแผนกลยุทธในการ
ยกระดับรายไดอยางย่ังยืนของอาชีพสามลอถีบไดชัดเจนของหนวยงานที่เก่ียวของและสนับสนุน เชน 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานองคกรปกครอง
ทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
สํานักงานทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ เปนตน  
 2. กําหนดแนวทางการยกระดับอาชีพสามลอถีบอยางยั่งยืนในจังหวัดสมุทรปราการ ในขอมูล
สําคัญ ไดแก 1) ดานหลักประกันสุขภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ เชน การเขาถึงการ
รักษาพยาบาลของรัฐ การเขาถึงหลักประกันสุขภาพ และการลดชั่วโมงถีบสามลอใหเหมาะสม      
กับสภาพรางกาย เปนตน 2) ดานหลักประกันความมั่นคงในอาชีพสามลอถีบ เชน การสรางพิมพเขียว
อาชีพ และการประกันรายได เปนตน 
 3. การกําหนดแนวทางยกระดับอาชีพสามลอถีบในดานสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต 
ไดแก 1) การตรวจสุขภาพประจําปโดยไมเสียคาบริการ 2) การมีสวัสดิการการศึกษาและ           
การรักษาพยาบาลของบุตร  และ 3) การเขาถึงหลักประกันสุขภาพ ไดแก บัตรทอง การประกันสังคม
มาตรา 39และมาตรา 40 เปนตน 

4. การกําหนดแนวทางยกระดับอาชีพสามลอถีบในดานความชวยเหลือและสนับสนุน ไดแก
1) การกําหนดเสนทางของสามลอถีบที่เหมาะสมกับสภาพจราจร 2) การใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมอาชีพ
สามลอถีบ และ 3) จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ สําหรับผูประกอบอาชีพสามลอถีบ เปนตน 

5. การกําหนดแนวทางยกระดับอาชีพสามลอถีบในดานการลดตนทุนในการประกอบอาชีพ 
ไดแก 1) การดูแลสภาพการใชงานของรถสามลอถีบอยางสม่ําเสมอ 2) มีรถสามลอถีบของตนเอง       
และ 3) การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เชน การพักผอนเพียงพอ ลดการดื่มสุรา เปนตน 

6. การกําหนดแนวทางยกระดับอาชีพสามลอถีบในดานการเพิ่มรายไดของอาชีพสามลอถีบ 
ไดแก 1) การบริการเสริมอาชีพ เชน การใหบริการนักทองเท่ียว การรณรงคตางๆ เปนตน 2) สราง
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มาตรฐานอาชีพ ไดแก คุณภาพ และบุคลิกภาพในการบริการ และ 3) การรวมกลุมผูประกอบอาชีพ
สามลอถีบ เปนตน 

7. ควรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยกระดับรายไดอยางยั่งยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ
ใหมีความเขมแข็งผานทางหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของและสนับสนุนในการประกอบอาชีพสามลอถีบ
หรือผาน ทางสื่อสารออนไลน หรือโซเชียลมีเดียเพื่อใหครอบคลุมในการเขาขอมูลถึงอยางกวางขวาง  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการศึกษาวิเคราะหแบบแผนที่อาชีพเชิงประจักษ (evidence mapping career) 

โดยกําหนดเสนทางอาชีพเพื่อศึกษาความตองการและปญหาของอาชีพสามลอถีบในเชิงลึก จะทํา
ใหผลของการศึกษาวิจัยมีความเที่ยงตรงมากยิ่งข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในพื้นที่อ่ืน ๆ ท่ีมีการประกอบอาชีพสามลอถีบ 
ซึ่งจะทําใหมองเห็นภาพรวมและบริบทของการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบใน    
แตละพื้นที่ไดอยางชัดเจน 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบใน
แตละพื้นท่ีเพื่อทําการสังเคราะหการยกระดับอาชีพสามลอถีบในภาพรวมของประเทศ จะทําใหการ
กําหนดนโยบายของหนวยงานของรัฐหรือองคกรภาคสังคมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนไดถูกตองชัดเจน
มากขึ้น 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยผลของแนวทางการยกระดับรายไดอยางยั่งยืนของผูประกอบอาชีพ
สามลอถีบไปทดสอบหรือทดลองเพื่อการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 




