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ผลการจดัท าดชันีช้ีวดัคณุภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และส ารวจข้อมลูแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563

ดชันีช้ีวดัคณุภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ  รวมทุกด้าน 48.68 คะแนน

น ้ำหนกัในแต่ละดำ้น คะแนนในแต่ละดำ้น

คุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่ำงแรงงำนนอกระบบ

เพศ

ชำย
(รอ้ยละ 41.62)

หญงิ
(รอ้ยละ 58.38)

อำยุ

มำกกว่ำ 59 ปี
(รอ้ยละ 20.53)

20-59 ปี
(รอ้ยละ 77.96)

น้อยกว่ำ 20 ปี
(รอ้ยละ 1.51)

กำรศกึษำ (3 ล ำดบัแรก)

ม.ปลำย/ปวช.
หรอืเทยีบเท่ำ
(รอ้ยละ 1.51)

ม.ตน้
หรอืเทยีบเท่ำ
(รอ้ยละ 20.81)

ประถมศกึษำ
หรอืต ่ำกว่ำ

(รอ้ยละ 54.25)

อำชพี (3 ล ำดบัแรก)

เกษตรกร/ประมงน ้ำจดื
(รอ้ยละ 30.72)

แรงงำนรบัจำ้งทัว่ไป
(รอ้ยละ 26.04)

ลกูจำ้งทัว่ไป
(รอ้ยละ 8.76)

ดำ้นกำรท ำงำน
(รอ้ยละ 23.30)

1

ดำ้นสภำพแวดลอ้ม
(รอ้ยละ 22.40)

2

ดำ้นควำมปลอดภยั
(รอ้ยละ 12.70)

3

ดำ้นสุขภำพ
(รอ้ยละ 10.41)

4

ดำ้นศกัยภำพ
(รอ้ยละ 8.93)

5

ดำ้นเศรษฐกจิ
(รอ้ยละ 8.11)

6

ดำ้นสงัคม
(รอ้ยละ 7.35)

7

ดำ้นอื่น ๆ
(รอ้ยละ 6.80)

8

ดำ้นสงัคม
(50.97 คะแนน)

1

ดำ้นอื่น ๆ
(50.83 คะแนน)

2

ดำ้นเศรษฐกจิ
(50.30 คะแนน)

3

ดำ้นศกัยภำพ
(50.30 คะแนน)

4

ดำ้นสุขภำพ
(49.41 คะแนน)

5

ดำ้นควำมปลอดภยั
(49.31 คะแนน)

6

ดำ้นกำรท ำงำน
(48.70 คะแนน)

7

ดำ้นสภำพแวดลอ้ม
(46.31 คะแนน)

8



ปัญหำจำกกำรประกอบอำชพี

ไมส่ำมำรถหยุดงำนได้
(รอ้ยละ 11.36)

ไมไ่ดร้บัค่ำตอบแทนตำมทีต่กลงกนัไว้
(รอ้ยละ 8.55)

ไมม่สีวสัดกิำร
(รอ้ยละ 28.53)

ไดร้บัค่ำตอบแทนล่ำชำ้
(รอ้ยละ 9.65)

ชัว่โมงกำรท ำงำนมำกเกนิไป
(รอ้ยละ 8.77)

อื่น ๆ
(รอ้ยละ 13.28)

ไม่มีปัญหา ร้อยละ 80.40 มีปัญหา ร้อยละ 19.60

ปัญหำดำ้นแรงงำน

ไมรู่ส้ทิธดิำ้นกฎหมำย
(รอ้ยละ 17.56)

ปัญหำดำ้นกำรรวมกลุ่มอำชพี
(รอ้ยละ 14.50)

ไมม่คีวำมปลอดภยัในกำรท ำงำน
(รอ้ยละ 10.98)

สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน
(รอ้ยละ 9.66)

ไมม่งีำนท ำอย่ำงต่อเนื่อง
(รอ้ยละ 58.58)

ค่ำตอบแทน
(รอ้ยละ 38.66)

ขำดทกัษะฝีมอืดำ้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม
(รอ้ยละ 17.80)

ขำดทกัษะฝีมอืทัว่ไป
(รอ้ยละ 27.24)

ไม่มีปัญหา ร้อยละ 66.45 มีปัญหา ร้อยละ 33.55

ผลการวิเคราะหปั์ญหาด้านแรงงาน จากการส ารวจข้อมลูแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563
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ตอ้งกำรทุนในกำรประกอบอำชพี ร้อยละ 
87.39

#1
ตอ้งกำรสนบัสนุนอำชพีเกษตรกรรม

ร้อยละ 84.25

#2

ตอ้งกำรพฒันำฝีมอืทัว่ไป
ร้อยละ 79.43

#9

ตอ้งกำรควำมคุม้ครองควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน
ร้อยละ 79.70

#8
ตอ้งกำรควำมรูด้ำ้นกฎหมำย

ร้อยละ 80.41

#7
ตอ้งกำรอำชพีเสรมิ
ร้อยละ 81.33

#6

ตอ้งกำรแกไ้ขสภำพแวดลอ้มในสถำนทีท่ ำงำน
ร้อยละ 78.89

#10

ตอ้งกำรขอ้มลูขำ่วสำรดำ้นแรงงำน
ร้อยละ 82.31

#5

ตอ้งกำรค่ำตอบแทนเพิม่ขึน้/เป็นธรรม
ร้อยละ 82.47

#4
ตอ้งกำรควำมต่อเนื่องในกำรท ำงำน

ร้อยละ 83.43

#3

ตอ้งกำรหำงำนท ำในต่ำงประเทศ
ร้อยละ 48.03

#14
ตอ้งกำรหำงำนท ำในประเทศ

ร้อยละ 67.23

#13

ตอ้งกำรพฒันำฝีมอืดำ้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ร้อยละ 76.31

#12
ตอ้งกำรกำรรวมกลุ่มอำชพี

ร้อยละ 78.43

#11

ผลการวิเคราะหค์วามต้องการความช่วยเหลือจากภาครฐั จากการส ารวจข้อมลูแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563



ผลการจัดทำดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563  ก 

 

คำนำ 

  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแร งงาน
นอกระบบ และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกรอบแนวคิดในการ
จัดทำดัชนีชี้วุดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 8 มิติ ได้แก่ ๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒) ด้านสังคม ๓) ด้านสุขภาพ  
๔) ด้านความปลอดภัย ๕) ด้านสภาพแวดล้อม ๖) ด้านการทำงาน ๗) ด้านความพร้อมและศักยภาพ และ  
๘) ด้านอ่ืน ๆ 

ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมแรงงานนอกระบบของทั้ง ๘ ด้านเท่ากับ 48.68 
โดยแรงงานนอกระบบให้น้ำหนักกับคุณภาพชีวิตด้านการทำงานมากที่สุด (ร้อยละ 23.30) รองลงมาคือ 
ด้านสภาพแวดล้อม (ร้อยละ 22.40) และด้านความปลอดภัย (ร้อยละ 12.70) ตามลำดับ และให้น้ำหนัก 
ด้านอ่ืน ๆ ต่ำที่สุด (ร้อยละ 6.80) โดยให้คะแนนด้านสังคมมากที่สุด (50.97 คะแนน) รองลงมา คือ คะแนน
ด้านอื ่น ๆ (50.83 คะแนน) คะแนนด้านความเศรษฐกิจ และคะแนนด้านศักยภาพ (50.30 คะแนน) 
ตามลำดับ และให้คะแนนด้านสภาพแวดล้อม ต่ำที่สุด (46.31 คะแนน)  

ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หวังว่าข้อมูลผลการจัดทำดัชนี ชี้วั ด คุณภา พชี วิต
แรงงานนอกระบบ และการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบที่เผยแพร่ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องสำหรับการกำหนดนโยบายและการวางแผนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบต่อไป 



ผลการจัดทำดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวติแรงงานนอกระบบ และสำรวจขอ้มูลแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563 ข 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไปของแรงงานนอกระบบที่ได้จากการสำรวจ พบว่า แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรส มีอายุอยู่ในช่วงวัยแรงงานระหว่าง ๒๐-๕๙ ปี มากกว่าครึ่งหนึ่งจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาเท่านั้น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด รองลงมา คือ แรงงานรับจ้างทั่วไป 
มากกว่าร้อยละ ๘๐ มีอาชีพหลักเพียงอาชีพเดียวไม่มีอาชีพเสริม เกือบ ๒ ใน ๓ ไม่เคยทำงานหรือ  
ประกอบอาช ีพอ ื ่นมาก ่อน สำหร ับแรงงานนอกระบบที ่ เค ยทำงานในระบบมาก ่อนม ักให ้ เหตุผล 
ของการเปลี่ยนงานมาเป็นแรงงานนอกระบบ คือ ต้องการอิสระ รองลงมาคือ การทำงานในระบบได้รับค่าจ้าง/
รายได้ไม่คุ้มค่า ในด้านความต้องการ ส่วนใหญ่แล้วมากกว่าครึ่งหนึ่ง ไม่ต้องการทำงานในระบบหรือองค์กร 
ที่มีสวัสดิการ  

คุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ  
ด้านเศรษฐกิจ พบว่า แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.10 มีรายได้ ต่ำกว่า  

๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน มีจำนวนคนที่ร่วมใช้รายจ่าย จำนวนตั้งแต่ ๔ คนขึ้นไป ถึงร้อยละ ๓0.74 ซึ่งแรงงาน
นอกระบบ ร้อยละ ๖6.09 มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย อีกทั้งมากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ  
๕6.87 มีภาระหนี้สิน ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้มีภาระหนี้สินมาจากการกู้ยืมเงินในระบบ จากการสำรวจรายได้ 
จากการทำงาน (เพียงอย่างเดียว) ของแรงงานนอกระบบโดยเฉลี่ยแล้ว มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที ่ 8,168.75  
บาทต่อเดือน เกือบครึ่งหนึ่ง ร้อยละ ๔0.19 ได้รับรายได้เป็นรายวัน โดยร้อยละ ๔3.34 ระบุว่ารายได้ 
จากการทำงานที่ได้รับไม่มีความคุ้มค่า เพราะกำไรน้อย/รายได้น้อย รองลงมาคือระบุว่าทำงานหนักเกินไป  
เมื ่อสอบถามถึงเป้าหมายความสำเร็จในการทำงานในแต่ละวัน กลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ ๗9.26  
ระบุว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมาย มีเพียง ร้อยละ ๒0.74 ที่ตั้งเป้าหมาย และเกือบจะทั้งหมดของผู้ที ่ตั้งเป้าหมาย  
ร้อยละ ๗1.24 ระบุว่าทำงานได้สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

ด้านสังคม พบว่า แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ ร้อยละ ๗5.66 มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
ไม่ต้องผ่อนชำระ รองลงมาคืออยู่อาศัยกับบิดา มารดา ญาติ พี่น้อง ร้อยละ 17.30 ซึ่งส่วนใหญ่ ร้อยละ  
๙7.05 อยู่ในสังคมอย่างสงบสุขไม่มีปัญหาทะเลาะและขัดแย้งกับใคร มีเพียงร้อยละ 2.95 ที่มีปัญหา 
ส่วนมากมีปัญหาเรื่องส่วนตัว ร้อยละ 52.91  รองลงมาคือเรื่องงาน ร้อยละ 43.32  
  ด้านสุขภาพ พบว่า แรงงานนอกระบบ ร้อยละ 98.91 มีสภาพร่างกายปกติ มีเพียงร้อยละ 
1.09 ที่มีความพิการ ซึ่งร้อยละ 50.25 ของผู้พิการเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยส่วนใหญ่ของผู้พิการ 
ร้อยละ 73.71 พบว่าไม่มีบัตรประจำตัวผู ้พิการ และจากการสำรวจแรงงานนอกระบบโดยส่วนใหญ่  
ร้อยละ 96.33 ไม่มีโรคประจำตัว และกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาสุขภาพจากการทำงาน ร้อยละ 16.71 ซึ่งร้อยละ 
83.91 ของผู้มีปัญหาระบุว่าปัญหาสุขภาพนั้นคือการเกิดความปวดเมื่อยจากการทำงาน 

ด้านความปลอดภัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.89 ไม่เคยได้รับบาดเจ็บ 
จากการปฏิบัติงาน มีเพียงร้อยละ 6.11 ที่เคยได้รับบาดเจ็บ ในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
จากการทำงาน ส่วนใหญ่แล้วไม่เคยประสบเหตุการณ์มีเพียง ร้อยละ 0.80 ที่เคยประสบเหตุการณ์ โดยผู้ที่เคย
ประสบเหตุการณ์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.16 ระบุว่า เคยโดนลักทรัพย์  

 
 



ผลการจัดทำดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวติแรงงานนอกระบบ และสำรวจขอ้มูลแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563 ค 

 

ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า แรงงานนอกระบบที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.19   
มีที่พักห่างจากที่ทำงาน ๐-3 กิโลเมตร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 24.84 มีความพึงพอใจในระดับ 
มากที ่ส ุดอยู ่ในด้านที ่อยู ่อาศัยทีมีไฟฟ้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ และพึงพอใจ ในระดับน้อยที ่สุด 
ในด้านบริเวณที่อยู่อาศัยมีพ้ืนที่สันทนาการและสวนสาธารณะเพียงพอต่อทุกคนที่อยู่ภายในพ้ืนที่ ร้อยละ 3.75 

ด้านการทำงาน พบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 80.40 ไม่ม ีป ัญหาจากการ 
ประกอบอาชีพ มีเพียงร้อยละ 19.60 ที่มีปัญหา ซึ่งผู้ที่มีปัญหาส่วนมากระบุว่ามีปัญหาในเรื่องการทำงาน 
ที่ไม่ได้รับสวัสดิการมากที่สุด ร้อยละ 28.53 

ด้านอื่น ๆ พบว่า ใน ๒๔ ชั่วโมงหรือ ๑ วันกลุ่มตัวอย่างมีการแบ่งสัดส่วนเวลางานโดยเฉลี่ย
อยู่ที่ ๗.87 ชั่วโมงต่อวัน แบ่งอีกประมาณ ๗.65 ชั่วโมงเพื่อพักผ่อน ซึ่งเกือบจะทั้งหมด ร้อยละ ๙4.33  
ของแรงงานนอกระบบที่ทำการสำรวจ มีเวลาสำหรับพักผ่อนหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ร้อยละ 93.69 ระบุว่า 
มีเวลางานกับเวลาส่วนตัวที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยผลจากการสำรวจส่วนใหญ่แล้ว ร้อยละ ๙6.26  
ไม ่เคยโดนดูถ ูกหรือไม ่ได ้ร ับการยอมร ับจากการทำงาน โดยกลุ ่มต ัวอย ่างร ้อยละ 30.65 มองว่า 
ความความสำเร็จในชีวิตทำงานในอนาคตคือการรายได้เพ่ิมขึ้น ส่วนอีกร้อยละ 49.57 ระบุว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

ความพร้อมและศักยภาพ 
ความพร้อมและศักยภาพของแรงงานนอกระบบ พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความพร้อม 

ในการใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 27.97  แต่มีความพร้อม 
ในระดับน้อยที่สุด ในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อเป็นภาษาที่สองในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ร้อยละ 
20.98 ในขณะที่แรงงานนอกระบบที่ได้รับการสำรวจส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็น 
ภาษาท่ีสองในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างดี (ภาษาต่างประเทศ) ร้อยละ 50.20  

ส่วนในด้านทักษะความพร้อมหรือการมีความความชำนาญและมีศักยภาพในการทำงาน  
ในสาขาอาชีพนั้น พบว่า แรงงานนอกระบบที่ได้รับการสำรวจมีทักษะในสาขาอาชีพช่าง ร้อยละ 15.50  
ส่วนใหญ่มีความชำนาญในงานปูน มีทักษะในสาขาอาชีพไฟฟ้า ร้อยละ 5.25 ส่วนใหญ่มีความชำนาญ 
ในงานไฟฟ้า มีทักษะในสาขาอาชีพศิลปะ ร้อยละ 8.92 ส่วนใหญ่ชำนาญในงานตัดเย็บ มีทักษะในสาขาอาชีพ
ภาคบริการ ร้อยละ 18.99 ส่วนใหญ่มีความชำนาญในงานแม่บ้าน มีทักษะในสาขาอาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 6.60 ส่วนใหญ่มีความชำนาญในการใช้อินเทอร์เน็ตการสืบค้นข้อมูล 

ซึ ่งเมื ่อถามถึงประสบการณ์การเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน พบว่า  
มีเพียงร้อยละ ๒1.62 ที่เคยเข้าร่วมการอบรม ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่เคยอบรม ร้อยละ ๒7.28 เคยเข้าร่วม
อบรมในเรื่องงานหัตถกรรมหรืองานฝีมือ ซึ่งการนำความรู้ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ในงานหลังการอบรมนั้น
กลุ ่มตัวอย่างครึ ่งหนึ ่งเกือบทั้งหมดที่เคยเข้าอบรม ร้อยละ 87.76 ระบุว ่าได้นำไปใช้ต่อยอดในงาน  
ส่วนกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 78.38 ที่ไม่เคยเข้าร่วมการฝึกอบรมให้เหตุผลที่ไม่เข้าร่วมเพราะไม่มีเวลาเข้าร่วม 
ร้อยละ 46.82  

