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Sustainable Development of Participated  
Public Taxi Business Cooperative 

 
Abstract 

The purpose of this research project was to study the sustainable development of a participating 
public taxi business cooperative, using data sets of five sub-projects. The Qualitative Research, including 
categories, meaning, and descriptive analysis were applied to analyze the data. The findings revealed that 
the government should develop the publicly hired vehicle operators over the long term by supporting 
systematically effective measures in terms of the amendment and revision of laws for enforcing, 
protecting, and ensuring development. They should promote and encourage participation by the private 
sectors in the development process. 
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บทนํา 
การประกอบการธุรกิจรถโดยสารสาธารณะน้ัน แมวาจะมีความสําคัญในเชิงมูลคาตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม

มากนัก แตถือวามีบทบาทความสําคัญในแงที่เปนธุรกิจซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวซ่ึงเปนรายไดหลักทาง
หน่ึงของประเทศไทยมาโดยตลอด โดยเปนธุรกิจที่สนับสนุนการเดินทางทองเที่ยวไปยังสถานที่ตางๆของนักทองเที่ยว
ภายในประเทศ ธุรกิจรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถแท็กซ่ี (Taxi) น้ันยังมีความสําคัญในแงภาพลักษณดานการทองเที่ยว
ของประเทศเปนอยางมากในฐานะเปนดานแรกที่นักทองเที่ยวตางชาติจะใชบริการเพื่อเดินทางไปยังสถานที่พักในวันแรกที่
เดินทางมาถึง ทั้งน้ีจากขอมูลงานวิจัยเม่ือไมนานมาน้ีไดแสดงใหเห็นวา ปจจัยและแนวโนมที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยที่มีความสําคัญประการหน่ึงคือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวจากความเจริญทาง
เทคโนโลยีและการส่ือสารทําใหนักทองเที่ยวสามารถคนหาขอมูลเพื่อการซ้ือสินคาและบริการทองเที่ยวทางอินเตอรเน็ตไดดวย
ตนเอง มีผลใหนักทองเที่ยวมีพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไป กลาวคือ นักทองเที่ยวในอนาคตมีแนวโนมที่จะจัดการเดินทางเอง 
ทําใหการซ้ือแพคเกจทัวรในลักษณะที่รวมบริการทุกอยางไวดวยกันจะมีนอยลง รวมถึงมีระยะเวลาในการวางแผนการเดินทาง
ที่ส้ันลง และสนใจการเดินทางแบบกระชั้นชิด (Last Minute Holiday) มากขึ้น(สํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม , 2555)  เชนน้ี ความสําคัญของรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถแท็กซ่ีในอนาคตจะมีมากขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากแท็กซ่ีเป
นรถโดยสารสาธารณะประเภทหน่ึงที่ใหบริการสําหรับผู โดยสารคนเดียวหรือกลุ มเล็กๆ สําหรับวาจางไปยังสถานที่ซ่ึง
ผูโดยสารตองการไมวาในระยะทางใกลหรือไกลซ่ึงระบบขนสงสาธารณะอ่ืนๆอาจจะใหบริการไดไมทั่วถึงหรือไมสะดวกสบาย
ในการเดินทางทั้งน้ียังไมนับรวมถึงการใชบริการของผูโดยสารคนไทยเองที่นิยมใชบริการรถแท็กซ่ีเปนจํานวนมากในแตละวันดวย    

อยางไรก็ตาม แมประเทศไทยจะมีความไดเปรียบในดานการทองเที่ยวไมวาจะเปนเรื่องทําเลที่ตั้งของประเทศ ความ
หลากหลายและความสวยงามของแหลงทองเทีย่วและคุณภาพการใหบริการของไทย วัฒนธรรมรวมทั้งลักษณะของความเปน
ไทยซ่ึงเปนที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวตางชาติ แตก็มีอุปสรรคสําคัญคือ บุคลากรและผูประกอบการในธุรกิจทองเที่ยว ยังขาด
ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใชภาษาอังกฤษทักษะในการบริหารจัดการ และการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ ซ่ึง
รวมถึงโดยเฉพาะบุคลากรทั้งผูประกอบการและผูขับขี่ในธุรกิจรถโดยสารสาธารณะดวย อีกทั้งหากมองในแงของการ
ประกอบการรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถแท็กซ่ีเองก็ยังมีปญหาอ่ืนๆอีกหลายประการในการดําเนินธุรกิจทั้งตัว
ผูประกอบการ ผูขับขี่ ผูโดยสาร ไปจนถึงระดับภาครัฐในการกํากับดูแลธุรกิจประเภทน้ีดวย 

จากขอมูลสถิติจํานวนรถแท็กซ่ีของกรมการขน สงทางบก พบวา ประเทศไทยมีรถแท็กซ่ีที่ขึ้นทะเบียนจํานวน 99,375 
คัน จําแนกเปนรถแท็กซ่ีสวนบุคคล (รถแท็กซ่ี สีเขียวเหลือง) จํานวน 23,757 คัน และรถแท็กซ่ีนิติบุคคล จํานวน 75,618 คัน 
(กรมการขนสงทางบก, 2557)  ซ่ึงรถแท็กซ่ีนิติบุคคลน้ันสวนมากจะดําเนินการในรูปแบบของสมาชิกของสหกรณแท็กซ่ีมาก
ที่สุด โดยมีอยูไมต่ํากวา 40 สหกรณ ซ่ึงถือวาเปนปริมาณรถที่มากอันเปนผลสืบเน่ืองมาจากการเปดเสรีแท็กซ่ีใหเปนไปตาม
กลไกตลาดและยังไมมีระบบควบคุมจัดการที่ดีพอ สงผลทําใหเกิดปญหาดานคุณภาพการบริการและความเส่ียงแกผูโดยสารที่
ตองเผชิญกับความไมแนนอนในมาตรฐานการใหบริการของผูขับรถ 

