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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขต    
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 507 คน เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสอบถาม ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่                
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจ าแนกความถี่แบบ 2 ทาง การทดสอบค่าที และการทดสอบค่า              
เอฟ โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 36 - 50 ปี มีระดับการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา มีสถานภาพสมรส พักอาศัยอยู่บ้านเช่า มีรายได้จากการประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยเฉลี่ยต่อวัน 
200-400 บาท มีรายได้จากการประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยเฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท มีค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาเป็นระยะเวลา 3-5 ปี มีป้าย
ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นป้ายขาว และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ในพื้นที่เขต
กรุงเทพมหานคร  
 ผลการวิจัยด้านความคิดเห็นพบว่า ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการท างาน ด้านปัญญาและ
จิตวิญญาณ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านชีวิตครอบครัว ด้านสุขภาพ ด้านคมนาคมและการสื่อสาร  ด้านรายได้ และด้าน
สิ่งแวดล้อม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ส่วนด้านที่อยู่อาศัย และด้านการศึกษา พบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ และด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.21 

 

Abstract 
 The purposes of the study were to examine the quality of life of the motorcycle taxi 
drivers in Bangkok Metropolitan region and to investigate the development of the quality of life of 
the motorcycle taxi drivers in Bangkok Metropolitan region. The sample of the study, drawn by the 
method of stratified simple random sampling, consisted of 507 motorcycle taxi drivers in Bangkok 
Metropolitan region.  The questionnaire was used as the data gathering tool. The statistics applied 
for data analysis consisted of Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Crosstabs, T-test, F-
test at 0.05 level of significance. 
 The results of the study demonstrated that the majority of the motorcycle taxi drivers 
were male between 36-50 years old, completed secondary education, were married, lived in rented 
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houses, earned average daily income of 200-400 Baht, earned average monthly income of 5,000-
10,000 Baht, spent average monthly expenses of 5,001-10,000 Baht, earned their living as the 
motorcycle taxi drivers for 3-5 years, had white vehicle registration plates, and drove motorcycle 
taxis in Bangkok area. 
 The study of opinion concerning the quality of life revealed that the motorcycle taxi 
drivers in Bangkok Metropolitan region expressed their opinion on overall aspects of quality of life 
at a high level, Mean =3.72.  When each aspect of the quality of life was examined, it was found 
that safety aspect was at a highest level, next below were the aspects of work life, spirit and soul, 
participation, family life, health, and communication. According to the aspects of income and 
environment, the study showed a moderate level of opinion respectively, however, the aspects of 
housing and education were found at a high level. With regard to the opinion on the development 
of quality of life, the motorcycle taxi drivers had a moderate level of opinion, Mean=3.21. 
 

ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต มอเตอร์ไซค์รับจ้าง  
Keywords : Quality of Life, Quality of Life’s Development, Motorcycle Taxi, Nearby Area 
*ผู้นิพนธ์ประสานงานไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส ์chatparee63@hotmail.com  โทร. 08 9491 5948 
 

