
  

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
บทนํา 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําโครงการสํารวจการ
รับงานมาทําท่ีบานครั้งแรกในป 2542 ครั้งตอมาป 2545 ป 
2548 และป 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลท่ีสําคัญเกี่ยวกับการรับงานมาทําท่ีบาน สวัสดิการ
และความคุมครอง รวมท้ังปญหาจากการรับงานมาทําท่ีบาน 
และความชวยเหลือท่ีตองการของผูรับงาน เพื่อใหไดขอมูลท่ี
ตอเนื่องทันสมัย สามารถนําไปใชประโยชนในการศึกษา 
พิจารณากําหนดนโยบาย แนวทางในการสงเสริมพัฒนาและ
ขยายความคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมผูรับงานมาทําท่ี
บานอยางทั่วถึง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูรับงานมาทําท่ี
บานใหไดรับสวัสดิการความคุมครองที่เหมาะสมตอไป 
วิธีการสํารวจ 
 การสํารวจครั้งนี้ใชแผนการสุมตัวอยางแบบ Stratified 
One-Stage Sampling โดยทําการนับจดครัวเรือนทุกครัวเรือน
ในชุมรุมอาคาร/หมูบานตัวอยางที่เลือกมาอยางมีระบบจาก 
ท่ัวประเทศ และทําการนับจดเปนรายเดือนตั้งแตเดือนตุลาคม 
2548 ถึงเดือนกันยายน 2549 เพื่อหาครัวเรือนที่มีสมาชิกอายุ 
15 ปข้ึนไปรับงานมาทําท่ีบาน หลังจากนั้นทําการสัมภาษณ
สมาชิกทุกคนในครัวเรือนที่นับจดไดท้ังหมดพรอมกัน ใน
เดือนมกราคม 2550  
จํานวนครัวเรือนและผูรับงานมาทําท่ีบาน 

 ผลการสํารวจพบวา ในป 2550 มีครัวเรือนที่รับงาน
มาทําท่ีบานจํานวน 294,290 ครัวเรือน คิดเปนประชากรอายุ 
15 ปข้ึนไปที่รับงานมาทําจํานวน 440,251 คน ในจํานวนนี้
อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล ถึงรอยละ 73.7 สวนที่อยูในเขต
เทศบาล มีรอยละ 26.3  

เมื่อพิจารณาตามภาคตาง ๆ พบวา ผูรับงานมาทําท่ีบาน 
สวนใหญกระจายอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 
27.1 รองลงมาคือ ภาคกลางรอยละ 26.5 ภาคเหนือรอยละ 
23.2 และเปนผูท่ีอยูในกรุงเทพมหานครและภาคใต ใน
สัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 11.8 และรอยละ 11.4  
ตามลําดับ 

หากเปรียบเทียบจํานวนผูรับงานฯในชวง 5 ปท่ีผานมา 
พบวา จํานวนผูรับงานมาทําท่ีบานมีแนวโนมลดลงตามลําดับ
คือ จาก 5.9 แสนคนในป 2545 เปน 5.4 ในป 2548 และเปน 
4.4 แสนคน ในป 2550 นอกจากนั้นจะเห็นวา แนวโนมของ
การรับงานมาทําท่ีบานในกรุงเทพมหานคร และภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือลดลง ในขณะที่ภาคกลาง ภาคเหนือ 
และภาคใต มีแนวโนมเพิ่มข้ึน  

 

ตาราง 1  รอยละของครัวเรือนและผูรับงานมาทําที่บาน จําแนกตาม 
               ภาคและเขตการปกครอง  

 
ประเภทของผูรับงานมาทําที่บาน  

 ในการสํารวจนี้จําแนกผูรับงานฯเปน 3 ประเภท ผล
การสํารวจพบวาประเภทแรกคือ ผูรับงานดวยตนเอง ซึ่ง
ไดแกผูท่ีรับงานมาจากผูวาจางและทํางานนั้นดวยตนเองและ
บางครั้งอาจสงงานใหผูอื่นทําดวยมีจํานวนมากที่สุดคือ รอยละ 
85.7 (377,449 คน) ประเภทที่ 2 คือ ผูชวยผูรับงาน ซึ่งเปนผู
ท่ีชวยผูรับงานดวยตนเองทํางาน และอยูในครัวเรือน 
เดียวกับผูรับงานดวยตนเองมีอยูรอยละ 13.7 (60,230 คน) 
และผูรับงานมาทําท่ีบานประเภทผูรับชวงงาน  ซึ่งไดแก  
ผูท่ีรับงานมาจากผูวาจาง โดยท่ีตนเองไมไดทํางานนั้นแต
นํางานไปใหผูอื่นทํา มีอยูรอยละ 0.6 (2,572 คน) 