หากมองในแงตัวผูขับรถแท็กซ่ี ผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ีสวนใหญไมมีรถเปนของตนเอง แตอาศัยการเชารถจากผู
ประกอบการที่ใหเชารถแท็กซ่ีเปนเวลา 12-24 ชั่วโมงตอวันและสงผลทําใหมีระยะเวลาการทํางานนานกวา 8 ชั่วโมง 
นอกจากน้ี การขับรถเปนการทํางานในพื้นที่จํากัด อาจสงผลตอสุขภาพของผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ีได เน่ืองจากปจจัย
ทางภาระงานของผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ีมีหลายปจจัยที่เก่ียวของกับสุขภาพ ไดแก ระยะเวลาการขับในแตละวันจํานวน
ครั้งการยกสัมภาระของผูโดยสาร การหลับในที่น่ังของคนขับในชวงเวลาพัก การประสบเหตุโจรกรรม ลักษณะการใชชีวิต และ
ภูมิลําเนา (Rananaas& Anderson, 2008)ในขณะเดียวกัน การเปนผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ีจัดเปนแรงงานนอกระบบ 
(informal sector) ซ่ึงขอบเขตการใหความคุมครองและหลักประกันทางสังคมรวมถึงสิทธิสวัสดิการตางๆที่ได รับมีนอยกวา
แรงงานในระบบดังน้ัน คุณภาพชีวิตการทํางาน (quality of working life)ของผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ี ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญที่
สงผลตอความปลอดภัยทั้งตอผูโดยสารและผูขับขี่เองโดยตรงจึงมิไดรับการดูแลเทาที่ควรทั้งจากตัวผูขับขี่เองที่ไมมีเวลาและ
ภาครัฐที่เก่ียวของในชวงที่ผานมา เน่ืองจากการมีลักษณะเปนแรงงานนอกระบบของผูขับขี่รถแท็กซ่ีน้ันทําใหเกิดปญหาตอ
ภาครัฐในการจัดการเชนเดียวกับแรงงานนอกระบบประเภทอ่ืนๆ กลาวคือ แรงงานนอกระบบทั้งหมดล วนอยูภายนอก
กฎระเบียบหรือขอบเขตการดําเนินงานของภาครัฐ จึงไมถูกบันทึกอยูในระบบทะเบียน เปนผลใหขาดฐานขอมูลที่เปนระบบ
สําหรับภาครัฐที่จะสามารถนําไปกําหนดนโยบายเพื่อบริหารจัดการแรงงานเหลาน้ี เชน การเก็บภาษี หรือการใหความ
ชวยเหลือในรูปแบบตางๆแกแรงงานเหลาน้ีดังเชนแรงงานในระบบและยังทําใหแรงงานเองขาดโอกาสในดานตางๆดวย เชน 
การเขาถึงแหลงเงินทุนจากระบบสถาบันการเงิน เปนตน (สมภูมิ, 2553) 
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จากสภาพปญหาตางๆที่เกิดขึ้นกับผูเก่ียวของในธุรกิจรถโดยสารสาธารณะประเภทรถแท็กซ่ีในชวงที่ผานมาน้ัน 
สะทอนใหเห็นไดวา  ทั้งผูประกอบการและภาครัฐเองยังขาดรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีสําหรับธุรกิจประเภทน้ี ทั้งน้ีผูวิจัย
มองวา ปญหาสวนหน่ึงอาจเปนผลมาจากยังขาดการวิจัยที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจดังกลาวอยางเปนระบบ
โดยคํานึงถึงปญหาอยางรอบดาน รวมถึงขาดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมวาจะเปนผูประกอบการ ผูขับขี่ 
ผูใชบริการ และหนวยงานตางๆที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน  ดวยเหตุผลดังกลาวมาทั้งหมดน้ี จึงนําไปสูความสนใจของ
การวิจัยในครั้งน้ี  โดยผลการพัฒนาตนแบบการดําเนินธุรกิจสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซ่ี แบบมีสวนรวมอยางยั่งยืนใน
ครั้งน้ีจะนําไปสูผลลัพธที่ดีขึ้นในระดับมหภาคคือ ความเชื่อม่ันของผูโดยสารและนักทองเที่ยวมีมากขึ้นชวยลดปญหาทางสังคม 
เชน ปญหาอาชญากรรมทั้งที่เกิดกับตัวผูขับขี่และผูโดยสาร อันจะชวยทําใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศมีภาพลักษณที่
ดี และเปนการเพิ่มโอกาสทางดานการทองเที่ยวใหกับประเทศไทยในอนาคต นอกจากน้ี การมีฐานขอมูลเริ่มตนในการบริหาร
จัดการธุรกิจประเภทน้ีอยางเปนระบบ จะนําไปสูการการกําหนดแนวทางหรือนโยบายภาครัฐในธุรกิจประเภทน้ีไดอยาง
เหมาะสมมากขึ้น รวมถึงยังสามารถนําไปเปนตนแบบหรือประยุกตใชสําหรับการบริหารจัดการธุรกิจรถโดยสารสาธารณะ
ประเภทอ่ืนๆที่มีลักษณะเดียวกัน สวนในระดับจุลภาคเองผลการวิจัยจะนําไปสูการสงเสริมอาชีพขับรถแท็กซ่ีใหเปนอาชีพที่
ม่ันคง เปนงานที่มีคุณคา (Decent Work) และมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี อันจะสงผลทําใหคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูขับรถ
และผูที่เก่ียวของดีขึ้นในที่สุด 
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2) สรางมาตรฐานคุณภาพการบริการของสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซ่ีแบบมีสวนรวม 
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานสําหรับผูขับรถของสหกรณโดยสารสาธารณะแท็กซ่ีแบบมีสวนรวม 
4) เพื่อพัฒนาส่ือการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสําหรับผูขับรถของสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซ่ีแบบมี

สวนรวม 
5) จัดทําระบบฐานขอมูลออนไลนแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขายเพื่อสรางภาพลักษณการบริการของรถโดยสาร

สาธารณะแท็กซ่ี 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ี มีขอบเขตดานเน้ือหาครอบคลุมเฉพาะการดําเนินธุรกิจรถโดยสารสาธารณะแท็กซ่ีในรูปแบบของ
สหกรณเทาน้ัน ไมรวมการดําเนินธุรกิจในรูปแบบแท็กซ่ีสวนบุคคล และแท็กซ่ีนิติบุคคลประเภทอ่ืนๆ  ตลอดจนมีขอบเขต
ประชากรและสถานที่ที่ศึกษาคือ ผูประกอบการและผูขับรถโดยสารสาธารณะของธุรกิจสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครเทาน้ัน 

 
แนวคิด ทฤษฎีและ/หรือผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวของ  

ในสวนน้ีจะขอการกลาวถึงแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของในระดับแผนงานวิจัย ซ่ึงประกอบดวยแนวคิดและทฤษฏีที่
สําคัญ อันไดแก แนวคิดงานที่มีคุณคา (Decent Work) แนวคิดเศรษฐกิจนอกระบบ (Informal Economy) และคําจํากัด
ความของแรงงานนอกระบบ ดังน้ี 

1. แนวคิดงานที่มีคุณคา (Decent Work) 
องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) ไดใหความหมายของงานที่มี