ปัญหาด้านแรงงาน 
  ปัญหาด้านแรงงานนอกระบบ พบว่า ร้อยละ 66.45 ของแรงงานนอกระบบไม่มีปัญหา  
สำหรับแรงงานนอกระบบที่มีปัญหา พบว่า มีปัญหาเรื่องการไม่มีงานทำอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ 
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 21.22 มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดว่าแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ ยังไม่มีงานทำ
อย่างต่อเนื่อง และไม่มีรายได้ที่ม่ันคง 
 



ผลการจัดทำดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวติแรงงานนอกระบบ และสำรวจขอ้มูลแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563 ง 

 

ความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐ 
  ความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐของแรงงานนอกระบบ พบว่า แรงงานนอกระบบ 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.29 ไม่เคยใช้บริการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ผู้ ที่เคยใช้บริการ เคยใช้
บริการสำนักงานแรงงานจังหวัด/ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ร้อยละ 45.73  และส่วนใหญ่ 
มีความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ในเรื่องทุนในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 87.39 รองลงมาคือ 
เรื่องสนับสนุนอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 84.25 เรื่องความต่อเนื่องในการทำงาน ร้อยละ 83.43 ตามลำดับ 
และไม่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในเรื่องความต้องการหางานทำในต่างประเทศ ร้อยละ 51.97 

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมในกลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ  
  ประเด็นสำคัญด้านแรงงานของแรงงานนอกระบบคือรายได้และสวัสดิการ พบว่า แรงงาน
ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย (ร้อยละ ๖6.09) เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยการมีสวัสดิการด้านแรงงาน
ของแรงงานนอกระบบพบว่ามีแรงงานนอกระบบที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมรวมร้อยละ 
๑5.14 แบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ ร้อยละ 4.08 และผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ ร้อยละ 11.06 ทั้งนี้  
มีแรงงานบางส่วนที่ได้รับเบี้ยคนพิการร้อยละ 0.97 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุร้อยละ 12.28 และเบี้ยสวัสดิการแห่งรัฐ 
ร้อยละ 22.77 และมีแรงงานนอกระบบที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองอยู่เป็นจำนวนสูงมากถึงร้อยละ 53.56 
  ในภาพรวมแรงงานนอกระบบที่ได้รับสวัสดิการมีสัดส่วนของแรงงานที่มีรายได้เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแรงงานที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 32.91 และ ร้อยละ 67.09 ตามลำดับ)  
และในกลุ่มแรงงานที่ไม่ได้รับสวัสดิการมีสัดส่วนของแรงงานที่มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแรงงาน  
ที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน (ร้อยละ 34.21 และ 65.79 ตามลำดับ) ทั้งนี้ หากพิจารณา 
ตามกลุ่มอาชีพท่ีพบมากท่ีสุดในการสำรวจคือกลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด และกลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้าง
ทั่วไป พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด ที่ได้รับสวัสดิการมีจำนวนแรงงานที่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายมากกว่ากลุ่มแรงงานที่มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในสัดส่วนที่แตกต่างกันมาก 
และเม่ือพิจารณากลุ่มแรงงานที่ไม่ได้รับสวัสดิการพบว่ากลุ่มแรงงานที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายมากกว่า  
กลุ่มแรงงานที่มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในสัดส่วนที่แตกต่างกันมากเช่นเดียวกัน 

กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป ที่ได้รับสวัสดิการมีจำนวนแรงงานที่มี
รายได้เพียงพอกับรายจ่ายน้อยกว่ากลุ่มแรงงานที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เช่นเดียวกับกลุ่มแรงงานที่
ไม่ได้รับสวัสดิการที่มีสัดส่วนจำนวนแรงงานที่มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายน้อยกว่ากลุ่มแรงงานที่มีรายได้  
ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการจัดทำดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวติแรงงานนอกระบบ และสำรวจขอ้มูลแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563 จ 

 

ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 
คุณภาพชีวิตโดยรวมแรงงานนอกระบบของทั้ง ๘ ด้านเท่ากับ 48.68 โดยแรงงานนอกระบบ 

ให้น้ำหนักกับคุณภาพชีวิตด้านการทำงานมากที่สุด (ร้อยละ 23.30) รองลงมาคือด้านสภาพแวดล้อม  
(ร้อยละ 22.40) และด้านความปลอดภัย (ร้อยละ 12.70) ตามลำดับ และให้น้ำหนักด้านอื่น ๆ ต่ำที่สุด  
(ร้อยละ 6.80) โดยให้คะแนนด้านสังคมมากที่สุด (50.97 คะแนน) รองลงมา คือ คะแนนด้านอื ่น ๆ  
(50.83 คะแนน) คะแนนด้านความเศรษฐกิจ และคะแนนด้านศักยภาพ (50.30 คะแนน) ตามลำดับ และ 
ให้คะแนนด้านสภาพแวดล้อม ต่ำที่สุด (46.31 คะแนน) 

ด้าน น้ำหนัก คะแนน 
ด้านเศรษฐกิจ 8.11 50.30 
ด้านสังคม 7.35 50.97 
ด้านสุขภาพ 10.41 49.41 
ด้านความปลอดภัย 12.70 49.31 
ด้านสภาพแวดล้อม 22.40 46.31 
ด้านการทำงาน 23.30 48.70 
ด้านศักยภาพ 8.93 50.30 
ด้านอื่น ๆ  6.80 50.83 

รวม 8 ด้าน 48.68 
 
ปัญหาที่พบในการดำเนินโครงการ 
  1) จากการตรวจสอบข้อมูลที่สำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ 
พบว่า บางส่วนมีการบันทึกข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และไม่มีความสมเหตุสมผลของข้อมูล  
ส่งผลต่อการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อคำนวณหาค่าน้ำหนักและค่าดัชนี 
  2) การกระจายตัวของกลุ่มอาชีพ และพื้นที่ อาจยังไม่มีการกระจายตัวเท่าที่ควร ส่งผลให้
การประมวลผลไม่อาจเป็นตัวแทนของประชากรที่ดีได้ 
ข้อเสนอแนะ 
  1) เจ้าหน้าที ่ที ่ร ับผิดชอบในระดับจังหวัด ควรมีการตรวจสอบความสอดคล้องและ  
ความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่ได้จากผู้รับจ้างทำการสำรวจ เพื่อที่ข้อมูลที่ได้รับจะมีความถูกต้อง และ  
เป็นสอดคล้องกับความเป็นจริงตามบริบทในแต่ละพื ้นที ่ เพื ่อที ่เมื ่อนำข้อมูลมาประมวลผลจะได้ค่าที่  
สะท้อนความเป็นจริงในแต่ละพ้ืนที่ 
  2) ควรมีการกระจายกลุ ่มตัวอย่างตามสัดส่วนกลุ ่มอาชีพ และพื้นที ่ ในแต่ละจังหวัด  
เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการสำรวจในแต่ละปีงบประมาณสามารถเป็นตัวแทนของประชากรที่ดีได้ 
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 (๗) ดานอ่ืน ๆ         22 
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๓) ผลการวิเคราะหกลุมอาชีพดวยปจจัยดานการมสีวัสดิการและปจจัยดานรายไดท่ีเพียงพอกับคาใชจาย  30 
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สรุปผลการสำรวจ 

๑) ผลการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ 

๑.๑) ข้อมูลทั ่วไปของแรงงานนอกระบบ พบว่า แรงงานนอกระบบที่ได้รับการสำรวจ 
เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๕8.38 เพศชายร้อยละ 41.62 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 71.76 มีอายุอยู่ใน 
ช่วงวัยแรงงาน อายุระหว่าง ๒๐-๕๙ ปี ร้อยละ ๗7.96 มากกว่าครึ่งหนึ่งจบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือ 
ต่ำกว่า ร้อยละ ๕4.25 ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 0.15 ที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีการประกอบอาชีพ
เกษตรกร/ประมงน้ำจืดมากท่ีสุด ร้อยละ ๓0.72 รองลงมา คือแรงงานรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 26.04 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของแรงงานนอกระบบ 
รายการ ร้อยละ 

เพศ  
     เพศหญิง 58.38 
     เพศชาย 41.62 
สถานภาพ  
     โสด 20.43 
     สมรส 71.76 
     หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 7.81 
อาย ุ  
     อายุน้อยกว่า 20 ป ี 1.51 
     อายุระหว่าง 20 – 59 ป ี 77.96 
     อายุมากกว่า 59 ป ี 20.53 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  
     ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 54.25 
     มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 20.81 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า 16.95 
     อนุปริญญา/ปวส. 3.72 
     ปริญญาตรี 3.73 
     สูงกว่าปริญญาตรี 0.15 
     กำลังศึกษา 0.39 
การประกอบอาชีพ  
     ว่างงาน 7.99 
     ผู้รับงานไปทำท่ีบ้าน 1.34 
     ลูกจ้างทำงานบ้าน 1.09 
     แรงงานรับจ้างท่ัวไป 26.04 
     แรงงานรับจ้างทำการเกษตรตามฤดูกาล 4.2 
     แรงงานประมงพ้ืนบ้าน 0.49 
     เกษตรกร/ประมงน้ำจืด 30.72 
     พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่/แผงลอย 6.55 
     คนขับรถรับจ้าง 0.88 
     เจ้าของกิจการขนาดเล็ก 4.86 
     ขายของเก่า 0.22 
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รายการ ร้อยละ 
     ฟรีแลนซ์/อิสระ 1.28 
     ทำงานในภาคบริการ 0.60 
     กิจการภาคครอบครัว 1.54 
     ลูกจ้างทั่วไป 8.76 
     อื่น ๆ 3.44 

ส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๓.20 มีอาชีพหลักเพียงอาชีพเดียว และร้อยละ 78.92 ไม่เคยทำงาน
หรือประกอบอาชีพมาก่อน มีเพียงร้อยละ 21.08 ที่เคยประกอบอาชีพมาก่อน โดยส่วนใหญ่ของผู้ที ่เคย
ประกอบอาชีพมาก่อนร้อยละ 43.59 เคยเป็นพนักงานโรงงาน และเหตุผลสูงสุดที่ทำให้เปลี่ยนงาน คือ 
ต้องการอิสระ ร้อยละ ๒8.56  รองลงมาคือ ค่าจ้าง/รายได้ไม่คุ้มค่า ร้อยละ 21.26 

สำหรับด้านความต้องการทำงานในระบบหรืองานองค์กรที่มีระบบสวัสดิการ ส่วนใหญ่แล้ว 
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 54.09 ไม่มีความต้องการทำงานในระบบ โดยแรงงานนอกระบบที่สำรวจส่วนมากจะ
ทำงานในฐานะลูกจ้าง ร้อยละ ๔5.48 รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ร้อยละ ๒6.88 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของแรงงานนอกระบบด้านการประกอบอาชีพ 
รายการ ร้อยละ 

ประกอบอาชีพหลักเพียงอาชีพเดียว 83.20 
ประกอบอาชีพรอง 16.80 
ก่อนหน้าท่ีท่านทำงานในปจัจุบนัท่านเคยทำงาน/ประกอบอาชีพหรือไม่  
     ไม่เคยทำงาน/ประกอบอาชีพมาก่อน 78.92 
     เคยทำงาน 21.08 
          ข้าราชการ 1.73 
          พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2.25 
          พนักงานบริษัทเอกชน 23.35 
          พนักงานโรงงาน 43.59 
          อื่น ๆ 29.08 
เหตุผลที่ทำให้เปลี่ยนงาน (เฉพาะผู้ที่ตอบเคยทำงานมาก่อน)  
     เกษียณอายุ/อายุมาก 7.91 
     ถูกเลิกจ้าง 14.53 
     ต้องการอิสระ 28.56 
     สภาพร่างกายไม่เอื้ออำนาย 11.56 
     ค่าจ้าง/รายได้ไม่คุ้มค่า 21.26 
     มีปัญหาในที่ทำงาน 2.78 
     อื่น ๆ 13.40 
ท่านอยากทำงานในระบบหรืองานองค์กรที่มีระบบสวัสดิการหรือไม่  
     อยาก 45.91 
     ไม่อยาก 54.09 
ท่านทำงานในฐานะอะไร  
     นายจ้าง 5.05 
     ลูกจ้าง 45.48 
     ลูกจ้างทำงานหลายเจ้า 6.89 
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รายการ ร้อยละ 
     การรวมกลุ่ม 1.81 
     ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง 26.88 
     ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 5.17 
     อื่น ๆ 8.72 

๑.๒) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ  
(๑) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า แรงงานนอกระบบมีรายได้รวมเฉลี่ยเท่ากับ 8,742.86 บาทต่อเดือน 

โดยคิดเป็นร้อยละ 64.10 ที่มีรายได้ต่ำกว่า ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน และมีจำนวนคนที่ร่วมใช้รายจ่าย 
ตั้งแต่ ๔ คนขึ้นไป ถึงร้อยละ 30.74 ซึ่งร้อยละ ๖6.09 ของแรงงานนอกระบบที่สำรวจมีรายได้ไม่เพียงพอ 
กับรายจ่าย อีกทั้งมากกว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานนอกระบบที่ได้รับการสำรวจ ร้อยละ 56.87 มีภาระหนี้สิน  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมเงินในระบบ 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบด้านเศรษฐกิจ 

รายการ ร้อยละ 
รายได้รวมเฉลี่ย (รวมรายรับทุกช่องทาง) 8,742.86 บาทต่อเดือน 
     ต่ำกว่า 9,000 บาท 64.10 
     9,000 – 15,000 บาท 28.93 
     มากกว่า 15,000 6.97 
จำนวนคนที่ร่วมใช้จ่าย  
     1 คน 18.39 
     2 คน 24.79 
     3 คน 26.08 
     ตั้งแต่ 4 คนข้ึนไป 30.74 
โดยเฉลี่ยรายได้รวมของท่านเพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดือนหรือไม่  
     เพียงพอ 33.91 
     ไม่เพียงพอ 66.09 
ท่านมีภาระหนี้สินหรือไม่  
     ไม่มี 43.13 
     มี 56.87 
          มี ในระบบ 78.33 
          มี นอกระบบ 21.67 

ทั้งนีจ้ากการสำรวจรายได้จากการทำงาน (เพียงอย่างเดียว) ของแรงงานนอกระบบโดยเฉลี่ย  
มีรายได้เฉลี ่ยอยู ่ที ่ 8,168.75 บาทต่อเดือน เกือบครึ ่งหนึ ่ง ร้อยละ 40.19 ได้รับรายได้เป็นรายวัน  
โดยร้อยละ 43.34 ระบุว่ารายได้จากการทำงานที่ได้รับไม่มีความคุ้มค่า โดยส่วนมากระบุว่าไม่คุ้มค่า เนื่องจาก 
กำไรน้อย/รายได้น้อย เมื่อสอบถามถึงเป้าหมายความสำเร็จในการทำงานในแต่ละวัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 79.26 ระบุว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมาย มีเพียง ร้อยละ 20.74 ที่ตั้งเป้าหมาย และเกือบจะทั้งหมดของ 
ผู้ที่ตั้งเป้าหมายระบุว่าทำงานได้สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

 

 

 



ผลการจัดทำดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวติแรงงานนอกระบบ และสำรวจขอ้มูลแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563 4 

 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบด้านเศรษฐกิจ (การทำงาน) 
รายการ ร้อยละ 

รายได้จากการทำงาน (เพียงอย่างเดียว) 8,168.75 บาทต่อเดือน 
งานที่ท่านทำอยู่ได้รับค่าตอบแทนในประเภท  
     รายชั่วโมง 1.65 
     รายวัน 40.19 
     รายสัปดาห์ 3.00 
     รายเดือน 21.87 
     รายงวด/รายครั้ง 28.18 
     อื่น ๆ 5.11 
รายได้จากการทำงานที่ท่านได้รับมความคุ้มค่าต่องานที่ทำหรือไม่  
     คุ้มค่า 56.66 
     ไม่คุ้มค่า เนื่องจาก 43.34 
          ทำงานหนักเกินไป 22.95 
          กำไรน้อย/รายได้น้อย 71.63 
          รบกวนเวลาส่วนตัวมากเกินไป 1.27 
          อื่น ๆ 4.15 
เป้าหมายความสำเร็จในการทำงานในแต่ละวันของท่านคือ  
     ไม่ได้ตั้งเป้าหมาย 79.26 
     ตั้งเป้าหมาย 20.74 
          สำเร็จ 71.24 
          ไม่สำเร็จ 28.76 

 (๒) ด ้านส ังคม  พบว ่า แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ ร ้อยละ ๗5.66 มีท ี ่อย ู ่อาศัยเป ็นของตนเอง  
ไม่ต้องผ่อนชำระ รองลงมาคืออยู่อาศัยกับบิดา มารดา ญาติ พี่น้อง ร้อยละ 17.30 ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ ๙7.05  
อยู่ในสังคมอย่างสงบสุขไม่มีปัญหาทะเลาะและขัดแย้งกับใคร มีเพียง ร้อยละ 2.95 ที่มีปัญหา ส่วนมากมีปัญหาเรื่องส่วนตัว 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบด้านสังคม 
รายการ ร้อยละ 