แผนภูมิ  1 รอยละของผูรับงานมาทําที่บาน จําแนกตาม 

                 ประเภทผูรับงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรับงานมาทําท่ีบาน  (คน) 
ภาค 

ครัวเรือนทีม่ี
การรับงาน 
ป 2550 ป 2545 ป 2548 ป 2550 

จํานวน (294,290)   (592,235) (549,803)   (440,251) 

ทั่วราชอาณาจักร 100.0 100.0 100.0 100.0 
      ในเขตเทศบาล 20.8 29.0 31.3 26.3 
      นอกเขตเทศบาล 79.2 71.0 68.7 73.7 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
กรุงเทพมหานคร 7.3 16.6 16.7 11.8 
กลาง 25.1 21.0 24.4 26.5 
เหนือ 27.1 18.7 21.7 23.2 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 27.5 31.4 28.7 27.1 
ใต 13.0 12.3 8.5 11.4 
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ลักษณะทั่วไปของผูรับงานมาทําที่บาน 
 ผูรับงานมาทําท่ีบานเปนหญิงมากกวาชาย (หญิงรอยละ 
76.7 และชายรอยละ 23.3) และสวนใหญหรอืรอยละ 59.6 มี
อายรุะหวาง 30-49 ป สมรสแลว รอยละ 76.4 สําหรับ
การศึกษาของผูรับงานฯนั้นพบวา รอยละ 80.0 จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและต่ํากวา มีเพียงรอยละ 20.0 เทานั้นที่
จบระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป  
 

ประเภทอุตสาหกรรม 
  งานที่รับมาทําท่ีบานสวนใหญเปนงานในอุตสาหกรรม 
นอกภาคเกษตร โดยสวนใหญหรือรอยละ  87.3 เปนงานที่
อยูในอุตสาหกรรมการผลิต  รองลงมาคือ อยูในสาขาการ
ขายสง การขายปลีกฯ (รอยละ 11.3) และเมื่อพิจารณาเปน
รายประเภทสินคาในการผลิต พบวา งานที่รับมาทําท่ีบาน
มากท่ีสุด (รอยละ 54.2) เปนเสื้อผาเครื่องแตงกายและสิ่งทอ 
รองลงมาคือ ผลิตภัณฑจากไมและกระดาษ (รอยละ 8.6) 
และเครื่องประดับเพชรพลอย (รอยละ 8.1)  
 
ตาราง 2 รอยละของผูรับงานมาทําที่บาน จําแนกตามอุตสาหกรรม 

 

หมายเหตุ : 1/ หมายถงึ อาหารเครื่องดื่ม ยาสูบ ของเด็กเลน  อุปกรณไฟฟา โลหะขั้นมูลฐาน 
  โลหะประดษิฐ 
                : 2/ หมายถึง สาขาเกษตรกรรม อสังหาริมทรัพยฯ การกอสราง โรงแรมและ 
  ภัตตาคาร การบริหารราชการและปองกันประเทศ รวมทั้งประกันสังคม 
  ภาคบังคับ และการศึกษา กิจกรรมดานการบริการชุมชนฯ และบริการสวนบุคคล 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินงาน 
 การรับงานของผูรับงานสวนใหญ (รอยละ 51.6) รับ
งานจากเจาของกิจการโดยตรง โดยไดรับเครื่องมอื หรอื
อุปกรณในการทํางานจากผูวาจาง รอยละ 91.2 และสวนใหญ
ใชบานเปนสถานที่ทํางาน (รอยละ 79.1) ผูรับงานทํางานโดย
เฉลีย่ประมาณ 7.6 ช่ัวโมงตอวัน และผูวาจางเปนผูกําหนด 
คาตอบแทนใหถึงรอยละ  84.7  