1. บทน า 
 สังคมไทยเป็นสังคมที่มีประชากรเป็นจ านวนมาก ความต้องการความเจริญก้าวหน้า ต้องการช่ือเสียง 
เกียรติยศ เงินทอง ความส าเร็จในการประกอบอาชีพและการท างาน ซึ่งในแต่ละวันนั้น มนุษย์ต้องดิ้นรนขวนขวาย 
ไขว่คว้าหาสิ่งที่ตนเองปรารถนา เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุข และการมีชีวิตที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น นั่นหมายความว่า
มนุษย์ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ปัจจุบันปัญหาการจราจรเป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงในเขตปริมณฑลที่เริ่มมีการขยายตัว
ด้วยระบบถนนที่ท าให้รัฐบาลไม่สามารถพัฒนาระบบการคมนาคมสาธารณะได้ จะเห็นได้ว่าในกรุงเทพฯมีซอยยาว                
ที่ไม่ติดกันเป็นจ านวนมาก และซอยแต่ละซอยก็มีทางออกเพียงทางเดียวทุกคนที่ออกจากบ้านต้องออกซอยเดียวกัน 
รถเมล์และรถไฟฟ้าไม่สามารถเข้าไปในซอยได้ คนที่จะออกจากซอยก็ต้องมีรถยนต์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ท าให้มี 
มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ช่วยอ านวยความสะดวกแก่คนในซอยท่ีไม่มีรถยนต์ส่วนตัวหรือรถเมล์ไปไม่ถึงสามารถโดยสารออก
จากซอยได้  
 มอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพฯ มีประมาณ 1 แสนคน แต่ละคนขับกันประมาณ 20-30 เที่ยวต่อวัน เมื่อรวม
แล้วมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั้งหมดวิ่งรับส่งเป็นจ านวน 4-6 ล้านเที่ยวต่อวัน มากกว่าจ านวนเที่ยวของรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้า
ใต้ดินรวมกันแล้วถึง 4 เท่า ปัจจุบันจ านวนมอเตอร์ไซค์รับจ้างพุ่งสูงขึ้นมาก ปีพ.ศ.2546 รัฐบาลออกนโยบายที่เรียกว่า 
"ปราบปรามกลุ่มอิทธิพลมืด" 5 กลุ่มโดยหนึ่งในนั้นคือกลุ่มที่ควบคุมมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รูปแบบของนโยบายนี้ก็คือให้
มอเตอร์ไซค์รับจ้างไปลงทะเบียนท่ีเขตเพื่อรับเสื้อก๊ัก และส่งเสริมให้มีการจัดการภายในโดยมีหัวหน้ามอเตอร์ไซค์ดูแล
ในแต่ละวิน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการควบคุมผู้มีอิทธิพล คนที่เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเห็นว่านโยบายนี้มีประโยชน์ต่อ
พวกเขาท าให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น ได้ท างานอย่างเป็นอิสระมากขึ้น (เคลาดิโอ โซปรานเซ็ตติ) แต่ต่อมาภายหลังผู้มี
อิทธิพลก็กลับมา  
 และส าหรับการจัดระบบระเบียบวินมอเตอร์ไซด์ ปัจจุบันอยู่ในภาวะไร้ระบบระเบียบ เป็นผลเสียทั้งต่อคนขับ
มอเตอร์ไซด์รับจ้างเอง ที่ถูกขูดรีด เอารัดเอาเปรียบ โดยผู้มีอ านาจหรืออิทธิพลเถื่อน และยังเป็นผลเสียต่อประชาชน
ผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซด์ ซึ่งต้องมีความเสี่ยงในบริการที่ไม่ปลอดภัย ไม่มีการรักษาคุณภาพ ไม่มีมาตรฐานด้านราคา  
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ล่าสุดที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี “สาทิตย์ วงศ์หนองเตย” ระบุว่า รัฐบาลเตรียมจะด าเนินการโครงการ 
“วิน…วิน” โดยจะเป็นการสร้างระบบ จัดระเบียบกลุ่ม วินมอเตอร์ไซด์ เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์
ไซด์รับจ้าง ทั้งในด้านสวัสดิการชีวิต แหล่งเงินทุน และการป้องกันมิให้ถูกข่มเหงโดยอ านาจอิทธิพลนอกรีตนอก
กฎหมาย (นสพ.แนวหน้า, ออนไลน์) 
 ปัจจุบัน เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครฯ มีมอเตอร์ไซด์รับจ้างให้บริการอยู่ประมาณ 100,000 คัน เท่ากับว่า 
อาชีพขับมอเตอร์ไซด์รับจ้างเป็นงานที่สร้างรายได้ให้กับคนไม่น้อย 100,000 คน โดยมีทั้งคนที่ยึดเป็นอาชีพหลัก และ
ท าเป็นอาชีพเสริม มอเตอร์ไซด์รับจ้างเป็นบริการขนส่งที่สามารถเข้าไปเสริมในส่วนที่ระบบขนส่งหลักเข้าไม่ถึง
ประชาชน โดยท าหน้าท่ีป้อนผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งหลัก  ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ รถไฟฟ้า เรือ ฯลฯ  เช่น นั่งมอเตอร์
ไซด์ออกจากบ้าน เพื่อมารอขึ้นรถเมล์ที่ปากซอย หรือเมื่อขึ้นจากเรือแล้ว ก็สามารถต่อมอเตอร์ไซด์รับจ้างออกจาก
ท่าเรือเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้า เป็นต้น ถ้าลองคิดง่าย  มอเตอร์ไซด์รับจ้าง 100,000 คัน หากแต่ละคันรับผู้โดยสารแค่ 10 
คน/วัน ก็เท่ากับว่า มอเตอร์ไซด์รับจ้างทั่วกรุงเทพฯ ได้ท าหน้าที่ระบาย ขนย้าย หรือป้อนผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่ง
หลัก จ านวนมากถึงวันละ 1,000,000 คน (นสพ.แนวหน้า, ออนไลน์) อาชีพมอเตอร์ไซด์รับจ้างมีฐานะเป็น “แรงงาน
นอกระบบ” หรืออยู่ในภาค “เศรษฐกิจนอกระบบ” เรียกว่า ไม่อยู่ในสารบบเศรษฐกิจของทางการ ไม่ปรากฏรายได้ที่
จะน ามาค านวนเก็บภาษี รวมถึงผู้ประกอบอาชีพขับมอเตอร์ไซด์ ก็ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการแรงงาน  จะเป็นประโยชน์
อย่างมาก หากโครงการ “วิน..วิน” ของรัฐบาล สามารถจะสร้างระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนขับมอเตอรไ์ซด์
รับจ้างให้ดีขึ้น ทั้งในด้านสวัสดิการ ความปลอดภัย ประกันภัย ความสามารถในการประกอบอาชีพ การก ากับ
ควบคุมดูแลที่ดี ฯลฯ เพื่อให้คนขับมอเตอร์ไซด์รับจ้างมีระบบสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อคนใช้บริการ    
วินมอเตอร์ไซด์ได้รับบริการที่ดี  
 จากสภาพปัญหากลุ่มประชากรที่ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
คุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ทราบถึงระดับ
คุณภาพชีวิต ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง  ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่จะร่วมมือกันเร่งพัฒนาแรงงานนอกระบบท่ีมีความส าคัญนี้ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 2. เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 3. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครกับผู้ประกอบ
อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตปริมณฑล 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรค ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
 2. ท าให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ดีขึ้น 
 3. ภาครัฐสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประกอบการก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบ
อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
 4. ภาครัฐสามารถพัฒนาแนวทางในการบริหารจัดการขนส่งมวลชนขนาดเล็ก  
1.2 สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีข้อมูลพื้นฐานที่แตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างแตกต่างกัน 
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 2. ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีข้อมูลพื้นฐานที่แตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างแตกต่างกัน 
 3. ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครและผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขต
ปริมณฑล มีรายได้และค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน 
1.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต และ
ปริมณฑล 29 เขต รวมทั้งสิ้น 10,237,179 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552)  
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 400 คน โดยใช้สูตรวิธีค านวณของทาโร ยามาเน่ โดยก าหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (e) 5% และเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล จึงได้ท า
การเก็บจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น จ านวน 507 คน 
 