คุณคาวาเปนงานทีเปนที่รวมของส่ิงพึงประสงคทั้งหมดในชีวิตการทํางานของมนุษย ส่ิงที่พึงประสงคน้ันรวมตั้งแตเรื่อง โอกาส
ความกาวหนา รายไดที่เหมาะสมกับงานที่ทํา การไดเปนสวนหน่ึงของที่ทํางาน มีสิทธิมีเสียงและไดเปนที่ยอมรับในที่ทํางาน 
เปนงานที่ชวยใหชีวิตครอบครัวมีความม่ันคง ไดมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเปนงานที่มีความเปนธรรมและความเท
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าเทียมกันไมวาเปนชายหรือหญิงและไมถูกเลือกปฏิบัติ ทั้งน้ีองคการแรงงานระหวางประเทศไดกําหนดหลักการที่จะทําใหประ
เทศตางๆ บรรลุวัตถุประสงคในการสงเสริมใหคนทํางานไดทํางานที่มีคุณคาไว 4 (วรวรรณ, 2551) ประการคือ  

(1)หลักการและสิทธิพื้นฐานของแรงงาน และการยอมรับความตกลงร วมกันในดานมาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศ ซ่ึงประกอบดวย เสรีภาพในการสมาคมและการรวมเจรจาตอรอง การบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ เลิกการ
เลือกปฏิบัติในการจางงาน และการขจัดการใชแรงงานเด็ก 

(2)เพิ่มโอกาสในการจางงานและการเพิ่มรายได 
(3)การสรางภูมิคุมกัน 
(4)การสงเสริมการเจรจาและไตรภาค ี
โดยองคก ILO ไมไดมีวัตถุประสงคเพียงเพื่อสรางงานเทาน้ัน แตมุงสรางงานที่มีคุณภาพซ่ึงยอมรับได เรื่องปริมาณ

การจางงานน้ันมิอาจแยกจากเรื่องคุณภาพของงานได ในปจจุบันมีความจําเปนตองใชระบบสังคมและเศรษฐกิจเพื ่อใหเกิด
ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและการจางงาน และคงความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับสภาพแวดลอมตางๆ ที่เปล่ียนแปลงไป
อยางรวดเร็วในระบบการตลาดที่มีการแขงขันสูงทั่วโลก งานที่มีคุณคาหมายถึงงานที่มีความสามารถในการผลิต ปกปองสิทธิ
ตางๆ สรางรายไดอยางเพียงพอ และไมเปนภัยตอสังคม นอกจากน้ียังหมายถึงงานที่มากพอที่จะใหทุกคนมีโอกาสทํางานเพื่อ
สรางรายไดอยางเต็มที ่

อยางไรก็ตาม การพัฒนาประเทศไทยที่ผานมาไดนําไปสูการพัฒนาตลาดแรงงานที่ดีขึ้น การแขงขันและกลไก
ตลาดชวยพัฒนาใหแรงงานไทยจํานวนหน่ึงไดอยูในขายของการทํางานที่มีคุณคา แตก็มีแรงงานอีกจํานวนหน่ึงที่ยังหาคุณคา
ของตนในงานที่ทําไมไดหรือไมก็ยังไมสามารถหาคุณคาของงานที่ตนทําได โดยมีอุปสรรคตอการไดทํางานที่มีคุณคา อาทิ การ
ไมมีเวลาวางกับครอบครัวการทํางานที่มีคุณคาควรไดรับคาตอบแทนเพียงพอกับการยังชีพตามสถานะ ไมตองทํางานหนักมาก
เกินไปจนไมสามารถมีเวลาวางกับครอบครัว หรือไมมีเวลาเพื่อการบันเทิง เปนตน 

2. แนวคิดเศรษฐกิจนอกระบบ (Informal Economy) 
การดํารงอยูของแรงงานนอกระบบอยางเชน ผูขับรถยนตโดยสารสาธารณะประเภทรถแท็กซ่ีในระบบเศรษฐกิจ มี

แนวคิดหลักที่สามารถนํามาอธิบายได 3 กลุมหลัก (Sida2004, 10) กลาวคือ 
2.1 กลุม Dualist:เปนกลุมที่มีแนวคิดวา ภาคเศรษฐกิจนอกระบบเปนเพียงปรากฏการณที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว 

ในชวงที่เศรษฐกิจที่มีการเปล่ียนผานจากภาคเศรษฐกิจที่ลาหลังไปเปนภาคอุตสาหกรรมสมัยใหมเทาน้ัน นอกจากน้ี ยังเห็นวา 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในระบบและนอกระบบมีการแยกออกจากกัน และกิจกรรมในสวนภาคนอกระบบจะคอยๆหายไปจาก
ระบบเศรษฐกิจ อันเปนผลจากแรงจูงใจของผลตอบแทนที่สูงกวาในภาคเศรษฐกิจในระบบซ่ึงมีความทันสมัย 

2.2 กลุม Structuralist:เปนกลุมที่มีแนวคิดเห็นขัดแยงกับกลุม Dualist  โดยเห็นวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจนอก
ระบบ เปนส่ิงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของการพัฒนาเศรษฐกิจตามระบบทุนนิยม (capitalism) และจะคงดําเนินอยูตอไปอยาง
ถาวร อันเปนผลจากการที่ภาคการผลิตตองมีการปรับลดตนทุนเพื่อรักษาสถานะความไดเปรียบในการแขงขันเอาไว  ซ่ึง
แนวทางหน่ึงก็คือ การสงมอบงานในกระบวนการผลิตใหภาคนอกระบบเปนผูดําเนินการแทน เพื่อหวังที่จะลดตนทุนตางๆที่จะ
เกิดขึ้นจากกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจในระบบ เชน คาจางแรงงานที่นับวันจะปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงสวัสดิการตางๆที่จะตองจาย
ตามที่กฎหมายกําหนด เปนตน เชนน้ี เศรษฐกิจนอกระบบจึงเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจในระบบและมีความ
เชื่อมโยงกันอยางแยกไมออก 

2.3 กลุม legalist:สําหรับแนวคิดของกลุมน้ีไดเนนไปที่กลุมผูประกอบอาชีพอิสระโดยเห็นวา การดําเนินกิจกรรม
ในเศรษฐกิจนอกระบบเกิดจากการตอบสนองอยางมีเหตุผลของผูประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็กมาก (micro-entrepreneur) 
ตอกฎระเบียบของหนวยงานภาครัฐ ที่มีลักษณะไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงทําใหตนทุนการ
ดําเนินงานสูงและเกิดความเสียเปรียบในการแขงขัน 

3.คําจํากัดความแรงงานนอกระบบ 
ความหลากหลายของกิจกรรมในเศรษฐกิจนอกระบบ ตลอดจนความแตกตางในดานขนาดและความสําคัญตอ

ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของแตละประเทศ จึงทําใหประเทศตางๆมีการใหคําจํากัดความแรงงานนอกระบบที่แตกตางกันไป 
แมกระทั่งหนวยงานภายในประเทศไทยเอง ก็ยังมีการใหคําจํากัดความแรงงานนอกระบบที่แตกตางกันดวย  