สภาพความเป็นอยู ่  
     มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ไม่ต้องผ่อนชำระ 75.66 
     มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่อยู่ระหว่างผ่อนชำระ 2.83 
     อาศัยอยู่กับบิดา มารดา ญาติ พ่ีน้อง 17.30 
     อาศัยอยู่กับผู้อื่น (เช่น เพื่อน คนรู้จัก เป็นต้น) 0.63 
     อาศัยในบ้านพักท่ีหน่วยงานจัดให้ 0.27 
     เช่าบ้าน/เช่าท่ีอยู่อาศัย 2.96 
     อื่น ๆ 0.35 
งานของท่านมีปัญหา ทะเลาะ ขัดแย้งบ้างหรือไม่  
     ไม่มี 97.05 
     มี 2.95 
          เรื่องงาน 43.32 
          เรื่องส่วนตัว 52.91 
          อื่น ๆ 3.77 
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(๓) ด้านสุขภาพ พบว่า แรงงานนอกระบบ ร้อยละ 98.91 มีสภาพร่างกายปกติ มีเพียง   
ร้อยละ 1.09 ที่มีความพิการ ซึ่งร้อยละ 50.25 ของผู้พิการเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยส่วนใหญ่ 
ของผู้พิการ ร้อยละ 73.71 มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และจากการสำรวจแรงงานนอกระบบโดยส่วนใหญ่   
ร้อยละ 95.33 ไม่มีโรคประจำตัว และกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาสุขภาพจากการทำงาน ร้อยละ 16.71 ซึ่งร้อยละ 
83.91 ของผู้มีปัญหาระบุว่าปัญหาสุขภาพนั้นคือการเกิดความปวดเมื่อยจากการทำงาน 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบด้านสุขภาพ 
รายการ ร้อยละ 

สภาพร่างกาย  
     ปกติ 98.91 
     พิการ ประเภทความพิการ 1.09 
          การมองเห็น 14.15 
          การได้ยิน 17.55 
          การเคลื่อนไหว 50.25 
          อื่น ๆ 18.05 
               มีบัตรประจำตัวคนพิการ 73.71 
               ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 26.29 
ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่  
     มี 4.67 
     ไม่มี 95.33 
การทำงานของท่านทำให้มีปัญหาสุขภาพหรือไม่  
     ไม่มี 83.29 
     มี อย่างไร 16.71 
          เครียด 14.44 
          ปวดเมื่อย 83.91 
          อื่น ๆ 1.65 
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(๔) ด้านความปลอดภัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.89 ไม่เคยได้รับบาดเจ็บ 
จากการปฏิบัต ิงาน สำหรับด้านความปลอดภัยต่อชีว ิตและทรัพย์ส ินจากการทำงาน ส่วนใหญ่แล้ว 
ไม่เคยประสบเหตุการณ์ มีเพียง ร้อยละ 0.80 ที่เคยประสบเหตุการณ์ โดยผู้ที่เคยประสบเหตุการณ์ส่วนใหญ่ 
โดนลักทรัพย์ ร้อยละ ๕4.16  
ตารางท่ี 7 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบด้านความปลอดภัย 

รายการ ร้อยละ 
ต้ังแต่เร่ิมทำงานหลักที่ท่านทำอยู่ในปัจจุบนั ท่านได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน
จำนวนกี่คร้ัง 

 

     ไม่เคยไดร้ับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน 93.89 
     เคย แต่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 5.11 
     เคย และต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 1.00 
ในเวลางาน ท่านเคยประสบเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินบ้างหรือไม่  
     ไม่เคยประสบเหตุการณ์ 99.20 
     เคยประสบเหตุการณ์ 0.80 
          ลักทรัพย์ 54.16 
          จี้/ปล้น 5.45 
          อื่น ๆ 40.39 

(๕) ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า แรงงานนอกระบบที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.19  
มีที่พักห่างจากที่ทำงาน ๐-3 กิโลเมตร แรงงานนอกระบบที่ได้รับการสำรวจร้อยละ 24.84 มีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุดอยู ่ในด้านอาศัยมีไฟฟ้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ และ พึงพอใจ ในระดับน้อยที ่สุด 
ในด้านบริเวณที่อยู่อาศัยมีพ้ืนที่สันทนาการและสวนสาธารณะเพียงพอต่อทุกคนที่อยู่ภายในพ้ืนที่ ร้อยละ 3.75  

ตารางท่ี 8 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบด้านสภาพแวดล้อม 
ความพึงพอใจในด้านสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ที่อาศัยอยู่

ในปัจจุบนั 
ระดับความคิดเห็น 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
บริเวณที่ท่านอยู่อาศัยมีน้ำประปาที่มีคุณภาพและเพียงพอ
ต่อการอุปโภคและบริโภค 

ร้อยละ 
2.96 

ร้อยละ 
5.5 

ร้อยละ 
30.48 

ร้อยละ 
39.73 

ร้อยละ 
21.33 

บริเวณที่ท่านอยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ
การใช้ไฟฟ้า 

ร้อยละ 
1.43 

ร้อยละ 
4.48 

ร้อยละ 
26.8 

ร้อยละ 
42.45 

ร้อยละ 
24.84 

บริเวณที่ท่านอยู่อาศัยมีการจัดการปัญหาขยะ น้ำเสีย และ
มลพิษทางอากาศ อย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 
2.83 

ร้อยละ 
8.02 

ร้อยละ 
37.52 

ร้อยละ 
36.28 

ร้อยละ 
15.35 

บริเวณที่ท่านอยู่อาศัยมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและ
อาชญากรรม 

ร้อยละ 
3.66 

ร้อยละ 
10.46 

ร้อยละ 
36.95 

ร้อยละ 
34.38 

ร้อยละ 
14.55 

บริเวณที่ท่านอยู่อาศัยมีพื้นที่สันทนาการและสวนสาธารณะ
เพียงพอต่อทุกคนท่ีอยู่ภายในพ้ืนท่ี 

ร้อยละ 
3.75 

ร้อยละ 
8.90 

ร้อยละ 
36.92 

ร้อยละ 
34.98 

ร้อยละ 
15.45 

บริเวณที่ท่านอยู่อาศัยมีสภาพของถนนท่ีดีหรือมีระบบขนส่ง
สาธารณะที่สะดวกต่อการเดินทาง 

ร้อยละ 
1.88 

ร้อยละ 
6.23 

ร้อยละ 
30.96 

ร้อยละ 
41.23 

ร้อยละ 
19.70 

บริเวณที่ท่านอยู่อาศัยมีความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ เป็นต้น 

ร้อยละ 
1.69 

ร้อยละ 
5.95 

ร้อยละ 
30.62 

ร้อยละ 
40.68 

ร้อยละ 
21.06 

 โดยท่ี ๑=น้อยที่สุด, ๒=น้อย, ๓=ปานกลาง, ๔=มาก, ๕=มากที่สดุ 
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(๖) ด้านการทำงาน พบว่า แรงงานนอกระบบที่ได้รับการสำรวจมากกว่าครึ่งหนึ่ง ร้อยละ 80.40  
ไม่มีปัญหาจากการประกอบอาชีพ มีเพียง ร้อยละ 19.60 ที่มีปัญหา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาจากการ 
ประกอบอาชีพระบุว่า มีปัญหาในเรื่องการทำงานที่ไม่ได้รับสวัสดิการมากท่ีสุด ร้อยละ 28.53 

ตารางท่ี 9 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบด้านการทำงาน 
รายการ ร้อยละ 

ปัญหาจากการประกอบอาชีพหลกัของท่านในปจัจุบนั (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
     ไม่มีปัญหา 80.40 
     ไม่ได้รับคา่ตอบแทนตามที่ตกลงกันไว ้ 8.55 
     ได้รับค่าตอบแทนล่าช้า 9.65 
     ช่ัวโมงการทำงานมากเกินไป 8.77 
     ไม่สามารถหยุดงานได้ 11.36 
     ไม่มีสวัสดิการ 28.53 
     อื่น ๆ 13.28 
ระยะเวลาที่ท่านทำงาน (รวมทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมทั้งหมด) 7.90 ช่ัวโมง/วัน 

(๗) ด้านอื่น ๆ พบว่า ใน ๒๔ ชั่วโมงหรือ ๑ วันกลุ่มตัวอย่างมีการแบ่งสัดส่วนเวลางาน 
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7.87 ชั่วโมงต่อวัน แบ่งอีกประมาณ 7.65 ชั่วโมงเพื่อพักผ่อน ซึ่งเกือบจะทั้งหมด ร้อยละ 
94.33ของแรงงานนอกระบบที่ทำการสำรวจ มีเวลาสำหรับพักผ่อนหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ร้อยละ 93.69 
ระบุว่ามีเวลางานกับเวลาส่วนตัวที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยผลจากการสำรวจส่วนใหญ่แล้ว ร้อยละ 96.26  
ไม่เคยโดนดูถูกหรือไม่ได้รับการยอมรับจากการทำงาน และโดยกลุ ่มตัวอย่างร้อยละ 30.65 มองว่า 
ความความสำเร็จในชีวิตทำงานในอนาคตคือการรายได้เพ่ิมขึ้น ส่วนอีกร้อยละ 49.57 ระบุว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

ตารางท่ี 10 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบด้านอ่ืน ๆ 
รายการ ร้อยละ 

ใน 24 ชั่วโมงของวันทำงาน ท่านแบ่งสัดส่วนระหว่างเวลางานกบัเวลาส่วนตัว
และเวลาอื่น ๆ อย่างไร 

 

     เวลางาน 7.87 
     เวลาพักผ่อน/นอน 7.65 
     เวลาส่วนตัว 5.01 
     เวลาอื่น ๆ 3.59 
ท่านมีเวลาพักผ่อนหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากการทำงาน (ตามที่ท่าน
แบ่งสัดส่วนไว้แล้ว) หรือไม่ 

 

     มี 94.33 
     ไม่มี 5.67 
งานที่ท่านทำ มีเวลาเหมาะสมและเพียงพอระหว่างเวลางานกับเวลาส่วนตัว  
     เหมาะสมเพียงพอ 93.69 
     ไม่เหมาะสมเพียงพอ 6.31 
ท่านเคยโดยดูถูก/ไม่ได้รับการยอมรับจากการทำงานหรือไม่  
     ไม่เคย 96.26 
     เคย 3.74 
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รายการ ร้อยละ 
อะไรคือความสำเร็จในชีวิตการทำงานในอนาคตท่าน  
     ไม่ได้ตั้งเป้าหมาย 49.57 
     รายได้เพิ่มขึ้น 30.65 
     เป็นเจ้าของกิจการ 1.42 
     ขยายกิจการ 1.43 
     ได้รับการยอมรับ/ยกย่อง 0.54 
     มีบ้าน/มีรถ 1.63 
     หมดภาระหนี้สิน 9.53 
     บุตรหลานสำเร็จการศึกษา 4.64 
     อื่น ๆ 0.59 

๑.๓) ข้อมูลเกี ่ยวกับการได้รับความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมของแรงงาน 
นอกระบบ พบว่าแรงงานนอกระบบที่ได้รับการสำรวจส่วนใหญ่ไม่ได้รับความคุ้มครองและหลักประกันทาง
สังคมที่ดำเนินการโดยภาครัฐ ร้อยละ 53.56 มีเพียงร้อยละ 46.44 ที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งส่วนใหญ่ 
ได้รับเบี้ยสวัสดิการแห่งรัฐ แรงงานนอกระบบที่ได้รับการสำรวจส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนที่ดำเนินการ
โดยภาครัฐ ร้อยละ 62.45 มีเพียงร้อยละ 37.55 ที่เป็นสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  
แรงงานนอกระบบที่ได้รับการสำรวจส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน ร้อยละ 
72.77 มีเพียงร้อยละ 27.23 ที่เป็นสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ แรงงานนอกระบบ
ที่ได้รับการสำรวจส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ ่มอาชีพต่าง ๆ ร้อยละ 83.73 มีเพียงร้อยละ 16.27  
ที่เป็นสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรปลูกพืช 

ตารางท่ี 11 ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมของแรงงานนอกระบบ 
รายการ ร้อยละ 

ความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมที่ดำเนินการโดยภาครัฐ  
     ความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมที่ดำเนินการโดยภาครัฐ  
     ที่ท่านได้รับ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

          ไม่ได้รับความคุ้มครอง 53.56 
          ผู้ประกันตน ม.39 4.08 
          ผู้ประกันตน ม.40 11.06 
          เบี้ยความพิการ 0.97 
          เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 12.28 
          เบี้ยสวัสดิการแห่งรัฐ 22.77 
     กองทุนที่ดำเนินการโดยภาครัฐที่ท่านเป็นสมาชิก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
          ไม่ได้เป็นสมาชิก 62.45 
          กองทุนหมู่บ้าน 35.90 
          การทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 3.12 
          กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน 0.26 
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รายการ ร้อยละ 
ความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมที่ดำเนินการด้วยตนเอง/รวมกลุ่ม
ดำเนินการ 

 

     กองทุนที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน ที่ท่านเป็นสมาชิก  
      (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

          ไม่ได้เป็นสมาชิก 72.77 
          การทำประกันชีวิต 13.46 
          กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 15.81 
     การเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
          ไม่ได้เป็นสมาชิก 83.73 
          OTOP 1.52 
          วิสาหกิจชุมชน 2.69 
          กลุ่มเกษตรกรปลูกพืช 11.68 
          กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 2.53 
          กลุ่มเกษตรกรทำประมงน้ำจืด 0.44 
          กลุ่มเกษตรกรทำประมงทะเล 0.17 
          กลุ่มเกษตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 0.17 

๑.๔) ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมและศักยภาพของแรงงานนอกระบบ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
แรงงานนอกระบบ มีความพร้อมในการใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 
27.97 แต่มีความพร้อมในระดับน้อยที่สุด ในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อเป็นภาษาที่สองในการฟัง พูด  
อ่าน และเขียน ร้อยละ 20.98 ในขณะที ่แรงงานนอกระบบที ่ได้ร ับการสำรวจส่วนใหญ่ไม่สามารถ 
ใช้ภาษาต่างประเทศเพื ่อเป็นภาษาที่สองในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้อย่างดี (ภาษาต่างประเทศ)  
ร้อยละ 50.20 

ตารางท่ี 12 ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมและศักยภาพของแรงงานนอกระบบ 
ความพร้อมและศักยภาพในการทำงาน ไม่

สามารถ
ทำได้ 

ระดับความคิดเห็น 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ท่านใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้
อย่างดี (ภาษาไทย)    

ร้อยละ 
5.67 

ร้อยละ 
5.12 

ร้อยละ 
8.31 

ร้อยละ 
25.73 

ร้อยละ 
30.20 

ร้อยละ 
24.97 

ท่านใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อเป็นภาษาที่สองใน
การฟ ั ง  พ ู ด  อ ่ าน  และ เข ี ยน  ได ้ อย ่ า งดี  
(ภาษาต่างประเทศ)    

ร้อยละ 
51.20 

ร้อยละ 
20.98 

ร้อยละ 
11.92 

ร้อยละ 
11.06 

ร้อยละ 
3.33 

ร้อยละ 
1.51 

ท่านใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างดี 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)       

ร้อยละ 
35.54 

ร้อยละ 
17.44 

ร้อยละ 
16.12 

ร้อยละ 
19.28 

ร้อยละ 
7.84 

ร้อยละ 
3.78 

ท่านใช้โปรแกรม/แอปพลิเคชั่นเพื่อเป็นช่องทาง
ในการสร ้างรายได ้  ได ้อย ่างด ี  ( เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

ร้อยละ 
41.98 

ร้อยละ 
18.64 

ร้อยละ 
14.62 

ร้อยละ 
15.62 

ร้อยละ 
6.17 

ร้อยละ 
2.97 

โดยท่ี ๑=น้อยที่สุด, ๒=น้อย, ๓=ปานกลาง, ๔=มาก, ๕=มากที่สดุ 

 



ผลการจัดทำดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวติแรงงานนอกระบบ และสำรวจขอ้มูลแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563 10 

 

สำหรับด้านทักษะความพร้อมหรือการมีความความชำนาญและมีศักยภาพในการทำงาน 
ในสาขาอาชีพนั้น พบว่า แรงงานนอกระบบที่ได้รับการสำรวจมีทักษะในสาขาอาชีพช่าง ร้อยละ 15.50  
ส่วนใหญ่มีความชำนาญในงานปูน มีทักษะในสาขาอาชีพไฟฟ้า ร้อยละ 5.25 ส่วนใหญ่มีความชำนาญ 
ในงานไฟฟ้า มีทักษะในสาขาอาชีพศิลปะ ร้อยละ 8.92 ส่วนใหญ่ชำนาญในงานตัดเย็บ มีทักษะในสาขาอาชีพ
ภาคบริการ ร้อยละ 18.99 ส่วนใหญ่มีความชำนาญในงานแม่บ้าน มีทักษะในสาขาอาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 6.60 ส่วนใหญ่มีความชำนาญในการใช้อินเทอร์เน็ตการสืบค้นข้อมูล 

ตารางท่ี 13 ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมและศักยภาพของแรงงานนอกระบบด้านทักษะความพร้อม 
รายการ ร้อยละ 