1.4 กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอิสระ 
 
 
 

                                                                                                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

ข้อมูลพื้นฐาน 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3.ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. ประเภทที่พักอาศัย 
6. รายได้จากการประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยเฉลี่ยต่อ
วัน 
7. รายได้จากการประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยเฉลี่ยต่อ
เดือน 
8. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือน 
9. ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
10. ประเภทป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
11. พื้นที่ที่ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างสังกัด 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 

 1. หน่วยงานของรัฐบาลพัฒนาสถานที่ รับ -ส่ง
ผู้โดยสารเพียงพอ 
2. หน่วยงานของรัฐบาลควบคุมการก าหนดราคาค่า
โดยสาร 
3. หน่วยงานของรัฐบาลควบคุมดูแลการให้บริการรถ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
4. หน่วยงานของรัฐบาลเข้ามาจัดระบบคิวรถ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
5. หน่วยงานของรัฐบาลจัดสวัสดิการให้ผู้ขับขี่รถ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เช่นท าประกันสังคม กู้ เ งิน
ธนาคาร ฯลฯ 
6. หน่วยงานของรัฐบาลท าป้ายทะเบียนเหลืองให้ผู้
ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างทุกคัน 

คุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
1. ด้านสุขภาพ 
2. ด้านการศึกษา 
3. ด้านที่อยู่อาศัย 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านรายได้ 
6. ด้านการท างาน 
7. ด้านปัญญาและจิตวิญญาณ 
8. ด้านชีวิตครอบครัว 
9. ด้านความปลอดภัย 
10. ด้านคมนาคมและการส่ือสาร 
11. ด้านการมีส่วนร่วม  

กรอบแนวคิดตามกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์11 มิต ิ
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีข้อค าถามจ านวน 11 ข้อ ได้แก ่
 1. เพศ ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check-List) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 
 2. อายุ ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check-List) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) 
 3. ระดับการศึกษา ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check-List) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
เรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
 4. สถานภาพสมรส ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check-List) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) 
 5. ประเภทที่พักอาศัย ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check-List) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 6. รายได้จากการประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยเฉลี่ยต่อวัน ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
(Check-List) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
 7. รายได้จากการประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยเฉลี่ยต่อเดือน  ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check-List) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
 8. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check-List) ใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
 9. ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check-List) ใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
 10. ประเภทป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check-List) ใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 11. พื นที่ที่ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างสังกัด ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check-List) 
ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ข้อค าถามแบ่งออกเป็น 11 ด้าน มีข้อค าถามทั้งหมดจ านวน 24 ข้อ  
 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มีข้อค าถามทั้งหมดจ านวน 6 ข้อ 
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 ซึ่งแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 มีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของคะแนนความคิดเห็นออกเป็น 
5 ระดับ ได้ดังนี้ 
  ระดับความคิดเห็น       ค่าน้ าหนักของคะแนนความคิดเห็น 
       มากที่สุด    5 
       มาก     4 
       ปานกลาง    3 
       น้อย     2 
       น้อยที่สุด    1 
 

 และมีเกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  จากค่าน้ าหนักของคะแนนความคิดเห็น 1 ถึง 5 โดยค านวณได้จากสูตร  

 ช่วงคะแนน      =   คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสดุ 

                 จ านวนช้ัน 

                 = 5 - 1 

         5 

                 =       0.80 
  

 เกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ก าหนดเป็นช่วงคะแนนของค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ได้ดังนี้  
 

ช่วงคะแนน การแปลความหมาย 

1.00 - 1.80   น้อยที่สุด 
1.81 - 2.60   น้อย 
2.61 - 3.40   ปานกลาง 
3.41 - 4.20 มาก 
4.21 - 5.00   มากที่สุด 

 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  
  

2. วิธีการศึกษา 
 การวิจัยในครั้งน้ี จะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ และมีความถูกต้องสมบูรณ์ทั้งสิ้น จ านวน 507 ชุด มาเปลี่ยนเป็นรหัส
ตัวเลข (Code) แล้วบันทึกลงในโปรแกรมส าเร็จรูป และใช้ค าสั่งของโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) และค่าจ าแนกความถี่แบบ 2 ทาง (Crosstabs) ใช้สถิติทดสอบ t-test และ F-test 
ดังนี ้
 1. แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ใช้วิธีการวิเคราะห์หาค่าความถี่ แล้วสรุปผลเป็นค่าร้อยละ  
 2. แบบสอบถามส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ใช้วิธีการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