3.1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)ใหความหมาย“เศรษฐกิจนอก
ระบบ”วาหมายถึง การประกอบอาชีพและธุรกิจซ่ึงไมอยูภายใตการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยจําแนกตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจออกเปน 4 กลุมยอย (สศช., 2547)  ประกอบดวย 
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1) กลุมการผลิต เชน เกษตรกรรายยอย แรงงานรับจางภาคเกษตร ผูรับงานมาทําที่บาน ผูรับจางรายยอย 
ธุรกิจระดับครัวเรือน ธุรกิจชุมชน ผูประกอบอาชีพอิสระ  

2) กลุมการคาและบริการ ไดแก หาบเรแผงลอย การรับซ้ือของเกา  
3) กลุมบริการขนสง เชนมอเตอรไซครับจาง รถตูโดยสาร รถแท็กซ่ี  
4) กลุมกิจกรรมภาคครอบครัว เชน การทํางานบาน การดูแลคนชรา  

3.2 สํานักงานสถิติแหงชาติใหความหมายแรงงานนอกระบบโดยอางอิงกับความหมายของแรงงานในระบบวา
หมายถึง ผูที่ทํางานตั้งแตอายุ 15 ปขึ้นไป แตการทํางานไมไดรับความคุมครองและไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน 

3.3 กระทรวงแรงงานจําแนกแรงงานนอกระบบเปน 7 กลุม โดยมีแนวคิดเชนเดียวกับ ILO อันประกอบดวย ผูรับ
งานไปทําที่บานและผูรับจางทําของ สหกรณเครดิตยูเนียน เกษตรกรและชาวประมง คนขับยานพาหนะรับจางนอกระบบ ผู
ประกอบอาชีพอิสระในและนอกภาคเกษตร ลูกจางของนายจางที่ไมไดทํางานทั้งป และลูกจางทํางานบาน 

3.4 สํานักงานประกันสังคมใหความหมาย “แรงงานนอกระบบ” วาหมายถึง “ผูมีการทํางาน มีรายได และไมมี
นายจาง หรือไมอยูในความคุมครองของกฎหมายประกันสังคม” โดยจําแนกออกเปน 2 กลุมใหญ (สํานักงานประกันสังคม, 
2548) กลาวคือ 

1) กลุมที่มีการทํางานหรือรับจางและมีรายได เชน ผูรับงานไปทําที่บาน ผูรับจางทําของแรงงานรับจางตาม
ฤดูกาล (แรงงานภาคเกษตร) แรงงานในกิจการประมง ผูรับจางทํางานบาน คนขับรถสวนตัว 

2) กลุมผูประกอบอาชีพอิสระทั่วไป เชน คนขับรถรับจาง ผูทําการเกษตรทั้งที่มีที่ดินเปนของตนเองหรือเชา 
ชางเสริมสวย ชางตัดผม ชางซอมรองเทา ชางซอมนาฬิกา เจาของรานขายของชํา รวมถึงผูประกอบอาชีพอิสระระดับวิชาชีพ
ซ่ึงมีรายไดสูงดวย เชน ทนายความ แพทย ทันตแพทย 

จากคําจํากัดความที่หลากหลายเชนน้ี ในเบื้องตนไดสะทอนใหเห็นถึงการขาดความเปนเอกภาพทางความคิดตอ
กลุมแรงงานนอกระบบเหลาน้ี อยางไรก็ตาม จากคํานิยามทั้งหมดขางตนเราสามารถสรุปไดวา แรงงานนอกระบบทั้งหมดอาจ
ประกอบอาชีพอยูในฐานะที่เปนไดทั้งนายจาง ลูกจาง และผูประกอบอาชีพอิสระและหากมองคุณลักษณะรวมกันของแรงงาน
นอกระบบทั้งหมดก็จะพบประเด็นที่เหมือนกันคือ ในดานเศรษฐกิจ แรงงานนอกระบบทั้งหมดลวนอยูภายนอกกฎระเบียบ
หรือขอบเขตการดําเนินงานของภาครัฐ ซ่ึงส่ิงที่ตามมาก็คือ การไมถูกบันทึกอยูในระบบทะเบียน (unregistered) เม่ือเปน
เชนน้ี ผลที่เกิดขึ้นก็คือ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนไปดวยความยากลําบากเพราะขาดโอกาสในดานตางๆ  อาทิ การ
เขาถึงแหลงเงินทุนจากระบบสถาบันการเงิน เปนตน  ในดานหลักประกันสังคมแรงงานนอกระบบไดรับขอบเขตการใหความ
คุมครองและหลักประกันทางสังคมจากหนวยงานภาครัฐนอยกวาแรงงานในระบบ (สมภูมิ, 2553) 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยพัฒนาตนแบบการดําเนินธุรกิจสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซ่ีแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืนในครั้งน้ีเปนชุด
โครงการวิจัย ที่มีโครงการวิจัยยอย 5 โครงการ มีคณะผูวิจัยรับผิดชอบแตละโครงการยอย ซ่ึงมีวิธีการดําเนินการวิจัยแตละ
โครงการที่แตกตางกันไปโดยอาศัยระเบียบวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ 
เชิงลึก การสนทนากลุม และการใชแบบสอบถามในงานวิจัย  

สําหรับในสวนของระเบียบวิธีวิจัยของแผนงานวิจัยที่นําเสนอในบทความวิจัยน้ี ผูวิจัยไดอาศัยการสังเคราะหขอมูลที่
ไดรับจากโครงการยอยทั้ง 5 โครงการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย โดยอาศัยการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพ ดวยการจัดทําขอมูลใหเขาระเบียบเขาเรื่อง (Categories) จําแนกชนิดของขอมูล การตีความใหความหมาย 
(Meaning) การจัดหมวดหมู อธิบายความ และเรียบเรียง พัฒนาวิเคราะห (Descriptive analysis) แลวนําเสนอขอมูลใน
รูปแบบของตาราง แผนภาพ ประกอบความเรียงตอไป 