สาขาอาชีพช่าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 15.50 
     งานไม ้ 42.19 
     งานปูน 48.65 
     งานอลูมิเนียม 2.85 
     งานหล่อ/งานแม่พิมพ ์ 1.51 
     งานซ่อม 16.91 
     งานสี 16.60 
สาขาอาชีพไฟฟ้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 5.25 
     งานไฟฟ้า 42.81 
     งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 10.72 
     งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 8.22 
สาขาอาชีพศิลปะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 8.92 
     งานวาดภาพ 6.46 
     งานปั้น 4.21 
     งานออกแบบ 7.49 
     งานแกะสลัก 3.59 
     งานตัดเย็บ 47.55 
     งานเครื่องประดับ 5.89 
     งานถัก 19.46 
สาขาอาชีพภาคบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 18.99 
     งานนวดแผนไทย 6.14 
     งานแม่บ้าน 43.76 
     งานประกอบอาหาร 33.29 
     งานต้อนรับ 8.98 
     งานขาย 33.04 
     งานรักษาความปลอดภัย 7.80 
     งานดูแลผู้สูงอายุและเด็กปฐมวัย 6.72 
สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 6.60 
     การใช้อินเทอร์เน็ตการสืบค้นข้อมูล 68.74 
     งานเขียนโปรแกรม 2.95 
     งานตัดต่อวีดีโอ 2.55 
     กราฟฟิคดีไซน ์ 2.39 
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ทั้งนีเ้มื่อถามถึงประสบการณ์การเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน พบว่า มีเพียง 
ร้อยละ 21.62 ที่เคยเข้าร่วมการอบรม ซึ่งส่วนใหญ่ เคยเข้าร่วมอบรมในเรื่องงานเกษตร และผู้ที่เคยเข้ารว่ม 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.76 ระบุว่าได้นำไปใช้ต่อยอดในงาน ส่วนกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 78.38 ไม่เคยเข้าร่วม 
การฝึกอบรม โดยผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมให้เหตุผลที่ไม่เข้าร่วมเพราะไม่มีเวลาเข้าร่วม 

ตารางท่ี 14 ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การเข้าร่วมอบรม 
รายการ ร้อยละ 

ท่านเคยเข้าร่วมการอบรมในโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานหรือไม่  
     เคยเข้าร่วม เกี่ยวกับเร่ืองอะไร 21.62 
          งานหัตถกรรม/งานฝมีือ 27.28 
          อาหาร 26.03 
          บริการ   4.52 
          งานช่าง 10.05 
          คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี 2.55 
          เกษตร 38.98 
               หลังอบรมท่านนำความรู้ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ในงานของท่านหรือไม่  
                    ได้ใช้ 87.76 
                    ไม่ได้ใช้ 12.24 
     ไม่เคยเข้าร่วม สาเหตุ 78.38 
          ไม่สนใจเข้าร่วม 24.20 
          ไม่มีเวลาเข้าร่วม 46.82 
          ไม่ทราบข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงาน 14.30 
          สถานท่ีจัดอบรม/โครงการอยู่ห่างไกล 5.40 

๑.๕) ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงานของแรงงานนอกระบบ พบว่า ร้อยละ 66.45  
ของแรงงานนอกระบบไม่มีปัญหาด้านแรงงาน สำหรับแรงงานนอกระบบที่ระบุว่ามีปัญหาด้านแรงงาน พบว่า  
มีปัญหาเรื่องการไม่มีงานทำอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 21.22 มีความคิดเห็น 
ในระดับมากท่ีสุดว่าแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ ยังไม่มีงานทำอย่างต่อเนื่อง และไม่มีรายได้ที่ม่ันคง 

ตารางท่ี 15 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงานของแรงงานนอกระบบ 
รายการ ร้อยละ 

ปัญหาด้านแรงงานของท่านในปัจจุบัน  
     ไม่มีปัญหา 66.45 
     ไม่มีงานทำอย่างต่อเนื่อง 58.58 
     ขาดทักษะฝีมือท่ัวไป 27.24 
     ขาดทักษะฝีมือด้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 17.80 
     ปัญหาด้านการรวมกลุ่มอาชีพ 14.50 
     ไม่มีความปลอดภัยในการทำงาน 10.98 
     ไม่รู้สิทธิด้านกฎหมาย 17.56 
     สภาพแวดล้อมในการทำงาน 9.66 
     ค่าตอบแทน 38.66 
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ตารางท่ี 16 ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาแรงงานในปัจจุบัน 
ประเด็นปัญหาแรงงานในปัจจุบนั ระดับความคิดเห็น 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ ยังไม่มีงานทำอย่างต่อเนื่อง 
และไม่มีรายได้ที่มั่นคง      

ร้อยละ 
3.83 

ร้อยละ 
8.19 

ร้อยละ 
32.82 

ร้อยละ 
33.94 

ร้อยละ 
21.22 

แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสิทธิตามกฎหมายของแรงงานนอกระบบ       

ร้อยละ 
3.57 

ร้อยละ 
9.25 

ร้อยละ 
35.09 

ร้อยละ 
33.83 

ร้อยละ 
18.26 

แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ ยังไม่ได้รับการคุ้มครอง 
และไม่สามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคมอย่าง 
ทัดเทียมแรงงานในระบบ  

ร้อยละ 
3.89 

ร้อยละ 
8.64 

ร้อยละ 
32.68 

ร้อยละ 
34.06 

ร้อยละ 
20.73 

โดยท่ี ๑=น้อยที่สุด, ๒=น้อย, ๓=ปานกลาง, ๔=มาก, ๕=มากที่สดุ 
 

๑.๖) ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐของแรงงานนอกระบบ พบว่า 
แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.29 ไม่เคยใช้บริการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั ้งนี้  
ผู้ที่เคยใช้บริการ เคยใช้บริการสำนักงานแรงงานจังหวัด/ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ร้อยละ 45.73  

ตารางท่ี 17 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 
รายการ ร้อยละ 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานที่ท่านเคยใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
     ไม่เคยใช้บริการ 73.29 
     สำนักงานแรงงานจังหวัด/ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 45.73 
     สำนักงานจัดหางานจังหวัด/ศนูย์ข่าว 22.35 
     สำนักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวัด/ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน 11.94 
     สำนักงานประกันสังคมจังหวดั/ศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพคนงาน 32.74 
     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 23.46 

ทั้งนี ้ แรงงานนอกระบบที ่ได้ร ับการสำรวจมีความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ  
มากที่สุดในเรื่องทุนในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 87.39 รองลงมาคือเรื ่องสนับสนุนอาชีพเกษตรกรรม  
ร้อยละ 84.25 เรื่องความต่อเนื่องในการทำงาน ร้อยละ 83.43 ตามลำดับ และไม่ต้องการความช่วยเหลือ
มากที่สุดในเรื่องความต้องการหางานทำในต่างประเทศ ร้อยละ 51.97 

ตารางท่ี 18 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐของแรงงานนอกระบบ 

ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ไม่
ต้องการ 
ความ 

ช่วยเหลือ 

ต้องการ 
ความ 

ช่วยเหลือ 

ระดับความต้องการ 
ความช่วยเหลือ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ต้องการหางานทำในประเทศ ร้อยละ 
32.77 

ร้อยละ 
67.23 

ร้อยละ 
4.60 

ร้อยละ 
6.29 

ร้อยละ 
16.11 

ร้อยละ 
20.59 

ร้อยละ 
19.64 

ต้องการหางานทำในต่างประเทศ ร้อยละ 
51.97 

ร้อยละ 
48.03 

ร้อยละ 
11.66 

ร้อยละ 
8.33 

ร้อยละ 
11.81 

ร้อยละ 
10.71 

ร้อยละ 
5.52 

ต้องการอาชีพเสริม ร้อยละ 
18.67 

ร้อยละ 
81.33 

ร้อยละ 
3.47 

ร้อยละ 
8.17 

ร้อยละ 
23.78 

ร้อยละ 
26.23 

ร้อยละ 
19.68 
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ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ไม่
ต้องการ 
ความ 

ช่วยเหลือ 

ต้องการ 
ความ 

ช่วยเหลือ 

ระดับความต้องการ 
ความช่วยเหลือ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ต้องการพัฒนาฝีมือท่ัวไป ร้อยละ 
20.57 

ร้อยละ 
79.43 

ร้อยละ 
3.59 

ร้อยละ 
8.20 

ร้อยละ 
25.70 

ร้อยละ 
26.22 

ร้อยละ 
15.72 

ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ร้อยละ 
23.69 

ร้อยละ 
76.31 

ร้อยละ 
4.60 

ร้อยละ 
8.92 

ร้อยละ 
24.87 

ร้อยละ 
24.51 

ร้อยละ 
13.41 

ต้องการการรวมกลุ่มอาชีพ ร้อยละ 
21.57 

ร้อยละ 
78.43 

ร้อยละ 
3.97 

ร้อยละ 
8.44 

ร้อยละ 
24.88 

ร้อยละ 
24.76 

ร้อยละ 
16.38 

ต้องความคุ้มครองความปลอดภัย
ในการทำงาน         

ร้อยละ 
20.10 

ร้อยละ 
79.90 

ร้อยละ 
3.01 

ร้อยละ 
7.33 

ร้อยละ 
23.76 

ร้อยละ 
28.03 

ร้อยละ 
17.77 

ต้องการความรู้ด้านกฎหมาย ร้อยละ 
19.59 

ร้อยละ 
80.41 

ร้อยละ 
3.50 

ร้อยละ 
8.29 

ร้อยละ 
26.54 

ร้อยละ 
26.35 

ร้อยละ 
15.73 

แก้ไขสภาพแวดล้อมในสถานที่
ทำงาน 

ร้อยละ 
21.11 

ร้อยละ 
78.89 

ร้อยละ 
3.33 

ร้อยละ 
8.99 

ร้อยละ 
25.54 

ร้อยละ 
26.21 

ร้อยละ 
14.82 

ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น/เป็นธรรม ร้อยละ 
17.53 

ร้อยละ 
82.47 

ร้อยละ 
3.04 

ร้อยละ 
5.48 

ร้อยละ 
19.08 

ร้อยละ 
28.78 

ร้อยละ 
26.09 

ให้ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ร้อยละ 
17.69 

ร้อยละ 
82.31 

ร้อยละ 
2.89 

ร้อยละ 
7.72 

ร้อยละ 
24.32 

ร้อยละ 
28.26 

ร้อยละ 
19.12 

ทุนในการประกอบอาชีพ  ร้อยละ 
12.61 

ร้อยละ 
87.39 

ร้อยละ 
1.97 

ร้อยละ 
4.71 

ร้อยละ 
18.27 

ร้อยละ 
27.87 

ร้อยละ 
34.57 

ความต่อเนื่องในการทำงาน ร้อยละ 
16.57 

ร้อยละ 
83.43 

ร้อยละ 
2.08 

ร้อยละ 
5.03 

ร้อยละ 
18.75 

ร้อยละ 
28.89 

ร้อยละ 
28.68 

สนับสนุนอาชีพเกษตรกรรม        ร้อยละ 
15.75 

ร้อยละ 
84.25 

ร้อยละ 
2.44 

ร้อยละ 
5.46 

ร้อยละ 
18.64 

ร้อยละ 
26.30 

ร้อยละ 
31.41 

โดยท่ี ๑=น้อยที่สุด, ๒=น้อย, ๓=ปานกลาง, ๔=มาก, ๕=มากที่สดุ 

 

๒) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบตามกลุ่มอาชีพ 

๒.๑) การวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างกลุ่มอาชีพกับข้อมูลทั่วไป  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลตาม 
กลุ่มอาชีพที่พบมากท่ีสุดในการสำรวจ คือ กลุ่มอาชีพเป็นเกษตรกร/ประมงน้ำจืด และแรงงานรับจ้างทั่วไป 
ซึ่งข้อมูลผลการวิเคราะห์กลุ่มอาชีพกับข้อมูลทั่วไป พบว่า  

กลุ่มอาชีพเป็นเกษตรกร/ประมงน้ำจืด เป็นเพศชาย ร้อยละ 42.46 และเพศหญิง ร้อยละ  
๕7.54 ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๘4.01 มีสถานภาพสมรส มีอายุอยู ่ในช่วง ๒๐ - ๕๙ ปี ร้อยละ ๗3.03  
โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ ๘6.46 ไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน มีเพียงร้อยละ ๑3.54  
ที่เคยทำงานมาก่อน และเหตุผลที่ทำให้เปลี่ยนงานผู้ที ่เคยทำงานมาก่อนส่วนมากจะระบุว่าต้องการอิสระ  
ร้อยละ 40.03 เมื่อสอบถามถึงความต้องการทำงานในระบบ กลุ่มผู้ที่เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.48 
ไม่มีความต้องการ และผู้ที่เป็นเกษตรกร ร้อยละ ๔๑.88 ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง  
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กลุ ่มแรงงานรับจ้างทั ่วไป เป็นเพศชาย ร้อยละ ๔8.63 และเพศหญิง ร้อยละ ๕1.37  
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.14 มีสถานภาพสมรส มีอายุอยู่ในช่วง ๒๐ - ๕๙ ปี ร้อยละ ๘3.22 โดยแรงงาน 
รับจ้างทั ่วไปส่วนใหญ่ ร้อยละ ๘0.17 ไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน มีเพียงร้อยละ 19.83  
ที่เคยทำงานมาก่อน และเหตุผลที่ทำให้เปลี่ยนงานผู้ที ่เคยทำงานมาก่อนส่วนมากจะระบุว่าต้องการอิสระ  
ร้อยละ 27.10 เมื่อสอบถามถึงความต้องการทำงานในระบบ กลุ่มผู้ที ่เป็นแรงงานรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 
50.21 มีความต้องการ และผู้ที่เป็นแรงงานรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 70.71 ระบุว่าเป็นลูกจ้าง  

ตารางที่ 19 ข้อมูลทั่วไปของแรงงานนอกระบบ จำแนกตามกลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด และกลุ่ม
อาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป 

รายการ ร้อยละ 
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด แรงงานรับจ้างท่ัวไป 

เพศ   
     เพศหญิง 57.54 51.37 
     เพศชาย 42.46 48.63 
สถานภาพ   
     โสด 9.47 24.12 
     สมรส 84.01 69.14 
     หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 6.52 6.74 
อาย ุ   
     อายุน้อยกว่า 20 ป ี 0.24 1.69 
     อายุระหว่าง 20 – 59 ป ี 73.03 83.22 
     อายุมากกว่า 59 ป ี 26.73 15.09 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   
     ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 64.56 53.66 
     มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 18.90 23.03 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า 12.79 18.29 
     อนุปริญญา/ปวส. 1.74 3.19 
     ปริญญาตรี 1.89 1.77 
     สูงกว่าปริญญาตรี 0.07 0.05 
     กำลังศึกษา 0.05 0.01 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการจัดทำดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวติแรงงานนอกระบบ และสำรวจขอ้มูลแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563 15 

 

ตารางที่ 20 ข้อมูลทั่วไปของแรงงานนอกระบบด้านการประกอบอาชีพ จำแนกตามกลุ่มอาชีพเกษตรกร/ 
ประมงน้ำจืด และกลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป 

รายการ ร้อยละ 
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด แรงงานรับจ้างท่ัวไป 

ประกอบอาชีพหลักเพียงอาชีพเดียว 79.36 84.29 
ประกอบอาชีพรอง 20.64 15.71 
ก่อนหน้าท่ีท่านทำงานในปัจจุบันท่านเคยทำงาน/ประกอบ
อาชีพหรือไม ่

  

     ไม่เคยทำงาน 86.46 80.17 
     เคยทำงาน 13.54 19.83 
          ข้าราชการ 2.32 0.71 
          พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2.2 1.89 
          พนักงานบริษัทเอกชน 21.48 22.08 
          พนักงานโรงงาน 47.75 48.48 
          อื่น ๆ 26.25 26.84 
เหตุผลที่ทำให้เปลี่ยนงาน (เฉพาะผู้ที่ตอบเคยทำงานมา
ก่อน) 

  

     เกษียณอายุ/อายุมาก 8.66 5.27 
     ถูกเลิกจ้าง 9.98 15.55 
     ต้องการอิสระ 40.03 27.10 
     สภาพร่างกายไม่เอื้ออำนาย 10.68 10.60 
     ค่าจ้าง/รายได้ไม่คุ้มค่า 16.70 26.39 
     มีปัญหาในที่ทำงาน 1.82 3.2 
     อื่น ๆ 12.13 11.89 
ท่านอยากทำงานในระบบหรืองานองค์กรที ่ม ีระบบ
สวัสดิการหรือไม่ 

  

     อยาก 37.52 50.21 
     ไม่อยาก 62.48 49.79 
ท่านทำงานในฐานะอะไร   
     นายจ้าง 8.64 1.12 
     ลูกจ้าง 24.20 70.71 
     ลูกจ้างทำงานหลายเจ้า 2.80 15.23 
     การรวมกลุ่ม 2.64 1.00 
     ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง 41.88 7.94 
     ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 8.47 1.44 
     อื่น ๆ 11.37 2.56 
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๒.๒) การวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างกลุ่มอาชีพกับข้อมูลคุณภาพชีวิต 

(1) ด้านเศรษฐกิจ 
กลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด ร้อยละ 70.01 มีรายได้ต่ำกว่า ๙,๐๐๐ บาท โดยเฉลี่ย 