 3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบ t-test ส าหรับข้อมูลที่มี
ประชากร 2 กลุ่ม และใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบ F-test ส าหรับข้อมูลที่มีประชากรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป 
กรณีพบว่ามีความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม จะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายกลุ่มนั้นเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบ LSD  
 4. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบ t-test และใช้สถิติทดสอบ Crosstabs 
เพื่อแจกแจงความถี่ของจ านวนประชากร 
 5. แบบสอบถามส่วนที่ 4 ที่มีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบปลายเปิด ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาโดยสรุปจาก
ความถี่มากไปหาน้อย 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 507 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 476 คน คิดเป็นร้อยละ 93.90 รองลงมา เป็นเพศหญิง 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 ส่วนใหญ่มีอายุ 36 - 50 ปี จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 46.40 รองลงมามีอายุ 
20 - 35 ปี จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 37.90 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จ านวน 267 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.70 รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส จ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 59.40 รองลงมา คือ มีสถานภาพโสด จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 32.90 
ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่บ้านเช่า จ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 66.30 รองลงมา คือ พักอาศัยอยู่บ้านตนเอง จ านวน 
148 คน คิดเป็นร้อยละ 29.20 ส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยเฉลี่ยต่อวัน 200-400 
บาท จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 55.60 รองลงมา คือ 401-600 บาท จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 ส่วน
ใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยเฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท จ านวน 286 คน              
คิดเป็นร้อยละ 56.40 รองลงมา คือ 10,001-15,000 บาท จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 52.10 รองลงมา คือ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 
บาท จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาเป็นระยะเวลา 3-5 ปี 
จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10 รองลงมา คือ ระยะเวลา 6-10 ปี จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ส่วน
ใหญ่มีป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นป้ายขาว จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 รองลงมา คือ ป้าย
เหลือง จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ในพื้นที่เขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 52.10 รองลงมา คือ เขตปริมณฑล จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.90  
 ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาน้อยสุด คือ ด้านความปลอดภัย               
มีค่าเฉลี่ย 4.20 ด้านการท างาน มีค่าเฉลี่ย 4.09 ด้านปัญญาและจิตวิญญาณ มีค่าเฉลี่ย 3.95 ด้านการมีส่วนร่วม              
มีค่าเฉลี่ย 3.88 ด้านชีวิตครอบครัว มีค่าเฉลี่ย 3.65 ด้านสุขภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.60 ด้านคมนาคมและการสื่อสาร                  
มีค่าเฉลี่ย 3.59 ด้านรายได้ มีค่าเฉลี่ย 3.50 ด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.46 ด้านที่อยู่อาศัย มีค่าเฉลี่ย 3.35 และด้าน
การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.16 ตามล าดับ 
 ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาน้อยสุด คือ หน่วยงานของรัฐบาล
ท าป้ายทะเบียนเหลืองให้ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างทุกคัน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.29 
หน่วยงานของรัฐบาลพัฒนาสถานที่รับ-ส่งผู้โดยสารเพียงพอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.27 
หน่วยงานของรัฐบาลควบคุมการก าหนดราคาค่าโดยสาร  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.25 
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หน่วยงานของรัฐบาลควบคุมดูแลการให้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
3.23 หน่วยงานของรัฐบาลเข้ามาจัดระบบคิวรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
3.22 หน่วยงานของรัฐบาลจัดสวัสดิการให้ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เช่น ท าประกันสังคม กู้เงินธนาคาร ฯลฯ                    
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.03  
 

3.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีข้อมูลพื้นฐานที่
แตกต่างกัน ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประเภทที่พักอาศัย รายได้จากการประกอบอาชีพ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยเฉลี่ยต่อวัน รายได้จากการประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยเฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ประเภทป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และพื้นที่ที่ผู้
ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างสังกัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2 ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีข้อมูลพื้นฐานที่
แตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ สถานภาพสมรส ประเภทท่ีพักอาศัย รายได้จากการประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
โดยเฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือน ประเภทป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และพื้นท่ีที่ผู้ประกอบอาชีพ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างสังกัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 3 ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครและผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์
รับจ้างในเขตปริมณฑล มีรายได้และค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ผู้ประกอบ
อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร มีรายได้และค่าใช้จ่าย มากกว่าผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างใน
เขตปริมณฑล 
 

4. สรุป 
4.1 อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัย เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่บ้านเช่า มีรายได้จาก
การประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยเฉลี่ยต่อวัน 200-400 บาท มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 
บาท และมีป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เป็นป้ายขาว ซึ่งยังไม่ได้ท าป้ายเหลืองอย่างถูกต้อง เนื่องจากผู้ประกอบ
อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท าป้ายทะเบียนว่ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ด้านคุณภาพชีวิตของผู้
ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พบว่า มีความคิดเห็นด้านความปลอดภัยมากที่สุดในเรื่องของการระวังอุบัติเหตุใน
ระหว่างการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และมีความคิดเห็นว่าผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างควรท าประกันอุบัติเหตุ ส่วน
ผลการวิจัยของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2545) ได้ส ารวจความคิดเห็นของผู้ขับข่ีมอเตอร์ไซด์รับจ้างในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้ โครงการ “ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์” ระหว่าง วันที่ 25-26 สิงหาคม 2545 จ านวน
ทั้งสิ้น 803 คน พบว่า ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้างส่วนใหญ่จะพบการท าผิดกฎจราจร โดยการไม่สวมหมวกกันน็อค             
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ ซึ่งพบว่า ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสภาพ ท้องถนน ส่วนด้านการศึกษา 
พบว่า มีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ เรื่องของการสนใจศึกษาต่อเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พบว่า ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีความคิดเห็นต่อหน่วยงานของ
รัฐบาลในเรื่องการท าป้ายทะเบียนเหลืองให้ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เรื่องการพัฒนาสถานที่รับ-ส่งผู้โดยสารอย่าง
เพียงพอ เรื่องควบคุมการก าหนดราคาค่าโดยสาร การให้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง การจัดระบบคิวรถมอเตอร์ไซค์
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