 
ผลการวิจัย 

ในบทความวิจัยน้ี จะนําเสนอผลการสังเคราะหขอมูลตางๆที่ไดรับจากโครงการวิจัยยอยบางสวนโดยพบวา ในการ
ดําเนินธุรกิจสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซ่ีแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืนน้ัน การคํานึงถึงมิติดานกฎหมายและการจัดการเปน
กลไกสําคัญที่สุดสําหรับการบริหารจัดการภายในสหกรณแท็กซ่ี ซ่ึงผูเก่ียวของทุกฝายควรใหความสําคัญและตระหนักถึงความ
จําเปนที่จะตองดําเนินการในสวนตางๆที่จําเปนในมิติทั้งสองดังกลาว  ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดเปนแนวทางที่เปนระบบและมีความ
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ชัดเจนเปนรูปธรรม สามารถนําไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติใหเหมาะสมกับบริบทของสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ได
อยางยั่งยืน  ซ่ึงทุกฝายที่เก่ียวของในทุกระดับไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผูประกอบการและผูขับรถของ
สหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซ่ี      ควรดําเนินบทบาทของตนเองในรูปแบบของพันธสัญญา (Commitment) ซ่ึงจําแนก
ไดเปน 3 ฝาย ไดแก 1) พันธสัญญาระหวางภาครัฐกับภาครัฐ  2) พันธสัญญาระหวางภาครัฐกับเอกชน และ 3) พันธสัญญา
ระหวางภาคเอกชนกับภาคเอกชน  โดยอาศัยหลักความเปนเอกภาพ (Unity)  การประสานความรวมมือ (Cooperation) และ
ความเปนกัลยาณมิตร (True friend) เปนปจจัยสูความสําเร็จ (Key Success Factors)โดยสามารถแสดงเปนตนแบบการ
ดําเนินธุรกิจสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซ่ีแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน ดังภาพที่ 1 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

1) ระบบการจัดการบุคลากร 

2) ระบบการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) ระบบการบริหารงานภายในองคกร 

4) ระบบการจัดการความรู 
5) ระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม 

6) ระบบการจัดการดานสุขภาพอนามัย 

7) ระบบสงเสริมสวัสดิการและการระดมเงินทุน 

 

1) ระบบการจัดการบุคลากร 

2) ระบบการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) ระบบการสงเสริมและสนับสนุน 

4) ระบบการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน 

 

1) ระบบการติดตอส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ระบบการจัดการและการสงเสริมความรู 
3) ระบบการจัดสรรงบประมาณและภาษี 

DECENT 
WORK 

89



 

ภาพที่ 1  ตนแบบการดําเนินธุรกิจสําหรับสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซ่ีแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน 
        ที่มา:  จากการสังเคราะหของผูวิจัย โดยประยุกตจากโครงการยอยของ ญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา (2559). 
 
 
สําหรับในสวนของกลไกการดําเนินธุรกิจสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซ่ีแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืนที่ตองคํานึงถึง

มิติดานกฎหมายและการจัดการ อันเปนกลไกสําคัญที่สุดสําหรับการบริหารจัดการภายในสหกรณแท็กซ่ีอยางยั่งยืนน้ัน 
สามารถจําแนกในแตละกลไกออกเปน 2 ระดับ ไดแก 1) ระดับบุคคลที่ทํางาน/ลูกจางในสถานประกอบการสหกรณแท็กซ่ี / ผู
ขับรถแท็กซ่ี  และ 2) ระดับกลุมผูประกอบการสหกรณแท็กซ่ี  กลาวคือ  

1) ระดับบุคคลที่ทํางาน/ลูกจางในสถานประกอบการสหกรณแท็กซ่ี/ผูขับรถแท็กซ่ีในสหกรณแท็กซ่ี   
1.1) มิติดานกฎหมาย ประกอบดวย 

กฎหมายเพื่อการควบคุม 
(1) การขึ้นทะเบียนผูที่ทํางาน (ลูกจาง) ในสถานประกอบการสหกรณแท็กซ่ี  ตลอดจนประวัติสวนตัวดาน

ตางๆ เชน ที่อยูอาศัย ภูมิลําเนา ประวัติครอบครัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน เปนตน โดยใหสถานประกอบการเปน
ผูรวบรวมขอมูลและจัดทําทะเบียนของผูที่ทํางาน (ลูกจาง)หรือผูขับรถแท็กซ่ี ในสถานประกอบการ เพื่อยื่นหลักฐานและ
เอกสารสําคัญตางๆ ในการขึ้นทะเบียนใหกับหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตอไป 

(2) การนํากฎหมายแรงงานเขามาบังคับใชอยางเครงครัดในสถานประกอบการ รวมทั้งอาจมีการกําหนด
หรือแกไขกฎหมายแรงงานที่มีผลเฉพาะการณสําหรับผูที่ทํางาน (ลูกจาง) ในสหกรณแท็กซ่ี ซ่ึงมีลักษณะการทํางานแตกตาง
จากวิชาชีพอ่ืน ตลอดจนการกําหนดบทลงโทษหากสถานประกอบการไมปฏิบัติตามกฎหมายสําหรับผูที่ทํางาน (ลูกจาง) ใน
สถานประกอบการสหกรณแท็กซ่ี 

กฎหมายเพื่อการคุมครองและสนับสนุน 
(1) การใหสิทธิและการคุมครองสวัสดิภาพในการทํางานสําหรับผูที่ทํางาน (ลูกจาง) ในสถานประกอบการ

สหกรณแท็กซ่ีตามที่ไดขึ้นทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย  
(2) การกําหนดใหสถานประกอบการจัดใหมีการใหความรูแกผูที่ทํางาน (ลูกจาง) ในสถานประกอบการ 

เชน ความรูเฉพาะทางในการประกอบอาชีพ ความรูดานสุขภาพอนามัย ความรูดานกฎหมายที่จําเปนสําหรับผูที ่ทํางาน 
(ลูกจาง) ในสถานประกอบการ เปนตน 

(3) การตรวจสอบการใชแรงงานจากหนวยงานของภาครัฐอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหเจาหนาที่/พนักงานของ
รัฐ ไดมีโอกาสไดรับขอมูลจากผูที่ทํางาน (ลูกจาง) ในสถานประกอบการ เพื่อใหการคุมครองและสนับสนุนอยางทั่วถึง 
ตลอดจนการควบคุมสถานประกอบการใหปฏิบัติตามกฎหมายที่เปนธรรมแกผูทีท่ํางาน (ลูกจาง) ในสถานประกอบการ 

1.2) มิติดานการจัดการ ประกอบดวย 
ดานบุคคล/ทรัพยากรมนุษย 
(1) การใหความรูในการประกอบภายใตสังกัดสหกรณแท็กซ่ีที่ถูกตอง 
(2) การฝกอบรมทักษะการประกอบอาชีพใหบริการแท็กซ่ีภายใตสหกรณแท็กซ่ีที่ชวยเพิ่มรายไดและเพิ่ม

มูลคาจากขยะ ของเกาและวัสดุเหลือใช 
(3) การสรางจิตสํานึกและปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคม การประกอบอาชีพที่ไมสรางความเดือดรอน

ใหแกประชาชนและสังคม ประกอบอาชีพดวยความซ่ือสัตยสุจริต โดยเฉพาะปญหาที่สําคัญที่สุดในการใหบริการรถแท็กซ่ีของ
สหกรณแท็กซ่ี 3 อันดับแรกที่ตองเรงแกไข ไดแก การปฏิเสธไมรับผูโดยสาร  การขับรถพาไปในเสนทางที่ออม  และการแสดง
กิริยาวาจาไมสุภาพ ตามลําดับ  