มีรายได้รวม 9,688.32 บาทต่อเดือน ส่วนรายได้จากการทำงานเพียงอย่างเดียวอยู่ที่ 9,372.63 บาทต่อเดือน  
ซึ ่งร้อยละ ๓3.85 มีผู ้ร ่วมใช้จ่ายจากเงินที ่ได้ ตั ้งแต่ ๔ คนขึ ้นไป เกินกว่าครึ ่งหนึ ่ง ร้อยละ 62.58  
ของเกษตรกรระบุว ่ารายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย มีภาระหนี ้ส ิน ถึงร้อยละ ๖5.09 เกือบทั ้งหมด 
ของผู้ที่มีภาระหนี้สิน ร้อยละ 86.12 ตอบว่ามาจากการกู้ยืมเงินในระบบ โดยกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 47.62 
ของเกษตรกรได้รับค่าตอบแทนรายงวด/รายครั้ง และส่วนใหญ่ระบุว่าค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นมีความคุ้มค่า 
กับงานที่ทำ ร้อยละ 57.10 มีเพียงร้อยละ 42.90 ระบุว่าไม่คุ้มค่า ร้อยละ 79.68 ไม่ได้ตั้งเป้าหมายรายวัน  
มีเพียงร้อยละ 20.32 ทีไ่ด้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งร้อยละ 73.24 ของผู้ที่ตั้งเป้าหมาย ระบุว่าทำได้สำเร็จ 

กลุ ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั ่วไป ร้อยละ 65.93 มีรายได้ต่ำกว่า ๙,๐๐๐ บาท โดยเฉลี่ย 
มีรายได้รวม 7,500.40 บาทต่อเดือน ส่วนรายได้จากการทำงานเพียงอย่างเดียวอยู่ที่ 7,097.38 บาทต่อเดือน 
ซึ ่งร้อยละ 29.47 มีผู ้ร ่วมใช้จ่ายจากเง ินที ่ได ้ ตั ้งแต่ ๔ คนขึ ้นไป เกินกว่าครึ ่งหนึ ่ง ร้อยละ 82.11  
ของกลุ่มแรงงานรับจ้างทั่วไประบุว่ารายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย มีภาระหนี้สิน ร้อยละ 67.74 เกือบทั้งหมด
ของผู้ที่มีภาระหนี้สิน ร้อยละ 75.76 ระบุว่ามาจากการกู้ยืมเงินในระบบ โดยกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 52.56 
ของกลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป ได้รับค่าตอบแทนรายวัน และส่วนใหญ่ระบุว่าค่าตอบแทนที่ได้รับนั้น 
มีความคุ ้มค่ากับงานที ่ทำ ร้อยละ ๕5.54 มีเพียงร้อยละ ๔4.46 ระบุว ่าไม่คุ ้มค่า ร้อยละ ๘3.53  
ไม่ได้ตั้งเป้าหมายรายวัน มีเพียงร้อยละ 16.47  ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งร้อยละ 75.16 ของผู้ที่ตั้งเป้าหมาย
ระบุว่าทำได้สำเร็จ 

ตารางที่ 21 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบด้านเศรษฐกิจ จำแนกตามกลุ่มอาชีพ
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด และกลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป 

รายการ ร้อยละ 
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด แรงงานรับจ้างท่ัวไป 

รายได้รวมเฉลี่ย (รวมรายรับทุกช่องทาง)  9,688.32 บาทต่อเดือน 7,500.40 บาทต่อเดือน 
     ต่ำกว่า 9,000 บาท 70.01 65.93 
     9,000 – 15,000 บาท 22.12 30.69 
     มากกว่า 15,000 7.87 3.38 
จำนวนคนที่ร่วมใช้จ่าย   
     1 คน 14.06 16.48 
     2 คน 25.79 25.05 
     3 คน 26.30 29.00 
     ตั้งแต่ 4 คนข้ึนไป 33.85 29.47 
โดยเฉลี่ยรายได้รวมของท่านเพียงพอกับรายจ่ายในแต่
ละเดือนหรือไม่ 

  

     เพียงพอ 37.42 17.89 
     ไม่เพียงพอ 62.58 82.11 
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รายการ ร้อยละ 
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด แรงงานรับจ้างท่ัวไป 

ท่านมีภาระหนี้สินหรือไม่   
     ไม่มี 34.91 32.26 
     มี 65.09 67.74 
          มี ในระบบ 86.12 75.76 
          มี นอกระบบ 13.88 24.24 

ตารางที่ 22 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบด้านเศรษฐกิจ (การทำงาน) จำแนกตาม 
กลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด และกลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป 

รายการ ร้อยละ 
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด แรงงานรับจ้างท่ัวไป 

รายได้จากการทำงาน (เพียงอย่างเดียว)  9,372.63 บาทต่อเดือน 7,097.38 บาทต่อเดือน 
งานที่ท่านทำอยู่ได้รับค่าตอบแทนในประเภท   
     รายชั่วโมง 0.84 2.33 
     รายวัน 25.17 52.56 
     รายสัปดาห์ 3.60 2.93 
     รายเดือน 16.35 21.52 
     รายงวด/รายครั้ง 47.62 19.18 
     อื่น ๆ 6.42 1.48 
รายได้จากการทำงานที่ท่านได้รับมความคุ้มค่าต่องาน
ที่ทำหรือไม่ 

  

     คุ้มค่า 57.10 55.54 
     ไม่คุ้มค่า เนื่องจาก 42.90 44.46 
          ทำงานหนักเกินไป 17.41 34.25 
          กำไรน้อย/รายได้น้อย 78.99 62.09 
          รบกวนเวลาส่วนตัวมากเกินไป 0.81 1.11 
          อื่น ๆ 2.79 2.55 
เป้าหมายความสำเร็จในการทำงานในแต่ละวันของ
ท่านคือ 

  

     ไม่ได้ตั้งเป้าหมาย 79.68 83.53 
     ตั้งเป้าหมาย 20.32 16.47 
          สำเร็จ 73.24 75.16 
          ไม่สำเร็จ 26.76 24.84 
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(2) ด้านสังคม  
กลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ไม่ต้องผ่อนชำระ 

ร้อยละ ๘7.06 เกือบทั้งหมด ร้อยละ 97.84 ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะหรือขัดแย้งกับใคร  
กลุ่มอาชีพอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ไม่ต้องผ่อนชำระ  

ร้อยละ 73.02 เกือบทั้งหมด ร้อยละ ๙๗.22 ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะหรือขัดแย้งกับใคร  

ตารางที ่ 23 ข้อมูลเกี ่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบด้านสังคม จำแนกตามกลุ่มอาชีพ
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด และกลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป 

รายการ ร้อยละ 
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด แรงงานรับจ้างท่ัวไป 

สภาพความเป็นอยู ่   
     มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ไม่ต้องผ่อนชำระ 87.06 73.02 
     มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่อยู่ระหว่าง 
     ผ่อนชำระ 

1.62 2.24 

     อาศัยอยู่กับบิดา มารดา ญาติ พ่ีน้อง 10.49 20.43 
     อาศัยอยู่กับผู้อื่น (เช่น เพื่อน คนรู้จัก เป็นต้น) 0.17 0.88 
     อาศัยในบ้านพักท่ีหน่วยงานจัดให้ 0.06 0.39 
     เช่าบ้าน/เช่าท่ีอยู่อาศัย 0.45 2.83 
     อื่น ๆ 0.15 0.21 
งานของท่านมีปัญหา ทะเลาะ ขัดแย้งบ้างหรือไม่   
     ไม่มี 97.84 97.22 
     มี 2.16 2.78 
          เรื่องงาน 35.77 49.33 
          เรื่องส่วนตัว 60.48 47.81 
          อื่น ๆ 3.75 2.86 

(3) ด้านสุขภาพ  
กลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด ส่วนใหญ่แล้วมีสภาพร่างกายปกติมีเพียงร้อยละ 0.70  

ที ่มีความพิการ กลุ ่มตัวอย่างมีปัญหาสุขภาพจากการทำงาน ร้อยละ 19.40 ส่วนใหญ่ระบุว ่าเกิดจาก 
ความปวดเมื่อย 

กลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่แล้วมีสภาพร่างกายปกติมีเพียงร้อยละ ๐.๘5  
ที ่มีความพิการ กลุ ่มตัวอย่างมีปัญหาสุขภาพจากการทำงาน ร้อยละ 15.07 ส่วนใหญ่ระบุว ่าเกิดจาก 
ความปวดเมื่อย 
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ตารางที่ 24 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบด้านสุขภาพ จำแนกตามกลุ่มอาชีพ
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด และกลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป 

รายการ ร้อยละ 
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด แรงงานรับจ้างท่ัวไป 

สภาพร่างกาย   
     ปกติ 99.30 99.15 
     พิการ ประเภทความพิการ 0.70 0.85 
          การมองเห็น 15.16 18.49 
          การได้ยิน 21.58 17.92 
          การเคลื่อนไหว 48.10 41.18 
          อื่น ๆ 15.16 22.41 
               มีบัตรประจำตัวคนพิการ 73.17 68.24 
               ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 26.83 31.76 
ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่   
     มี 6.02 4.25 
     ไม่มี 93.98 95.75 
การทำงานของท่านทำให้มีปัญหาสุขภาพหรือไม่   
     ไม่มี 80.60 84.93 
     มี อย่างไร 19.40 15.07 
          เครียด 9.44 12.55 
          ปวดเมื่อย 89.33 85.88 
          อื่น ๆ 1.23 1.57 

(4) ด้านความปลอดภัย  
กลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด ร้อยละ 93.33 ไม่เคยได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน 

และไม่เคยประสบเหตุการณ์ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ ๙9.18  
กลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 93.54 ไม่เคยได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน และ 

ไม่เคยประสบเหตุการณ์ความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน ร้อยละ ๙๙.36 

ตารางท่ี 25 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบด้านความปลอดภัย จำแนกตามกลุ่มอาชีพ
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด และกลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป 

รายการ ร้อยละ 
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด แรงงานรับจ้างท่ัวไป 

ต้ังแต่เร่ิมทำงานหลักที่ท่านทำอยู่ในปัจจุบนั ท่านได้รับ
บาดเจ็บจากการปฏิบัติงานจำนวนกี่คร้ัง 

  

     ไม่เคยไดร้ับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน 93.33 93.54 
     เคย แต่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 5.72 5.11 
     เคย และต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 0.95 1.35 
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รายการ ร้อยละ 
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด แรงงานรับจ้างท่ัวไป 

ในเวลางาน ท่านเคยประสบเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยต่อ
ชีวิตแบละทรัพย์สินบ้างหรือไม่ 

  

     ไม่เคยประสบเหตุการณ์ 99.18 99.36 
     เคยประสบเหตุการณ์ 0.82 0.64 
          ลักทรัพย์ 53.92 51.47 
          จี้/ปล้น 3.91 5.86 
          อื่น ๆ 42.17 42.67 

(5) ด้านสภาพแวดล้อม  
กลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด มีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่อยู่อาศัย 

ในปัจจุบันในระดับมากที่สุดในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มีไฟฟ้าใช้เพียงพอต่อความต้องการการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ ๒
4.04 และพึงพอใจในระดับน้อยที่สุดในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่สันทนาการและสวนสาธารณะเพียงพอต่อทุก
คนที่อยู่ภายในพ้ืนที ่ร้อยละ 3.30 

กลุ ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป มีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของพื้นที ่ที ่อยู่อาศัย 
ในปัจจุบันในระดับมากที่สุดในเรื่อง พึงพอใจในที่อยู่อาศัยที่มีไฟฟ้าใช้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า ร้อย
ละ 22.22 และพึงพอใจในระดับน้อยที่สุดในเรื่อง พึงพอใจในที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัยจากยาเสพติดและ
อาชญากรรม ร้อยละ 3.57 

ตารางท่ี 26 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบด้านสภาพแวดล้อม จำแนกตามกลุ่มอาชีพ
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด และกลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป  
ความพึงพอใจในด้านสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ที่อาศัยอยู่ใน

ปัจจุบนั 
ระดับความคิดเห็น 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
บริเวณที่ท่านอยู่อาศัยมีน้ำประปาที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อ
การอุปโภคและบริโภค 

ร้อยละ 
2.63 

ร้อยละ 
5.54 

ร้อยละ 
31.73 

ร้อยละ 
40.14 

ร้อยละ 
19.96 

ร้อยละ 
2.76 

ร้อยละ 
5.64 

ร้อยละ 
29.52 

ร้อยละ 
42.73 

ร้อยละ 
19.35 

บริเวณที่ท่านอยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้เพียงพอต่อความต้องการการ
ใช้ไฟฟ้า 

ร้อยละ 
1.18 

ร้อยละ 
4.21 

ร้อยละ 
28.10 

ร้อยละ 
42.47 

ร้อยละ 
24.04 

ร้อยละ 
1.28 

ร้อยละ 
4.48 

ร้อยละ 
26.31 

ร้อยละ 
45.71 

ร้อยละ 
22.22 

บริเวณที่ท่านอยู่อาศัยมีการจัดการปัญหาขยะ น้ำเสีย และ
มลพิษทางอากาศ อย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 
2.37 

ร้อยละ 
7.65 

ร้อยละ 
39.37 

ร้อยละ 
36.63 

ร้อยละ 
13.98 

ร้อยละ 
2.79 

ร้อยละ 
7.80 

ร้อยละ 
36.90 

ร้อยละ 
38.13 

ร้อยละ 
14.38 

บริเวณที่ท่านอยู่อาศัยมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและ
อาชญากรรม 

ร้อยละ 
3.02 

ร้อยละ 
9.84 

ร้อยละ 
39.23 

ร้อยละ 
34.34 

ร้อยละ 
13.57 

ร้อยละ 
3.57 

ร้อยละ 
10.08 

ร้อยละ 
36.05 

ร้อยละ 
37.18 

ร้อยละ 
13.12 
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ความพึงพอใจในด้านสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ที่อาศัยอยู่ใน
ปัจจุบนั 

ระดับความคิดเห็น 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

บริเวณที่ท่านอยู่อาศัยมีพื้นที่สันทนาการและสวนสาธารณะ
เพียงพอต่อทุกคนท่ีอยู่ภายในพ้ืนท่ี 

ร้อยละ 
3.30 

ร้อยละ 
8.55 

ร้อยละ 
39.34 

ร้อยละ 
34.87 

ร้อยละ 
13.94 

ร้อยละ 
3.39 

ร้อยละ 
9.21 

ร้อยละ 
36.11 

ร้อยละ 
36.89 

ร้อยละ 
14.40 

บริเวณที่ท่านอยู่อาศัยมีสภาพของถนนที่ดีหรือมีระบบขนส่ง
สาธารณะที่สะดวกต่อการเดินทาง 

ร้อยละ 
1.48 

ร้อยละ 
5.95 

ร้อยละ 
32.59 

ร้อยละ 
41.55 

ร้อยละ 
18.43 

ร้อยละ 
1.78 

ร้อยละ 
6.67 

ร้อยละ 
30.60 

ร้อยละ 
42.80 

ร้อยละ 
18.15 

บริเวณที ่ท่านอยู ่อาศัยมีความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ เป็นต้น 

ร้อยละ 
1.36 

ร้อยละ 
5.70 

ร้อยละ 
32.14 

ร้อยละ 
40.91 

ร้อยละ 
19.89 

ร้อยละ 
1.62 

ร้อยละ 
6.41 

ร้อยละ 
30.50 

ร้อยละ 
42.28 

ร้อยละ 
19.19 

 

 

(6) ด้านการทำงาน 
กลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด มีปัญหาจาการประกอบอาชีพ คือการไม่มีสวัสดิการ ร้อย

ละ 22.85 ซึ่งระยะเวลาในการทำงานของอาชีพเกษตรกรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ ๗.80 ชั่วโมงต่อวัน  
กลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป มีปัญหาจาการประกอบอาชีพ คือการไม่มีสวัสดิการ ร้อยละ 

71.78 ซึ่งระยะเวลาในการทำงานของอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไปโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8.05 ชั่วโมงต่อวัน  

ตารางที่ 27 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบด้านการทำงาน จำแนกตามกลุ่มอาชีพ
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด และกลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป 

รายการ ร้อยละ 
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด แรงงานรับจ้างท่ัวไป 

ปัญหาจากการประกอบอาชีพหลกัของท่านในปจัจุบนั 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

     ไม่มีปัญหา 78.95 81.74 
     ไม่ได้รับคา่ตอบแทนตามที่ตกลงกันไว ้ 4.81 13.51 
     ได้รับค่าตอบแทนล่าช้า 7.71 13.13 
     ช่ัวโมงการทำงานมากเกินไป 6.98 9.77 
     ไม่สามารถหยุดงานได้ 9.02 11.82 
     ไม่มีสวัสดิการ 22.85 71.78 
     อื่น ๆ 11.75 9.91 
ระยะเวลาที่ท่านทำงาน (รวมท้ังอาชีพหลักและอาชีพ
เสริมทั้งหมด) 

7.80 ชั่วโมง/วัน 8.05 ชั่วโมง/วัน 

 

 

โดยท่ี ๑=น้อยที่สุด, ๒=น้อย, ๓=ปานกลาง, ๔=มาก, ๕=มากที่สดุ 
 

** บรรทัดบน คือ กลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด 
** บรรทัดล่าง คือ กลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างท่ัวไป 
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(7) ด้านอ่ืน ๆ 
กลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด ใน ๒๔ ชั่วโมงหรือ ๑ วัน มีการแบ่งสัดส่วนเวลางาน 