รับจ้าง และการจัดสวัสดกิารให้ผูข้ับข่ีรถมอเตอร์ไซค์รับจา้ง เช่น ท าประกันสังคม กู้เงินธนาคาร ฯลฯ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งการเข้ามาจัดการดูแลของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวยังไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบอาชีพ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ดังนั้นผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่ารัฐบาลควรที่จะเข้ามาช่วยดูแลความต้องการของผู้ประกอบอาชีพ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ในเรื่องการพัฒนาด้านความปลอดภัย ควรพิจารณาประกันอุบัติเหตุ ส าหรับผู้ประกอบอาชีพ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และหน่วยงานของรัฐควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาประกันอุบัติเหตุและสนับสนุนการท า
ประกันสังคมและการรักษาสขุภาพประจ าปี การพัฒนาด้านการท างาน หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบในการจดทะเบียนผู้
ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างถูกต้อง มีวิธีการด าเนินการใกล้เคียงกับการจัดระบบรถแท็กซี่ หรือรถตู้รับส่ง
ผู้โดยสารอย่างถูกต้อง การพัฒนาด้านสุขภาพให้มีสวัสดิการได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี การพัฒนาด้าน
คมนาคมและการสื่อสาร รัฐบาลจัดระเบียบการจราจร ควบคุมวินเถื่อนให้ความยุติธรรม การพัฒนาด้านรายได้              
ซึ่งอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอน แต่ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจและรักในอาชีพนี้ ดังนั้นรัฐบาล
ควรสร้างอาชีพเสริม นอกเหนือจากเวลาท างาน การพัฒนาด้ านที่อยู่อาศัย ข้อสังเกตพบว่า ผู้ประกอบอาชีพ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ดังนั้นรัฐบาลควรพิจารณาให้การสนับสนุนการให้สิทธิกู้เงินเพื่อได้มีโอกาสมี
บ้านเป็นของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์  นัคลาจารย์และคณะ (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้าง และผู้ค้าขาย
ตลาดนัด ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ด้านการประกอบอาชีพและความมั่นคงของอาชีพ ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่อง
เงินทุน รองลงมา คือ ปัญหาการแย่งที่ในการประกอบอาชีพ ปัญหาเรื่องกฎหมาย ระเบียบและเง่ือนไขในการประกอบ
อาชีพ ปัญหาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีอิทธิพล และเพื่อนร่วมอาชีพ ตามล าดับ อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ (88.20%) ตั้งใจ
ที่จะประกอบอาชีพนี้ต่อไป ผู้ที่มีแนวโน้มจะเลิกอาชีพนี้คาดหวังว่าจะเลือกท าการค้าขายหรือกลับไปประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยรวมมีความเห็นว่าอาชีพปัจจุบันมีความมั่นคง ร้อยละ 57.20 แม้ว่ากว่าครึ่งหนึ่งเคยประสบอันตราย
จากการประกอบอาชีพ มีความต้องการให้รัฐจัดสถานที่ประกอบอาชีพ ซึ่งหมายถึง การจัดวินมอเตอร์ไซค์ ส่วน
สวัสดิการที่อยากได้จากรัฐเรียงตามล าดับ มีดังนี้ คือ ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย การรักษาพยาบาลฟรี เงินกู้เพื่อ
การลงทุนดอกเบี้ยต่ า เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินสงเคราะห์บุตรส าหรับผู้มีรายได้น้อย 
 

4.2 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรพัฒนาผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างจริงจังในด้านการวาง
ระบบมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการ
ระบบวิน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง จัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างถูกต้อง บริหารจัดการคิว                    
วินมอเตอร์ไซค์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันระบบคิวเถื่อน 
 2. รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาหรือจัดให้มีสถานที่รับส่งผู้โดยสารวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีระบบการเรียกเก็บเงินผู้โดยสารอย่างยุติธรรม ก าหนดอัตราค่าบริการค่าโดยสารให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และควรมีประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน 
 3. รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการระบบการขอป้ายทะเบียนส าหรับผู้ประกอบอาชีพ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ถูกต้องและควรลดขั้นตอนท่ียุ่งยากส าหรับการติดต่อขอท าป้ายทะเบียน 
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