(4) การยกยอง ใหรางวัลและสนับสนุนกลุมสหกรณแท็กซ่ีที่เปนแบบอยางที่ดีในการประกอบอาชีพ 
ดานวัสดุ อุปกรณ สถานที่และเทคโนโลยี 
(1) การบังคับใชวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือที่เก่ียวกับความปลอดภัย เชน ถุงมือ หนากาก การสวมรองเทา

ในการทํางาน เปนตน 
(2) การใหความรูในการนําส่ิงของเหลือใชมาดัดแปลงเปนวัสดุ อุปกรณหรือเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
(3) การขอรับวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนในการประกอบอาชีพจากหนวยงานภาครัฐ หรือจาก

สถานประกอบการที่ใหความชวยเหลือ หรือจากองคกรอิสระ 
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ดานสวัสดิภาพและความคุมครอง 
(1) การใหการดูแลดานสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานจากหนวยงานของรัฐ  
(2) กําหนดพื้นที่ที่เส่ียงภัยสําหรับสหกรณแท็กซ่ี 
(3) การสงเสริมใหผูประกอบอาชีพแท็กซ่ีรูถึงสิทธิและหนาที่ของตนเอง ตลอดจนการรักษาสิทธิและการ

เคารพสิทธิของผูอ่ืน และการรวมกลุมผูสหกรณแท็กซ่ีใหเปนเครือขายที่เขมแข็งและใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันได 
ดานการเงินและงบประมาณ 
(1) การชดเชยเงินหรือรายได ในกรณีที่ไมสามารถประกอบอาชีพไดเน่ืองจากการเจ็บปวย / อุบัติเหตุ ซ่ึง

ตองไดรับการประสานความรวมมือจากหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ เชน กรมแรงงาน สํานักงานประกันสังคม สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เปนตน 

(2) เงินสนับสนุนในการประกอบอาชีพ (ตามสมควร) และเงินรางวัลในการยกยองและสนับสนุน
ผูประกอบการสหกรณแท็กซ่ีที่ดี เปนแบบอยางแกกลุมผูประกอบอาชีพเดียวกัน 

2) ระดับกลุมผูประกอบการสหกรณแท็กซ่ี 
2.1) มิติดานกฎหมาย ประกอบดวย 

กฎหมายเพื่อการควบคุม 
(1) การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการและการขึ้นทะเบียนผูที่ทํางาน (ลูกจาง) ในสถานประกอบการ เพื่อ

เปนการแสดงความสุจริตในการประกอบอาชีพที่เปดเผย และโปรงใส โดยจัดทําขอมูลตามที่กฎหมายกําหนด ตั้งแตสถานที่ใน
การประกอบกิจการ รายชื่อผูประกอบการในการขออนุญาตสหกรณแท็กซ่ีขอมูลลูกจาง/แรงงานในสถานประกอบการ การ
จัดการดานสถานที่ ส่ิงแวดลอม ลักษณะอาคาร รูปแบบการประกอบกิจการ เปนตน โดยตองแจงใหเจาหนาที่/พนักงานของรัฐ
ทราบทันทีที่มีการดําเนินกิจการคาขยะรีไซเคิล รวมทั้งการเปดเผยขอมูลและการใหเขาสํารวจพื้นที่สถานประกอบการตามที่ได
ขึ้นทะเบียนไว  

(2) การเขารวมเปนสมาชิกขององคกรความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน สําหรับสหกรณแท็กซ่ี 
(ในรูปแบบตางๆ อาทิ สหกรณหรือสมาคม ตามที่ไดขออนุญาตและมีการจัดตั้งตามที่กําหนดไวในกฎหมาย) 

กฎหมายเพื่อการคุมครองและสนับสนุน 
(1) การเปดชองทางในการสนับสนุนสหกรณแท็กซ่ีเพื่อสงเสริมใหการประกอบธุรกิจเปนไปอยางเสรีและ

เปนธรรม ปองกันการกระทําอันเปนการผูกขาด ลดหรือจํากัดการแขงขันในการประกอบธุรกิจ  
(2) สนับสนุนการสรางเครือขายและความรวมมือระหวางภาคเอกชนสหกรณแท็กซ่ี เชน การแลกเปล่ียน

ความรู  เปนตน 
(3) การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของสหกรณแท็กซ่ีการคืนกําไรกลับสูสังคม การใหความชวยเหลือ

สังคมในฐานะผูที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริการขนสง เปนตน 
2.2) มิติดานการจัดการ ประกอบดวย 

ดานบุคคล/ทรัพยากรมนุษย 
(1) การกําหนดแผนโครงสรางบุคลากร ตั้งแตระดับผูบริหาร (เจาของธุรกิจ) ไปจนถึงกลุมผูใชแรงงาน/

ลูกจางสหกรณแท็กซ่ี ซ่ึงจะตองกําหนดภาระงานและความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนเกณฑการประเมินและการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงาน 

(2) การสนับสนุนในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองคกรทุกระดับ (การฝกอบรม/ สัมมนา/ 
โครงการ/ กิจกรรมตางๆ)  โดยเฉพาะ “การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสําหรับผูขับรถ” ซ่ึงมีความสําคัญ
ยิ่งในปจจุบัน  ดวยการจัดทําส่ือการพูดภาษาอังกฤษในรูปของโปรแกรมภาพและเสียง บันทึกในดิจิตอลไฟล เปนส่ือการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่สะดวกตอการใชงาน  ผูใชสามารถมีปฏิสัมพันธเรียกดูศัพทและประโยคเพียงแคคลิกภาพพรอมเสียงที่ผูขับรถ
สามารถบันทึกเก็บไวในโทรศัพทมือถือ หรือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร เรียกใชไดเพียงปลายน้ิวคลิก ก็จะชวยเพิ่มความรวดเร็วใน
การใหบริการและสอดคลองสามารถนําไปใชไดจริงทันที สําหรับเน้ือหาเพื่อการส่ือสารที่สําคัญควรจะตองมี ไดแก พื้นฐานของ
การออกเสียง ชื่อเรียกสถานที่ และชื่อถนน ที่ภาษาไทยและอังกฤษไมตรงกัน รวมทั้งสถานที่สําคัญๆ ที่นักทองเที่ยวมักจะ
เดินทางไป ควรเพิ่มเติม ความรูในเรื่องความแตกตาง ระหวางมารยาทสากล ในการปฏิบัติกับผูโดยสารชาวตางประเทศ 
โดยเฉพาะ การกลาวขอโทษ และขอบคุณ รวมทั้งอวัจนภาษาประกอบการพูด เชน สีหนา การสบตาระหวางพูด เปนตน 
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(3) การสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสรางบรรยากาศภายในองคกรที่สงเสริม
ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของกลุมผูประกอบการ 

 
 
ดานวัสดุ อุปกรณ สถานที่และเทคโนโลยี 
(1) การจัดการดานยานพาหนะ และสถานที่ดําเนินธุรกิจใหไดมาตรฐานที่เก่ียวของ ไมวาจะเปนมาตรฐาน

ดานส่ิงแวดลอม และมาตรฐานคุณภาพการบริการรถโดยสารสาธารณะแท็กซ่ีที่เก่ียวของ  
(2) การนําเทคโนโลยีเขาใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ลดความเส่ียงดานสภาพรางกายและความ

ปลอดภัยของลูกจางในการทํางานสหกรณแท็กซ่ี ตลอดจนรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ลดคาใชจายในการจางแรงงานคน
เทาที่จําเปน รวมทั้งตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ เชน  การใชระบบCall Center/application taxi  ซ่ึงปจจัย
สําคัญในการใหบริการของรถแท็กซ่ีในปจจุบันและอนาคต เปนตน 

(3) การควบคุมการทํางานของลูกจางในการใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องจักร ตลอดจนการให
ความรูเก่ียวกับวิธีการใชและการบํารุงรักษาที่ถูกวิธี 

ดานสวัสดิภาพและความคุมครอง 
(1) การทําประกันภัยทางธุรกิจ (ประภทที่คุมครองและรับผิดชอบสวนของบุคคลตอความเสียหายที่เกิดขึ้น

จากการปฎิบัติงานของผูบริหาร หรือคณะกรรมการ / คุมครองในเรื่องของหลักทรัพย / คุมครองเก่ียวกับการจางงาน) 
(2) กําหนดใหมีสวัสดิการแกกลุมผูใชแรงงาน/ลูกจางในสถานประกอบการที่ชัดเจนและแจงใหทราบทั่วกัน 

เพื่อยึดเปนแนวในการปฏิบัติแกกลุมผูใชแรงงาน/ลูกจางอยางยุติธรรม 
ดานการเงินและงบประมาณ  
(1) การจัดทํางบการเงิน แผนการบริการดานการเงินของสถานประกอบการ สหกรณแท็กซ่ีและการจัดทํา

บัญชีตามมาตรฐานการบัญช ี
(2) การวางแผนนโยบายดานภาษี 
(3) การระดมเงินทุน แหลงเงินทุนหมุนเวียน แหลงเงินกูและการบริหารหน้ี 
(4) แผนการบริหารรายไดและคาใชจายในการดําเนินธุรกิจ 
(5) แผนการเงินสําหรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

 
สรุปและอภิปรายผล 

รูปแบบการดําเนินธุรกิจสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซ่ีแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืนที่พัฒนาขึ้นน้ัน มีความ
สอดคลองกับหลักการพื้นฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) ในกา
การสงเสริมใหคนทํางานไดทํางานที่มีคุณคา (Decent Work) ไวทั้ง 4 ประการหลัก อันไดแก  

1. หลักการและสิทธิพื้นฐานของแรงงาน และการยอมรับความตกลงรวมกันในดานมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ 
ซ่ึงประกอบดวย เสรีภาพในการสมาคมและการรวมเจรจาตอรอง การบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ เลิกการเลือกปฏิบัติ
ในการจางงาน และการขจัดการใชแรงงานเด็ก  ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยที่เสนอใหผูเก่ียวของทุกฝายดําเนินการในรูปแบบ
ของ “พันธสัญญา (Commitment)” เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีระบบและเปนธรรมกับทุกฝายผานการดําเนินงาน
ทางดานกฎหมายและการบริหารจัดการอันเปนกลไกสําคัญในการดําเนินธุรกิจ  ทั้งน้ีเน่ืองจากธุรกิจสหกรณรถโดยสาร
สาธารณะแท็กซ่ีน้ันเก่ียวของกับภาคนอกระบบ (Informal Sector) คือ “กลุมผูขับรถแท็กซ่ี” ซ่ึงเปนแรงงานที่อยูนอก
ขอบเขตของระบบจดทะเบียนตามกฎหมาย ทําใหซ่ึงส่ิงที่ตามมาก็คือ การไมถูกบันทึกอยูในระบบทะเบียน (unregistered) 
เม่ือเปนเชนน้ี ผลที่เกิดขึ้นก็คือ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนไปดวยความยากลําบากเพราะขาดโอกาสในดานตางๆ  
อาทิ การเขาถึงแหลงเงินทุนจากระบบสถาบันการเงิน เปนตน  ในดานหลักประกันสังคม แรงงานนอกระบบไดรับขอบเขตการ
ใหความคุมครองและหลักประกันทางสังคมจากหนวยงานภาครัฐนอยกวาแรงงานในระบบ   ซ่ึงการดําเนินงานในรูปแบบของ
พันธสัญญาของฝายตางๆที่เก่ียวของ ไมวาจะเปนพันธสัญญาระหวางภาครัฐกับภาครัฐ  พันธสัญญาระหวางภาครัฐกับเอกชน  
และพันธสัญญาระหวางภาคเอกชนกับภาคเอกชนน้ัน  จะทําใหเกิดความชัดเจนและเปนธรรมแกผูเก่ียวของในทางปฏิบัติของ
ทุกฝาย  โดยการกําหนดเปนพันธสัญญาอาจอยูในรูปแบบของกฎหมายเพื่อการควบคุม อาทิ “การขึ้นทะเบียนสถาน
ประกอบการและการขึ้นทะเบียนผูที่ทํางาน (ลูกจาง) ในสถานประกอบการ เพื่อเปนการแสดงความสุจริตในการประกอบ
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อาชีพที่เปดเผย และโปรงใส โดยจัดทําขอมูลตามที่กฎหมายกําหนด ตั้งแตสถานที่ในการประกอบกิจการ รายชื่อ
ผูประกอบการในการขออนุญาตสหกรณแท็กซ่ีขอมูลลูกจาง/แรงงานในสถานประกอบการ” เปนตน ซ่ึงการขึ้นทะเบียนน้ีมี
ความจําเปนเพราะจะมีสวนชวยในการปองกัน/ลดปญหาทางสังคม เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาการจ้ีชิงทรัพย ที่เกิดจาก
การใชรถโดยสารสาธารณะซ่ึงลวนเปนปญหาสําคัญในปจจุบัน  และยังเปนการสงเสริมภาพลักษณ /สนับสนุนการเติบโตของ
ธุรกิจ และอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศได   นอกจากน้ี การขึ้นทะเบียนยังเปนการชวยสนับสนุนการจัดทําฐานขอมูล
แรงงานนอกระบบของประเทศซ่ึงไมมีอยูในปจจุบัน อันจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการของภาครัฐ      