โดยเฉลี่ย 7.79 ชั่วโมงต่อวัน แบ่งอีกประมาณ 7.75 ชั่วโมงเพื่อพักผ่อน ซึ่งเกือบจะทั้งหมด ร้อยละ 97.26  
มีเวลาสำหรับพักผ่อนหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ร้อยละ 97.01 ระบุว่ามีเวลางานกับเวลาส่วนตัวที่เหมาะสม 
และเพียงพอ ร้อยละ 97.36 ไม่เคยโดนดูถูกหรือไม่ได้รับการยอมรับจากการทำงาน และโดยกลุ่มตัวอย่าง  
ร้อยละ 32.20 มองว่าความความสำเร็จในชีวิตทำงานในอนาคตคือการรายได้เพ่ิมข้ึน ส่วนอีกร้อยละ 45.76  
ระบุว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

กลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป ใน 1 วันทำงานมีการแบ่งสัดส่วนเวลางานโดยเฉลี่ย 8.02  
ชั่วโมงต่อวัน แบ่งอีกประมาณ 7.54 ชั่วโมงเพื่อพักผ่อน ซึ่งเกือบจะทั้งหมด ร้อยละ 94.69 มีเวลาสำหรับ
พักผ่อนหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ร้อยละ 93.04 ระบุว่ามีเวลางานกับเวลาส่วนตัวที่เหมาะสมและเพียงพอ  
ร้อยละ 96.79 ไม่เคยโดนดูถูกหรือไม่ได้รับการยอมรับจากการทำงาน และโดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32.32  
มองว่าความความสำเร็จในชีวิตทำงานในอนาคตคือการรายได้เพิ ่มขึ ้น ส่วนอีกร้อยละ 53.03 ระบุว่า 
ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

ตารางที ่ 28 ข้อมูลเกี ่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบด้านอื ่น ๆ จำแนกตามกลุ่มอาชีพ
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด และกลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป 

รายการ ร้อยละ 
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด แรงงานรับจ้างท่ัวไป 

ใน 24 ชั่วโมงของวันทำงาน ท่านแบ่งสัดส่วนระหว่าง
เวลางานกับเวลาส่วนตัวและเวลาอ่ืน ๆ อย่างไร 

  

     เวลางาน 7.79 8.02 
     เวลาพักผ่อน/นอน 7.75 7.54 
     เวลาส่วนตัว 5.06 4.98 
     เวลาอื่น ๆ 3.87 3.39 
ท่านมีเวลาพักผ่อนหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ  นอกเหนือจาก
การทำงาน (ตามที่ท่านแบ่งสัดส่วนไว้แล้ว) หรือไม่ 

  

     มี 97.26 94.69 
     ไม่มี 2.74 5.31 
งานที่ท่านทำ มีเวลาเหมาะสมและเพียงพอระหว่าง
เวลางานกับเวลาส่วนตัว 

  

     เหมาะสมเพียงพอ 97.01 93.04 
     ไม่เหมาะสมเพียงพอ 2.99 6.96 
ท่านเคยโดยดูถูก/ไม่ได้รับการยอมรับจากการทำงาน
หรือไม่ 

  

     ไม่เคย 97.36 96.79 
     เคย 3.64 3.21 
อะไรคือความสำเร็จในชีวิตการทำงานในอนาคตท่าน   
     ไม่ได้ตั้งเป้าหมาย 45.76 53.03 
     รายได้เพิ่มขึ้น 32.20 32.32 
     เป็นเจ้าของกิจการ 0.81 1.05 
     ขยายกิจการ 0.66 0.35 
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รายการ ร้อยละ 
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด แรงงานรับจ้างท่ัวไป 

     ได้รับการยอมรับ/ยกย่อง 0.53 0.39 
     มีบ้าน/มีรถ 1.16 1.55 
     หมดภาระหนี้สิน 12.67 7.81 
     บุตรหลานสำเร็จการศึกษา 5.60 3.24 
     อื่น ๆ 0.61 0.26 

๒.๓) การวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างกลุ ่มอาชีพกับข้อมูลการได้ร ับการคุ ้มครองและ
หลักประกันทางสังคม 

กลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด ส่วนใหญ่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ร้อยละ ๔9.23 และ 
การเป็นสมาชิกกองทุนที่ดำเนินการโดยภาครัฐที่ท่านเป็นสมาชิก ส่วนใหญ่เป็น กองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 
50.52ส่วนความคุ้มครองจากกองทุนที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน นั้นส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มใดเลย 
ร้อยละ 63.24 และในส่วนของการการเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มใดเลย ร้อยละ 
68.86 

กลุ ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่ไม่ได้รับความคุ ้มครอง ร้อยละ 56.50 และ 
การเป็นสมาชิกกองทุนที่ดำเนินการโดยภาครัฐที่ท่านเป็นสมาชิก ส่วนใหญ่ ไม่ได้เป็นสมาชิก ร้อยละ 67.29  
ส่วนความคุ้มครองจากกองทุนที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน นั้นส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มใดเลย ร้อยละ 
78.10 และในส่วนของการการเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มใดเลย ร้อยละ 91.41 

ตารางที่ 29 ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมของแรงงานนอกระบบ 
จำแนกตามกลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด และกลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป 

รายการ ร้อยละ 
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด แรงงานรับจ้างท่ัวไป 

ความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมที่ดำเนินการ
โดยภาครัฐ 

  

     ความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมที ่
     ดำเนินการโดยภาครัฐ ที่ท่านได้รับ (ตอบได้ 
     มากกว่า 1 ข้อ) 

  

          ไม่ได้รับความคุ้มครอง 49.23 56.50 
          ผู้ประกันตน ม.39 1.82 4.01 
          ผู้ประกันตน ม.40 12.55 9.20 
          เบี้ยความพิการ 0.83 0.69 
          เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 15.87 8.75 
          เบี้ยสวัสดิการแห่งรัฐ 26.09 25.11 
     กองท ุนท ี ่ ดำเน ินการโดยภาคร ัฐท ี ่ท ่านเป็น 
     สมาชิก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

          ไม่ได้เป็นสมาชิก 47.61 67.29 
          กองทุนหมู่บ้าน 50.52 31.46 
          การทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 4.83 1.94 
          กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน 0.20 0.25 
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รายการ ร้อยละ 
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด แรงงานรับจ้างท่ัวไป 

ความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมที่ดำเนินการ
ด้วยตนเอง/รวมกลุ่มดำเนินการ 

  

     กองท ุนท ี ่ดำเน ินการโดยภาคเอกชน ท ี ่ท ่าน 
     เป็นสมาชิก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

          ไม่ได้เป็นสมาชิก 63.24 78.10 
          การทำประกันชีวิต 16.95 10.90 
          กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 23.04 12.49 
     การเป ็นสมาช ิกกล ุ ่มอาช ีพต ่าง ๆ (ตอบได้  
     มากกว่า 1 ข้อ) 

  

          ไม่ได้เป็นสมาชิก 68.86 91.41 
          OTOP 1.99 0.99 
          วิสาหกิจชุมชน 4.03 1.68 
          กลุ่มเกษตรกรปลูกพืช 25.10 5.58 
          กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 4.59 1.37 
          กลุ่มเกษตรกรทำประมงน้ำจืด 0.98 0.20 
          กลุ่มเกษตรกรทำประมงทะเล 0.17 0.09 
          กลุ่มเกษตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 0.24 0.11 

๒.๔) การวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างกลุ่มอาชีพกับข้อมูลความพร้อมและศักยภาพ 
กลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด ส่วนใหญ่มีทักษะในการใช้ภาษาไทยในระดับมากที่สุด 

ร้อยละ 25.02 แต่ในทางกลับกันกลุ่มอาชีพมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อเป็นภาษาที่สองในการ 
ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างดี  ในระดับน้อยที ่ส ุด ร้อยละ 19.96 สอดคล้องกับส่วนใหญ่ระบุว่า 
ไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อเป็นภาษาที่สองในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างดี   
ร้อยละ 59.45 

กลุ ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่มีทักษะในการใช้ภาษาไทยในระดับมากที่สุด  
ร้อยละ 20.35 แต่ในทางกลับกันกลุ่มอาชีพมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อเป็นภาษาที่สองในการ 
ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างดี ในระดับน้อยที ่ส ุด ร้อยละ 23.26 สอดคล้องกับส่วนใหญ่ระบุว่า 
ไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อเป็นภาษาที่สองในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างดี   
ร้อยละ 50.21 
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ตารางที่ 30 ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมและศักยภาพของแรงงานนอกระบบ จำแนกตามกลุ่มอาชีพ
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด และกลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป 

ความพร้อมและศักยภาพในการทำงาน 
ไม่

สามารถ
ทำได้ 

ระดับความคิดเห็น 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ท่านใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้
อย่างดี (ภาษาไทย)    

ร้อยละ 
3.77 

ร้อยละ 
4.88 

ร้อยละ 
9.32 

ร้อยละ 
27.00 

ร้อยละ 
30.01 

ร้อยละ 
25.02 

ร้อยละ 
6.57 

ร้อยละ 
5.21 

ร้อยละ 
8.53 

ร้อยละ 
26.87 

ร้อยละ 
32.47 

ร้อยละ 
20.35 

ท่านใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อเป็นภาษาที่สองใน
การฟ ั ง  พ ู ด  อ ่ าน  และ เข ี ยน  ได ้ อย ่ า งดี  
(ภาษาต่างประเทศ)    

ร้อยละ 
59.45 

ร้อยละ 
19.96 

ร้อยละ 
10.74 

ร้อยละ 
6.89 

ร้อยละ 
2.19 

ร้อยละ 
0.77 

ร้อยละ 
50.21 

ร้อยละ 
23.26 

ร้อยละ 
12.48 

ร้อยละ 
10.05 

ร้อยละ 
2.97 

ร้อยละ 
1.03 

ท่านใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างดี 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)       

ร้อยละ 
43.58 

ร้อยละ 
17.95 

ร้อยละ 
15.96 

ร้อยละ 
15.63 

ร้อยละ 
4.95 

ร้อยละ 
1.93 

ร้อยละ 
34.70 

ร้อยละ 
19.58 

ร้อยละ 
16.96 

ร้อยละ 
19.16 

ร้อยละ 
7.17 

ร้อยละ 
2.43 

ท่านใช้โปรแกรม/แอปพลิเคชั่นเพื่อเป็นช่องทาง
ในการสร ้างรายได ้  ได ้อย ่างด ี  ( เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  

ร้อยละ 
50.13 

ร้อยละ 
18.92 

ร้อยละ 
13.74 

ร้อยละ 
11.77 

ร้อยละ 
3.91 

ร้อยละ 
1.53 

ร้อยละ 
41.03 

ร้อยละ 
20.91 

ร้อยละ 
15.49 

ร้อยละ 
15.12 

ร้อยละ 
5.55 

ร้อยละ 
1.20 

ด้านทักษะความพร้อมหรือการมีความความชำนาญและมีศักยภาพในการทำงานในสาขา
อาชพี 

กลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด มีทักษะในสาขาอาชีพช่าง ร้อยละ 16.21 ส่วนใหญ่ 
มีความชำนาญในงานปูน มีทักษะในสาขาอาชีพไฟฟ้า ร้อยละ 4.26 ส่วนใหญ่มีความชำนาญในงานไฟฟ้า  
มีทักษะในสาขาอาชีพศิลปะ ร้อยละ 8.86 ส่วนใหญ่ชำนาญในงานตัดเย็บ มีทักษะในสาขาอาชีพภาคบริการ 
ร้อยละ 17.49 ส่วนใหญ่มีความชำนาญในงานแม่บ้าน มีทักษะในสาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 
4.13 ส่วนใหญ่มีความชำนาญในการใช้อินเทอร์เน็ตการสืบค้นข้อมูล 

กลุ ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั ่วไป ทักษะในสาขาอาชีพช่าง ร้อยละ 18.75 ส่วนใหญ่ 
มีความชำนาญในงานปูน มีทักษะในสาขาอาชีพไฟฟ้า ร้อยละ 5.36 ส่วนใหญ่มีความชำนาญในงานไฟฟ้า  
มีทักษะในสาขาอาชีพศิลปะ ร้อยละ 7.08 ส่วนใหญ่ชำนาญในงานตัดเย็บ มีทักษะในสาขาอาชีพภาคบริการ 
ร้อยละ 15.96 ส่วนใหญ่มีความชำนาญในงานแม่บ้าน มีทักษะในสาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 
5.56 ส่วนใหญ่มีความชำนาญในการใช้อินเทอร์เน็ตการสืบค้นข้อมูล 

 
 
 
 

** บรรทัดบน คือ กลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด 
** บรรทัดล่าง คือ กลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป 

โดยท่ี ๑=น้อยที่สุด, ๒=น้อย, ๓=ปานกลาง, ๔=มาก, ๕=มากที่สดุ 
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ตารางท่ี 31 ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมและศักยภาพของแรงงานนอกระบบด้านทักษะความพร้อม จำแนก
ตามกลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด และกลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป 

รายการ ร้อยละ 
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด แรงงานรับจ้างท่ัวไป 

สาขาอาชีพช่าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 16.21 18.75 
     งานไม ้ 51.26 42.36 
     งานปูน 52.38 57.75 
     งานอลูมิเนียม 1.97 3.58 
     งานหล่อ/งานแม่พิมพ ์ 0.71 1.44 
     งานซ่อม 13.62 16.28 
     งานสี 13.34 20.22 
สาขาอาชีพไฟฟ้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 4.26 5.36 
     งานไฟฟ้า 40.03 51.37 
     งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 5.84 7.82 
     งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 5.50 7.98 
สาขาอาชีพศิลปะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 8.86 7.08 
     งานวาดภาพ 2.41 7.02 
     งานปั้น 2.29 6.13 
     งานออกแบบ 4.92 6.96 
     งานแกะสลัก 3.01 3.82 
     งานตัดเย็บ 50.06 43.41 
     งานเครื่องประดับ 4.54 5.45 
     งานถัก 21.36 16.29 
สาขาอาชีพภาคบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 17.49 15.96 
     งานนวดแผนไทย 5.56 8.47 
     งานแม่บ้าน 52.33 45.97 
     งานประกอบอาหาร 36.25 29.91 
     งานต้อนรับ 5.74 9.52 
     งานขาย 20.61 27.50 
     งานรักษาความปลอดภัย 8.25 11.25 
     งานดูแลผู้สูงอายุและเด็กปฐมวัย 6.27 7.29 
สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

4.13 5.56 

     การใช้อินเทอร์เน็ตการสืบค้นข้อมูล 60.50 65.04 
     งานเขียนโปรแกรม 1.76 3.10 
     งานตัดต่อวีดีโอ 0.60 1.70 
     กราฟฟิคดีไซน ์ 1.08 2.00 
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๒.๕) การวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างกลุ่มอาชีพกับข้อมูลปัญหาด้านแรงงาน  
กลุ ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด ร้อยละ 64.02 ของแรงงานนอกระบบไม่มีปัญหา 

ด้านแรงงาน สำหรับแรงงานนอกระบบที่มีปัญหาด้านแรงงาน พบว่า มีปัญหาเรื่องการไม่มีงานทำอย่างต่อเนื่อง 
และสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 19.39 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดว่าแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่  
ยังไม่มีงานทำอย่างต่อเนื่อง และไม่มีรายได้ที่ม่ันคง  

กลุ ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั ่วไป ร ้อยละ 64.59 ของแรงงานนอกระบบไม่มีป ัญหา 
ด้านแรงงาน สำหรับแรงงานนอกระบบที่มีปัญหาด้านแรงงาน พบว่า มีปัญหาเรื่องการไม่มีงานทำอย่างต่อเนื่อง 
และสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 19.95 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดว่าแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่  
แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ ยังไม่มีงานทำอย่างต่อเนื่อง และไม่มีรายได้ที่ม่ันคง 

ตารางที่ 32 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงานของแรงงานนอกระบบ จำแนกตามกลุ่มอาชีพเกษตรกร/
ประมงน้ำจืด และกลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป 

รายการ ร้อยละ 
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด แรงงานรับจ้างท่ัวไป 

ปัญหาด้านแรงงานของท่านในปัจจุบนั   
     ไม่มีปัญหา 64.02 64.59 
     ไม่มีงานทำอย่างต่อเนื่อง 54.50 67.44 
     ขาดทักษะฝีมือท่ัวไป 27.52 27.34 
     ขาดทักษะฝีมือด้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 18.60 16.12 
     ปัญหาด้านการรวมกลุ่มอาชีพ 16.30 11.10 
     ไม่มีความปลอดภัยในการทำงาน 11.14 10.15 
     ไม่รู้สิทธิด้านกฎหมาย 15.24 18.34 
     สภาพแวดล้อมในการทำงาน 9.76 9.54 
     ค่าตอบแทน 38.53 40.02 

ตารางที่ 33 ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาแรงงานในปัจจุบัน จำแนกตามกลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมง 
น้ำจืด และกลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป 

ประเด็นปัญหาแรงงานในปัจจุบนั 
ระดับความคิดเห็น 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ ยังไม่มีงานทำอย่างต่อเนื่อง 
และไม่มีรายได้ที่มั่นคง      

ร้อยละ 
3.44 

ร้อยละ 
7.44 

ร้อยละ 
34.96 

ร้อยละ 
34.77 

ร้อยละ 
19.39 

ร้อยละ 
3.44 

ร้อยละ 
8.66 

ร้อยละ 
31.92 

ร้อยละ 
36.03 

ร้อยละ 
19.95 

แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสิทธิตามกฎหมายของแรงงานนอกระบบ       

ร้อยละ 
3.31 

ร้อยละ 
8.41 

ร้อยละ 
37.21 

ร้อยละ 
33.55 

ร้อยละ 
17.52 

ร้อยละ 
3.41 

ร้อยละ 
9.39 

ร้อยละ 
34.24 

ร้อยละ 
35.78 

ร้อยละ 
17.18 

แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ ยังไม่ได้รับการคุ้มครอง และ
ไม่สามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคมอย่าง ทัดเทียม
แรงงานในระบบ  

ร้อยละ 
3.63 

ร้อยละ 
7.91 

ร้อยละ 
34.32 

ร้อยละ 
34.29 

ร้อยละ 
19.85 

ร้อยละ 
3.68 

ร้อยละ 
8.81 

ร้อยละ 
32.06 

ร้อยละ 
35.55 

ร้อยละ 
19.90 

โดยท่ี ๑=น้อยที่สุด, ๒=น้อย, ๓=ปานกลาง, ๔=มาก, ๕=มากที่สดุ ** บรรทัดบน คือ กลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด 
** บรรทัดล่าง คือ กลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างท่ัวไป 
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๒.๖. การวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างกลุ่มอาชีพกับข้อมูลความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐ 
กลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด ส่วนใหญ่แล้วไม่เคยใช้บริการหน่วยงานสังกัดกระทรวง

แรงงาน ร้อยละ 72.92 เมื่อถามถึงความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ พบว่า กลุ่มอาชีพเกษตรกรและ
ประมงน้ำจืดต้องการความช่วยเหลือด้านการสนับสนุนอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 88.46 และ 
ไม่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในด้านความต้องการหางานทำในต่างประเทศ ร้อยละ 56.28 

กลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่แล้วไม่เคยใช้บริการหน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงาน ร้อยละ 74.77 เมื่อถามถึงความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ พบว่า กลุ่มอาชีพแรงงาน 
รับจ้างทั่วไปต้องการความช่วยเหลือด้านทุนในการประกอบอาชีพมากที่สุด ร้อยละ 87.88 และไม่ต้องการ
ความช่วยเหลือมากที่สุดในด้านความต้องการหางานทำในต่างประเทศ ร้อยละ 49.91 

ตารางที ่ 34 ข้อมูลเกี ่ยวกับการใช้บริการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จำแนกตามกลุ่มอาชีพ
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด และกลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป 

รายการ ร้อยละ 
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด แรงงานรับจ้างท่ัวไป 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานที่ท่านเคยใช้
บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

     ไม่เคยใช้บริการ 72.92 74.77 
     สำนักงานแรงงานจังหวัด/ศูนย์บริการร่วม 
     กระทรวงแรงงาน 

53.73 46.78 

     สำนักงานจัดหางานจังหวัด/ศนูย์ข่าว 17.68 23.97 
     สำนักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 
     จังหวัด/ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน 

11.29 11.86 

     สำนักงานประกันสังคมจังหวดั/ศูนย์ฟื้นฟ ู
     สมรรถภาพคนงาน 

28.20 25.52 

     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 26.74 20.22 
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ตารางที่ 35 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐของแรงงานนอกระบบ จำแนกตาม
กลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด และกลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป 

ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ไม่
ต้องการ 
ความ 

ช่วยเหลือ 

ต้องการ 
ความ 

ช่วยเหลือ 

ระดับความต้องการ 
ความช่วยเหลือ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ต้องการหางานทำในประเทศ ร้อยละ 
38.42 

ร้อยละ 
61.58 

ร้อยละ 
5.31 

ร้อยละ 
6.59 

ร้อยละ 
13.91 

ร้อยละ 
18.42 

ร้อยละ 
17.35 

ร้อยละ 
27.43 

ร้อยละ 
72.57 

ร้อยละ 
4.06 

ร้อยละ 
6.50 

ร้อยละ 
18.49 

ร้อยละ 
23.42 

ร้อยละ 
20.10 

ต้องการหางานทำในต่างประเทศ ร้อยละ 
56.28 

ร้อยละ 
43.72 

ร้อยละ 
13.56 

ร้อยละ 
8.16 

ร้อยละ 
9.69 

ร้อยละ 
8.06 

ร้อยละ 
4.25 

ร้อยละ 
49.91 

ร้อยละ 
50.09 

ร้อยละ 
11.18 

ร้อยละ 
8.98 

ร้อยละ 
12.91 

ร้อยละ 
11.62 

ร้อยละ 
5.40 

ตอ้งการอาชีพเสริม ร้อยละ 
19.58 

ร้อยละ 
80.42 

ร้อยละ 
3.66 

ร้อยละ 
9.31 

ร้อยละ 
22.65 

ร้อยละ 
25.26 

ร้อยละ 
19.54 

ร้อยละ 
16.44 

ร้อยละ 
83.56 

ร้อยละ 
3.47 

ร้อยละ 
8.44 

ร้อยละ 
25.04 

ร้อยละ 
28.30 

ร้อยละ 
18.31 

ต้องการพัฒนาฝีมือท่ัวไป ร้อยละ 
20.74 

ร้อยละ 
79.26 

ร้อยละ 
3.68 

ร้อยละ 
8.20 

ร้อยละ 
26.62 

ร้อยละ 
25.01 

ร้อยละ 
15.75 

ร้อยละ 
18.09 

ร้อยละ 
81.91 

ร้อยละ 
3.63 

ร้อยละ 
8.66 

ร้อยละ 
26.49 

ร้อยละ 
27.67 

ร้อยละ 
15.46 

ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ร้อยละ 
24.00 

ร้อยละ 
76.00 

ร้อยละ 
4.56 

ร้อยละ 
8.60 

ร้อยละ 
24.55 

ร้อยละ 
25.10 

ร้อยละ 
13.19 

ร้อยละ 
21.70 

ร้อยละ 
78.30 

ร้อยละ 
4.68 

ร้อยละ 
9.90 

ร้อยละ 
25.26 

ร้อยละ 
25.71 

ร้อยละ 
12.75 

ต้องการการรวมกลุ่มอาชีพ ร้อยละ 
20.93 

ร้อยละ 
79.07 

ร้อยละ 
3.75 

ร้อยละ 
8.05 

ร้อยละ 
24.38 

ร้อยละ 
24.41 

ร้อยละ 
18.48 

ร้อยละ 
20.05 

ร้อยละ 
79.95 

ร้อยละ 
4.16 

ร้อยละ 
9.29 

ร้อยละ 
25.59 

ร้อยละ 
25.85 

ร้อยละ 
15.06 

ต้องความคุ้มครองความปลอดภัย
ในการทำงาน         

ร้อยละ 
20.23 

ร้อยละ 
79.77 

ร้อยละ 
3.05 

ร้อยละ 
7.32 

ร้อยละ 
24.27 

ร้อยละ 
28.62 

ร้อยละ 
16.51 

ร้อยละ 
17.98 

ร้อยละ 
82.02 

ร้อยละ 
3.14 

ร้อยละ 
8.00 

ร้อยละ 
24.36 

ร้อยละ 
29.32 

ร้อยละ 
17.20 

ต้องการความรู้ด้านกฎหมาย ร้อยละ 
19.73 

ร้อยละ 
80.27 

ร้อยละ 
3.66 

ร้อยละ 
8.41 

ร้อยละ 
28.22 

ร้อยละ 
25.56 

ร้อยละ 
14.42 

ร้อยละ 
17.69 

ร้อยละ 
82.31 

ร้อยละ 
3.65 

ร้อยละ 
9.15 

ร้อยละ 
26.76 

ร้อยละ 
27.32 

ร้อยละ 
15.43 

แก้ไขสภาพแวดล้อมในสถานที่
ทำงาน 

ร้อยละ 
21.40 

ร้อยละ 
78.60 

ร้อยละ 
3.26 

ร้อยละ 
10.14 

ร้อยละ 
25.61 

ร้อยละ 
25.82 

ร้อยละ 
13.77 

ร้อยละ 
19.04 

ร้อยละ 
80.96 

ร้อยละ 
3.39 

ร้อยละ 
9.56 

ร้อยละ 
26.20 

ร้อยละ 
26.97 

ร้อยละ 
14.84 
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ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ไม่
ต้องการ 
ความ 

ช่วยเหลือ 

ต้องการ 
ความ 

ช่วยเหลือ 

ระดับความต้องการ 
ความช่วยเหลือ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น/เป็นธรรม ร้อยละ 
17.61 

ร้อยละ 
82.39 

ร้อยละ 
4.39 

ร้อยละ 
5.45 

ร้อยละ 
18.30 

ร้อยละ 
27.96 

ร้อยละ 
26.29 

ร้อยละ 
14.98 

ร้อยละ 
85.02 

ร้อยละ 
2.54 

ร้อยละ 
5.97 

ร้อยละ 
19.40 

ร้อยละ 
30.33 

ร้อยละ 
26.78 

ให้ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ร้อยละ 
17.72 

ร้อยละ 
82.28 

ร้อยละ 
3.05 

ร้อยละ 
9.05 

ร้อยละ 
23.53 

ร้อยละ 
28.20 

ร้อยละ 
18.45 

ร้อยละ 
15.73 

ร้อยละ 
84.27 

ร้อยละ 
2.95 

ร้อยละ 
7.93 

ร้อยละ 
25.04 

ร้อยละ 
29.45 

ร้อยละ 
18.90 

ทุนในการประกอบอาชีพ  ร้อยละ 
12.49 

ร้อยละ 
87.51 

ร้อยละ 
1.80 

ร้อยละ 
4.24 

ร้อยละ 
17.93 

ร้อยละ 
27.20 

ร้อยละ 
36.34 

ร้อยละ 
12.12 

ร้อยละ 
87.88 

ร้อยละ 
1.96 

ร้อยละ 
5.27 

ร้อยละ 
18.73 

ร้อยละ 
29.67 

ร้อยละ 
32.28 

ความต่อเนื่องในการทำงาน ร้อยละ 
16.39 

ร้อยละ 
83.61 

ร้อยละ 
2.01 

ร้อยละ 
4.74 

ร้อยละ 
17.52 

ร้อยละ 
19.67 

ร้อยละ 
29.67 

ร้อยละ 
14.31 

ร้อยละ 
85.69 

ร้อยละ 
2.07 

ร้อยละ 
5.35 

ร้อยละ 
18.69 

ร้อยละ 
29.78 

ร้อยละ 
29.80 

สนับสนุนอาชีพเกษตรกรรม        ร้อยละ 
11.54 

ร้อยละ 
88.46 

ร้อยละ 
1.62 

ร้อยละ 
3.81 

ร้อยละ 
14.60 

ร้อยละ 
26.56 

ร้อยละ 
41.87 

ร้อยละ 
15.44 

ร้อยละ 
84.56 

ร้อยละ 
2.48 

ร้อยละ 
6.40 

ร้อยละ 
19.64 

ร้อยละ 
27.25 

ร้อยละ 
28.79 

โดยท่ี ๑=น้อยที่สุด, ๒=น้อย, ๓=ปานกลาง, ๔=มาก, ๕=มากที่สดุ 

 

 

๓) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการมีสวัสดิการและปัจจัยด้านรายได้ที่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  

ภาพรวม พบว่า แรงงานนอกระบบที่ได้รับสวัสดิการมีสัดส่วนของแรงงานที่มีรายได้เพียงพอ 
กับค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแรงงานที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 32.91 และ ร้อยละ 67.09 
ตามลำดับ) แต่ในกลุ่มแรงงานที่ไม่ได้รับสวัสดิการมีสัดส่วนของแรงงานที่มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
แรงงานที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน (ร้อยละ 34.21 และ 65.79 ตามลำดับ) ทั้งนี้  

กลุ่มแรงงานเกษตรกร/ประมงน้ำจืด พบว่า กลุ่มแรงงานนอกระบบที่ได้รับสวัสดิการมีจำนวน
แรงงานที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายมากกว่ากลุ่มแรงงานที่มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในสัดส่วน  
ที่แตกต่างกันมาก และเม่ือพิจารณากลุ่มแรงงานที่ไม่ได้รับสวัสดิการพบว่ากลุ่มแรงงานที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายมากกว่ากลุ่มแรงงานที่มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในสัดส่วนที่แตกต่างกันมากเช่นเดียวกัน  

กลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป พบว่า กลุ่มแรงงานที่ได้รับสวัสดิการมีจำนวนแรงงานที่มี
รายได้เพียงพอกับรายจ่ายน้อยกว่ากลุ่มแรงงานที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เช่นเดีย วกับกลุ่มแรงงาน 
ที่ไม่ได้รับสวัสดิการที่มีสัดส่วนจำนวนแรงงานที่มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายน้อยกว่ากลุ่มแรงงานที่มีรายได้  
ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน 

** บรรทัดบน คือ กลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด 
** บรรทัดล่าง คือ กลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างท่ัวไป 
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ตารางที่ 36 การวิเคราะห์กลุ่มอาชีพด้วยปัจจัยด้านการมีสวัสดิการและปัจจัยด้านรายได้ที่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย 

กลุ่มอาชีพ ได้รับสวัสดิการ ไม่ได้รับสวัสดิการ 
รายได้

เพียงพอ 
(๑) 

รายได้ไม่
เพียงพอ 

(๒) 

ผลต่าง 
(๑)-(๒) 

รายได้
เพียงพอ 

(๑) 

รายได้ไม่
เพียงพอ 

(๒) 

ผลต่าง 
(๑)-(๒) 

ว่างงาน 26.09 73.91 -47.82 25.03 74.97 -49.94 
ผู้รับงานไปทำท่ีบ้าน 37.44 62.56 -25.12 37.34 62.66 -25.32 
ลูกจ้างทำงานบ้าน 33.92 66.08 -32.16 34.66 65.34 -30.68 
แรงงานรับจ้างท่ัวไป 27.59 72.41 -44.82 27.83 72.17 -44.34 
แรงงานรับจ้างทำการเกษตรตามฤดูกาล 20.90 79.10 -58.20 24.61 75.39 -50.78 
แรงงานประมงพ้ืนบ้าน 54.08 45.92 8.16 45.91 54.09 -8.18 
เกษตรกร/ประมงน้ำจืด 36.17 63.83 -27.66 38.70 61.30 -22.60 
พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่/แผงลอย 38.70 61.30 -22.60 40.67 59.33 -18.66 
คนขับรถรับจ้าง 41.82 58.18 -16.36 38.60 61.40 -22.80 
เจ้าของกิจการขนาดเล็ก/กิจการของ
ครอบครัว 

48.63 51.37 -2.74 45.45 54.55 -9.10 

ขายของเก่า 28.41 71.59 -43.18 22.42 77.58 -55.16 
ฟรีแลนซ์/อิสระ/ขายของออนไลน์ 44.30 55.70 -11.40 40.42 59.58 -19.16 
ทำงานในภาคบริการ 40.15 59.85 -19.70 43.91 56.09 -12.18 
กิจการภาคครอบครัว 45.13 54.87 -9.74 47.24 52.76 -5.52 
ลูกจ้างทั่วไป 28.23 71.77 -43.54 34.97 65.03 -30.06 
อื่น ๆ 62.50 37.50 25.00 45.86 54.14 -8.28 

ภาพรวม 32.91 67.09 -34.18 34.21 65.79 -31.58 

4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของแรงงานนอกระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่ม
อาชีพ  

จากการประมวลผลข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของแรงงานนอกระบบ พบว่า แรงงาน  
นอกระบบมีความพร้อมและศักยภาพในการทำงานโดยเฉลี่ยในระดับ “ปานกลาง” ที่คะแนนเฉลี่ย ๒.65 
 โดยมีความพร้อมและศักยภาพในด้านการใช้ภาษาไทยในระดับ “พร้อมมาก” ที ่คะแนนเฉลี ่ย 3.63 
และมีความพร้อมและศักยภาพในด้านการใช ้ภาษาต่างประเทศ ความพร้อมและศักยภาพในด้าน  
การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล และความพร้อมและศักยภาพในด้านการใช้โปรแกรม/แอปพลิเคชัน  
เพ่ือเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ในระดับ “ปานกลาง” ที่คะแนนเฉลี่ย ๒.16, ๒.45 และ ๒.36 ตามลำดับ  
  เมื่อจากการประมวลผลข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของแรงงานนอกระบบตามกลุ่มอาชีพ 
พบว่า กลุ่มอาชีพที่มีความพร้อมและศักยภาพมากที่สุด คือ กลุ่มอาชีพฟรีแลนซ์/อิสระ/ขายของออนไลน์  
(๓.21) รองลงมา คือ กลุ่มอาชีพทำงานในภาคบริการ (2.94) ส่วนกลุ่มอาชีพที่มีศักยภาพและความพร้อม 
โดยเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กลุ่มอาชีพขายของเก่า (๒.48)  
  และเมื ่อการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ ่มอาชีพ โดย พิจารณาจากจำนวนแรงงานที ่ม ีอยู่  
ในกลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่มอาชีพมากที่สุด คือ กลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมงน้ำจืด พบว่า มีความพร้อมและ
ศักยภาพในการทำงานโดยเฉลี่ยในระดับ “ปานกลาง” ที่คะแนนเฉลี่ย 2.53 โดยมีความพร้อมและศักยภาพ 
ในด้านการใช้ภาษาไทยในระดับ “พร้อมมาก” ที ่คะแนนเฉลี ่ย ๓.59 และมีความพร้อมและศักยภาพ 
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ในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ความพร้อมและศักยภาพในด้านการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล และ  
ความพร้อมและศักยภาพในด้านการใช้โปรแกรม/แอปพลิเคชันเพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ใ นระดับ 
“ปานกลาง” ที่คะแนนเฉลี่ย ๒.07, 2.27 และ ๒.21 ตามลำดับ  