2. เพิ่มโอกาสในการจางงานและการเพิ่มรายได  ขอเสนอในงานวิจัยไดเสนอแนะใหมีการกําหนดเปนพันธสัญญาใน
รูปแบบของกฎหมายเพื่อการคุมครองและสนับสนุน อาทิ “การใหสิทธิและการคุมครองสวัสดิภาพในการทํางานสําหรับผูที่
ทํางาน (ลูกจาง) ในสถานประกอบการสหกรณแท็กซ่ีตามที่ไดขึ้นทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย” และ “การกําหนดใหสถาน
ประกอบการจัดใหมีการใหความรูแกผูที่ทํางาน (ลูกจาง) ในสถานประกอบการ เชน ความรูเฉพาะทางในการประกอบอาชีพ 
ความรูดานสุขภาพอนามัย ความรูดานกฎหมายที่จําเปนสําหรับผูที่ทํางาน (ลูกจาง) ในสถานประกอบการ เปนตน” น้ัน ลวน
เปนการสงเสริมการทํางานที่มีคุณคา (Decent Work) และสงเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวมของแรงงานนอกระบบเหลาน้ีใหดีขึ้น 
อยางชัดเจนเปนรูปธรรมไดมากที่สุด 

3. การสรางภูมิคุมกัน การกําหนดพันธสัญญาในรูปแบบของกฎหมายเพื่อการคุมครองและสนับสนุน ดังที่ยกตัวอยาง
มาในขอ 2) ยังเปนการสรางภูมิคุมกันและลดอุปสรรคตอการไดทํางานที่มีคุณคาของผูขับรถแท็กซ่ีในสหกรณแท็กซ่ีดวย อาทิ 
การไมมีเวลาวางกับครอบครัว การทํางานที่มีคุณคาควรไดรับคาตอบแทนเพียงพอกับการยังชีพตามสถานะ ไมตองทํางานหนัก
มากเกินไปจนไมสามารถมีเวลาวางกับครอบครัว หรือไมมีเวลาเพื่อการบันเทิง เปนตน  ทั้งน้ีโดยการกําหนดสิทธิและจัดใหมี
สวัสดิการแกกลุมผูใชแรงงาน/ลูกจางในสถานประกอบการที่ชัดเจนและแจงใหทราบทั่วกัน เพื่อยึดเปนแนวในการปฏิบัติแก
กลุมผูใชแรงงาน/ลูกจางอยางยุติธรรมในแนวทางเดียวกัน 

4. การสงเสริมการเจรจาและไตรภาคี  เห็นไดจากผลการวิจัยที่เสนอใหมีการกําหนดพันธสัญญาในรูปแบบของ
กฎหมายเพื่อการคุมครองและสนับสนุนในดาน “การเปดชองทางในการสนับสนุนสหกรณแท็กซ่ีเพื่อสงเสริมใหการประกอบ
ธุรกิจเปนไปอยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการกระทําอันเปนการผูกขาด ลดหรือจํากัดการแขงขันในการประกอบธุรกิจ” และ 
“การสนับสนุนการสรางเครือขายและความรวมมือระหวางภาคเอกชนสหกรณแท็กซ่ี” 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ประการแรก:  ภาครัฐควรดําเนินการพัฒนาการดําเนินธุรกิจสําหรับสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซ่ีในระยะยาว

อยางมีทิศทางที่ชัดเจน มีการกําหนดแนวทางและวิธีการผานการกําหนดเปนตัวบทกฎหมายทั้งการบังคับ และการคุ มครอง
หรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ โดยมีเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา หนวยงานตางๆที่เก่ียวของจะตอง
รวมมือกันสงเสริมอยางมีเอกภาพเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางสอดประสานและจริงจัง เพื่อใหการทํางานของแรงงานใน
สวนน้ีกลายเปนการทํางานที่มีคุณคา และเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในกลุมน้ีใหดีขึ้นอยางเปนรูปธรรม   

 ประการที่สอง:  ภาคเอกชนควรเรงดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการบุคลากร  ระบบการส่ือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ระบบการบริหารงานภายในองคกร  ระบบการจัดการความรู  ระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม  ระบบการ
จัดการดานสุขภาพอนามัย  รวมถึงระบบสงเสริมสวัสดิการและการระดมเงินทุนในธุรกิจสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซ่ี  
โดยประสานงานกับภาคีตางๆที่เก่ียวของ ซ่ึงจะชวยใหการดําเนินธุรกิจสําหรับสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่เปนไปอยาง
ยั่งยืนในอนาคต     

ประการที่สาม:  ภาครัฐควรเรงสงเสริมผลักดันใหเกิดการรวมตัวของผูประกอบการเพื่อแกไขอุปสรรคตางๆที่ยังคงมี
อยูในปจจุบันและเปนการพัฒนาธุรกิจรถโดยสารสาธารณะแท็กซ่ีอยางเปนระบบ รวมถึงเพื่อเปนตัวแทนในการนําเสนอความ
ตองการและกําหนดขอเสนอแนะตางๆในการพัฒนาธุรกิจน้ีไปยังหนวยงานภาครัฐไดอยางรอบดานและมีทิศทางที่ถูกตอง
ชัดเจน อันจะเปนประโยชนแกธุรกิจเองและสนับสนุนอุตสาหกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวของในระยะยาว เชน อุตสาหกรรมทองเที่ยว 
เปนตน 

2. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 
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 ประการแรก:  ควรมีการศึกษาการดําเนินธุรกิจสําหรับรถโดยสารสาธารณะแท็กซ่ีในรูปแบบอ่ืนๆที่ไมใชสหกรณ
แท็กซ่ีวามีความแตกตางกันหรือไม ในประเด็นใดบาง ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการวางแผนการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการกําหนด
นโยบายของภาครัฐในสวนที่เก่ียวของไดอยางเหมาะสมมากยิ่งขึ้นกับธุรกิจน้ีโดยรวมในอนาคต    

 
 
 ประการที่สอง:  ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพิ่มเติมเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจในแตละดาน ทั้งในดานกฎหมายและ

การบริหารจัดการ เน่ืองจากยังไมไดมีการศึกษาเชิงลึกในแตละประเด็นที่ไดนําเสนอไวในงานวิจัยน้ี ซ่ึงจะเปนการชวยพัฒนา
องคความรูทางดานน้ีใหมากขึ้น อันจะเปนประโยชนทั้งในเชิงวิชาการและประโยชนตอการดําเนินงานของผูประกอบการ และ
ตอการกําหนดนโยบายและมาตรการที่เก่ียวของของภาครัฐไดอยางเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
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