และกลุ่มอาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป พบว่า มีความพร้อมและศักยภาพในการทำงานโดยเฉลี่ย 
ในระดับ “ปานกลาง” ที่คะแนนเฉลี่ย ๒.58 โดยมีความพร้อมและศักยภาพในด้านการใช้ภาษาไทยในระดับ 
“พร้อมมาก” ที ่คะแนนเฉลี ่ย ๓.54 และมีความพร้อมและศักยภาพในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ  
ความพร้อมและศักยภาพในด้านการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล และความพร้อมและศักยภาพ  
ในด้านการใช้โปรแกรม/แอปพลิเคชันเพ่ือเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ในระดับ “ปานกลาง” ที่คะแนนเฉลี่ย 
๒.13, ๒.3๖ และ ๒.๒8 ตามลำดับ  

ตารางที่ 37 ผลการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของแรงงานนอกระบบ และ
วิเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มอาชีพ 

อาชีพหลัก ท่านใช้ภาษาไทย
ในการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน 

ได้อย่างดี 
(ภาษาไทย) 

ท่านใช้
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือเป็นภาษาท่ี

สองในการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน 

 ได้อย่างดี 

ท่านใช้
อินเทอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูล

ได้อย่างดี 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

ท่านใช้โปรแกรม/
แอปพลิเคชันเพ่ือ
เป็นช่องทางใน
การสร้างรายได้ 

ได้อย่างดี 

ระดับความ
คิดเห็น 

ว่างงาน 3.62 2.31 2.68 2.56 2.79 

ผู้รับงานไปทำท่ีบ้าน 3.64 2.13 2.45 2.39 2.65 

ลูกจ้างทำงานบ้าน 3.42 2.17 2.40 2.32 2.58 

แรงงานรับจ้างท่ัวไป 3.54 2.13 2.36 2.28 2.58 

แรงงานรับจ้างทำการเกษตรตามฤดูกาล 3.51 2.04 2.25 2.16 2.49 

แรงงานประมงพ้ืนบ้าน 3.64 2.16 2.33 2.34 2.62 

เกษตรกร/ประมงน้ำจืด 3.59 2.07 2.27 2.21 2.53 

พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่/แผงลอย 3.81 2.14 2.48 2.39 2.71 

คนขับรถรับจ้าง 3.69 2.18 2.49 2.39 2.69 

เจ้าของกิจการขนาดเล็ก/กจิการของครอบครัว 3.79 2.20 2.59 2.48 2.76 

ขายของเก่า 3.65 2.06 2.08 2.12 2.48 

ฟรีแลนซ/์อิสระ/ขายของออนไลน ์ 4.09 2.44 3.21 3.13 3.21 

ทำงานในภาคบริการ 3.84 2.34 2.86 2.72 2.94 

กิจการภาคครอบครัว 3.86 2.25 2.61 2.51 2.81 

ลูกจ้างทั่วไป 3.72 2.27 2.75 2.60 2.84 

อื่น ๆ 3.29 2.08 2.14 2.26 2.44 
รวม 3.63 2.16 2.45 2.36 2.65 

  

 

 



ผลการจัดทำดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวติแรงงานนอกระบบ และสำรวจขอ้มูลแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563 33 

 

5) ผลการจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 

คุณภาพชีวิตโดยรวมแรงงานนอกระบบของทั้ง ๘ ด้านเท่ากับ 48.68 โดยแรงงานนอกระบบ
ให้น้ำหนักกับคุณภาพชีวิตด้านการทำงานมากที่สุด (ร้อยละ 23.30) รองลงมาคือด้านสภาพแวดล้อม  
(ร้อยละ 22.40) และด้านความปลอดภัย (ร้อยละ 12.70) ตามลำดับ และให้น้ำหนักด้านอื่น ๆ ต่ำที่สุด  
(ร้อยละ 6.80) โดยให้คะแนนด้านสังคมมากที่สุด (50.97 คะแนน) รองลงมา คือ คะแนนด้านอื ่น ๆ  
(50.83 คะแนน) คะแนนด้านความเศรษฐกิจ และคะแนนด้านศักยภาพ (50.30 คะแนน) ตามลำดับ  
และให้คะแนนด้านสภาพแวดล้อม ต่ำที่สุด (46.31 คะแนน) 

ตารางที ่38 ตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 
ด้าน น้ำหนัก คะแนน 

ด้านเศรษฐกิจ 8.11 50.30 
ด้านสังคม 7.35 50.97 
ด้านสุขภาพ 10.41 49.41 
ด้านความปลอดภัย 12.70 49.31 
ด้านสภาพแวดล้อม 22.40 46.31 
ด้านการทำงาน 23.30 48.70 
ด้านศักยภาพ 8.93 50.30 
ด้านอื่น ๆ  6.80 50.83 

รวม 8 ด้าน 48.68 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๘๐) มีประเด็นยุทธศาสตรหลักที่มีความ

เก่ียวของกับแรงงานนอกระบบ ไดแก ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรท่ี 
๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการปรับคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษา การพัฒนา
ศักยภาพและการปดชองวางการคุมครองทางสังคมอื่น ๆ ตลอดจนมุงเนนการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช
นโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงข้ึน  
  การจัดเก็บและสำรวจขอมูลรายบุคคลของแรงงานนอกระบบ รวมถึงการจัดทำดัชนีชี ้วัด
คุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ เพื่อประกอบการจัดแผนและมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบจึงเปนภารกิจสำคัญที่กระทรวงแรงงานเรงดำเนินการและเพื่อการขยาย 
ขอบเขตการดำเนินงานการสำรวจขอมูลรายบุคคลและจัดทำดัชนีชี ้ว ัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ  
ในป พ.ศ.๒๕๖3 กระทรวงแรงงานจึงไดดำเนินการ “โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 
และสำรวจขอมูลแรงงานนอกระบบ” เพื ่อใหเกิดความเชื ่อมโยงระหวางหนวยงานและสามารถนำไปใช
ประโยชนได และเพื่อจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ สำหรับวัดการดำรงชีวิตอยางมีคุณภาพ 
ท่ีเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสภาพพ้ืนท่ีของแตละจังหวัด และนำตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
มาใชในการวางแผนชวยเหลือทางดานตาง ๆ ตลอดจนเพื่อใหกระทรวงแรงงานมีขอมูลแรงงานนอกระบบ
สอดคลองกับสถานการณจริง นอกจากนี้เพื่อการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน รองรับการใชขอมูลทั้งบุคลากรในหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สวนกลาง สวนภูมิภาค  
และหน วยงานที ่ เก ี ่ยวข อง รวมไปถ ึงการสานต อนโยบายร ัฐบาลเพ ื ่อยกระด ับค ุณภาพช ีว ิตของ 
แรงงานนอกระบบใหดียิ่งข้ึนตอไป 

วัตถุประสงค 
๑) เพื่อสำรวจและจัดเก็บขอมูลรายทะเบียนของแรงงานนอกระบบ อาทิ เลขประจำตัว

ประชาชน ชื่อ-สกุล การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได สภาพรางกาย ระดับความสามารถดานตาง ๆ  
และความตองการความชวยเหลือ เปนตน 

๒) เพื ่อนำตัวช ี ้ว ัดค ุณภาพชีว ิตแรงงานนอกระบบมาใช ในการวางแผนช วยเหลือ 
ทางดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓) เพื่อจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ สำหรับการดำรงชีวิตอยางมีคุณภาพ 
ท่ีเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสภาพพ้ืนท่ีของแตละจังหวัด 

ขอบเขตของการดำเนินงาน 
ขอบเขตการดำเนินงานตามวัตถุประสงคครอบคลุมพ้ืนท่ี 76 จังหวัด 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑) กระทรวงแรงงานมีต ัวชี ้ว ัดคุณภาพชีว ิตแรงงานนอกระบบ เพื ่อวัดการดำรงชีวิต 

อยางมีคุณภาพท่ีเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสังคม และสภาพพ้ืนท่ีของแตละจังหวัด 
๒) กระทรวงแรงงานสามารถนำตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบมาใชในการวางแผน 

กำหนดแนวทางการพัฒนาแรงงานนอกระบบในแตละพ้ืนท่ีจังหวัด 
๓) กระทรวงแรงงานมีข อมูลแรงงานนอกระบบ เพื ่อประกอบการกำหนดนโยบาย 

และการวางแผนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ตลอดจนเพื่อบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ
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และเอกชน รวมถึงเพื ่อเปนฐานขอมูลในการสืบคนขอมูลแรงงานนอกระบบ สำหรับหนวยงานสังกัด 
กระทรวงแรงงาน หนวยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวของ 

วิธีการศึกษา 
ดำเนินการจัดทำสำรวจและจัดเก็บขอมูลรายทะเบียนของแรงงานนอกระบบและคำนวณ 

หาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในภาพรวมทั่วประเทศ ในขั้นตอนการจัดเก็บขอมูลดำเนินการ 
โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสำรวจขอมูลแรงงานนอกระบบรายทะเบียน บันทึกขอมูลสำรวจในระบบฐานขอมูล

แรงงานนอกระบบ โดยใชเวลาในการจัดเก็บขอมูลระหวางวันที ่ 15 กุมภาพันธ – 1 พฤศจิกายน 2463  

โดยขนาดตัวอยางแตละจังหวัดไดกระจายตามสัดสวนแรงงานนอกระบบจากการสำรวจแรงงานนอกระบบ 
ของสำนักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ.๒๕๖2 

เครื ่องมือที ่ใชในการสำรวจอาศัยแบบสำรวจที ่ดำเนินการโดยสำนักงานศูนยวิจ ัยและ 
ใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ไดจัดทำโครงการจัดดำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 
และการสำรวจขอมูลแรงงานนอกระบบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใตกรอบแนวคิดในการศึกษา 
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบที่ครอบคลุม ๘ มิติ ไดแก  ๑) ดานเศรษฐกิจ ๒) ดานสังคม ๓) ดานสุขภาพ  
๔) ดานความปลอดภัย ๕) ดานสภาพแวดลอม ๖) ดานการทำงาน ๗) ดานความพรอมและศักยภาพ และ  
๘) ดานอื ่น ๆ โดยมีประเด็นในการสำรวจ ไดแก ขอมูลเกี ่ยวกับผู ตอบแบบสอบถาม ขอมูลเกี ่ยวกับ 
คุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ ขอมูลเกี ่ยวกับการไดรับความคุ มครองและหลักประกันทางสังคม  
ขอมูลเกี ่ยวกับความพรอมและศักยภาพของแรงงานนอกระบบ ขอมูลเกี ่ยวกับปญหาดานแรงงาน และ 
ขอมูลเก่ียวกับความตองการการชวยเหลือจากภาครัฐ  

ขนาดตัวอยาง และผลการจัดเก็บรายจังหวัด 
ลำดับท่ี จังหวัด เปาหมาย ผลการจัดเก็บ

ขอมูล 
รอยละท่ีจัดเก็บ
ไดรายจังหวัด 

รอยละท่ีจัดเก็บ
ไดในภาพรวม 

1 ชัยนาท 1,071 1,102 102.89 0.57 
2 พระนครศรีอยุธยา 1,477 1,477 100.00 0.77 
3 ลพบุร ี 2,717 2,721 100.15 1.42 
4 สระบุร ี 1,313 1,392 106.02 0.72 
5 สิงหบุร ี 593 612 103.20 0.32 
6 อางทอง 749 790 105.47 0.41 
7 นนทบุร ี 2,759 1,381 50.05 0.72 
8 ปทุมธานี 3,081 3,083 100.06 1.60 
9 นครปฐม 2,644 2,426 91.75 1.26 

10 สมุทรปราการ 2,797 2,798 100.04 1.46 
11 กาญจนบุร ี 2,910 2,912 100.07 1.51 
12 ราชบุร ี 2,201 2,152 97.77 1.12 
13 สุพรรณบุร ี 3,393 3,387 99.82 1.76 
14 ประจวบครีีขันธ 1,343 4,023 299.55 2.09 
15 เพชรบุร ี 1,386 1,386 100.00 0.72 
16 สมุทรสาคร 1,882 1,936 102.87 1.01 
17 สมุทรสงคราม 585 645 110.26 0.34 
18 ชุมพร 1,957 2,000 102.20 1.04 
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ลำดับท่ี จังหวัด เปาหมาย ผลการจัดเก็บ
ขอมูล 

รอยละท่ีจัดเก็บ
ไดรายจังหวัด 

รอยละท่ีจัดเก็บ
ไดในภาพรวม 

19 นครศรีธรรมราช 5,332 5,346 100.26 2.78 
20 พัทลุง 1,961 1,963 100.10 1.02 
21 สุราษฎรธานี 3,342 3,342 100.00 1.74 
22 สงขลา 4,392 4,401 100.20 2.29 
23 กระบ่ี 1,271 1,504 118.33 0.78 
24 ตรัง 1,959 1,967 100.41 1.02 
25 พังงา 763 763 100.00 0.40 
26 ภูเก็ต 1,009 808 80.08 0.42 
27 ระนอง 664 664 100.00 0.35 
28 สตูล 808 774 95.79 0.40 
29 นราธิวาส 1,324 1,326 100.15 0.69 
30 ปตตานี 1,955 2,133 109.10 1.11 
31 ยะลา 1,684 2,084 123.75 1.08 
32 ฉะเชิงเทรา 1,797 1,823 101.45 0.95 
33 ชลบุร ี 3,196 3,270 102.32 1.70 
34 ระยอง 2,266 2,104 92.85 1.09 
35 จันทบุร ี 2,261 2,261 100.00 1.18 
36 ตราด 915 917 100.22 0.48 
37 นครนายก 864 867 100.35 0.45 
38 ปราจีนบุร ี 1,435 1,449 100.98 0.75 
39 สระแกว 2,054 2,054 100.00 1.07 
40 บึงกาฬ 1,468 1,484 101.09 0.77 
41 เลย 2,544 2,573 101.14 1.34 
42 หนองคาย 1,492 1,492 100.00 0.78 
43 หนองบัวลำภ ู 1,662 1,369 82.37 0.71 
44 อุดรธานี 4,569 4,569 100.00 2.38 
45 นครพนม 2,099 2,100 100.05 1.09 
46 มุกดาหาร 1,661 1,771 106.62 0.92 
47 สกลนคร 3,493 3,847 110.13 2.00 
48 กาฬสินธุ 3,459 3,476 100.49 1.81 
49 ขอนแกน 6,216 6,216 100.00 3.23 
50 มหาสารคาม 3,169 3,173 100.13 1.65 
51 รอยเอ็ด 4,166 4,156 99.76 2.16 
52 ชัยภูม ิ 3,795 3,808 100.34 1.98 
53 นครราชสมีา 6,612 5,902 89.26 3.07 
54 บุรีรัมย 4,802 4,675 97.36 2.43 
55 สุรินทร 3,706 3,711 100.13 1.93 
56 ยโสธร 2,552 2,514 98.51 1.31 
57 ศรีสะเกษ 4,628 4,644 100.35 2.42 
58 อำนาจเจรญิ 1,160 1,185 102.16 0.62 
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ลำดับท่ี จังหวัด เปาหมาย ผลการจัดเก็บ
ขอมูล 

รอยละท่ีจัดเก็บ
ไดรายจังหวัด 

รอยละท่ีจัดเก็บ
ไดในภาพรวม 

59 อุบลราชธานี 7,675 7,675 100.00 3.99 
60 เชียงใหม 6,306 6,536 103.65 3.40 
61 แมฮองสอน 836 835 99.88 0.43 
62 ลำปาง 2,500 2,501 100.04 1.30 
63 ลำพูน 1,537 1,968 128.04 1.02 
64 เชียงราย 4,732 4,799 101.42 2.50 
65 นาน 1,866 1,866 100.00 0.97 
66 พะเยา 1,631 1,640 100.55 0.85 
67 แพร 1,493 1,493 100.00 0.78 
68 ตาก 1,636 1,641 100.31 0.85 
69 พิษณุโลก 2,824 2,858 101.20 1.49 
70 เพชรบูรณ 3,476 3,490 100.40 1.82 
71 สุโขทัย 2,400 2,330 97.08 1.21 
72 อุตรดิตถ 1,526 1,695 111.07 0.88 
73 กำแพงเพชร 2,933 3,244 110.60 1.69 
74 นครสวรรค 3,687 3,696 100.24 1.92 
75 พิจิตร 2,100 2,146 102.19 1.12 
76 อุทัยธานี 1,135 1,137 100.18 0.59 

รวมท้ังสิ้น 189,656 192,258 101.37 100.00 
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