รายได 
 โดยภาพรวมผูรับงานมาทําท่ีบานจะมีรายไดเฉลี่ย    
40,555 บาทตอคนตอป โดยที่ผูรับชวงงานจะมีรายไดเฉลี่ย
สูงท่ีสุดประมาณปละ 142,712 บาท หรือคิดเปน 3.6 เทาของ
รายได เฉลี่ยของผูรับงานดวยตนเองซึ่ งมีรายได เฉลี่ย
ประมาณ 39,858 บาทตอป 

เมื่อเปรียบเทียบแนวโนมของรายไดพบวา ผูรับงานมี
รายไดเฉลี่ยตอคนตอปเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะผูรับชวงงานเพิ่ม
จาก 61,230 บาท ในป 2545 เปน 130,011 บาท และ 
142,712 บาท ในป 2548 และป 2550 ตามลําดับ 

ความตองการเขารวมในระบบการประกันสังคม 
 การศึกษาหาแนวทางเพื่อกําหนดนโยบาย ในการ
ขยายระบบประกันสังคมใหครอบคลุมถึงผูรับงานมาทําท่ีบาน 
เปนเรื่องที่สําคัญ การสํารวจนี้จึงไดสอบถามความคิดเห็น
ของผูรับงานที่มีอายุ 15-60 ป ทุกคนเกี่ยวกับความตองการ
เขารวมในระบบการประกันสังคมพบวา ผูรับงานที่ตองการ
เขารวมในระบบฯ มีเพียงรอยละ 29.3 เทานั้น  และสวนใหญ
สามารถจายเงินสมทบไดต่ํากวา 150 บาทตอเดือน (รอยละ 
79.0 ของจํานวนผูรับงานที่ตองการเขารวมในระบบฯ)  

สวนผูท่ีไมตองการเขารวมในระบบการประกัน 
สังคมนั้น ใหเหตุผลวา มีรายไดไมแนนอน รอยละ 40.7 
รองลงมาคือ ไมมีเงินจายสมทบ (รอยละ 28.5)  

การรวมกลุม 
 การรวมกลุม หมายถึง การรวมกันทํางานของ
กลุมคนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพึ่งตนเอง และชวยเหลอืซึง่กนั
และกัน  สมาชิกแตละคนมีความเท า เที ยมกันในการ
กําหนดการทํางานทุกขั้นตอน และมีการแบงรายไดใหแก
สมาชิกตามที่ตกลงกัน ซึ่งการรวมกลุมนั้นอาจจัดตั้งแบบจด
ทะเบียนหรือไมก็ได ผลการสํารวจพบวา ผูรับงานที่รวมกลุม
กันทํามีรอยละ 5.1 โดยมีสัดสวนของงานที่ทําสูงสุดไดแก 
การผลิต (รอยละ 97.1) ในจํานวนนี้รอยละ 61.0 เปนสินคา
ประเภทเสื้อผาสิ่ งทอและเครื่องแตงกาย  รองลงมาคือ 
ผลิตภัณฑจากไมและกระดาษ (รอยละ 14.9) 

อุตสาหกรรม จํานวน รอยละ 

รวม 440,251 100.0 

การผลิต 384,175 87.3 

      เสื้อผา เคร่ืองแตงกาย และสิ่งทอ 238,442 54.2 

      ผลิตภัณฑจากไมและกระดาษ 37,740 8.6 

      เคร่ืองประดับเพชรพลอย 35,496 8.1 
      เคร่ืองใชที่ทําดวยหนัง เซรามิค  
           เครื่องแกว ยางและพลาสติก เฟอรนิเจอร  26,349 6.0 
      สินคาเบ็ดเตล็ด ไดแก ดอกไมประดิษฐ รม 
           ไมกวาด พวงมาลัย 25,565 5.8 

      สินคาอื่น ๆ  1/ 20,584 4.6 

การขายสง การขายปลีกฯ  49,842 11.3 

อื่น ๆ 2/ 6,199 1.4 



  

 

ปญหาจากการรับงานมาทําท่ีบาน 
 ผูรับงานฯ สวนใหญ (รอยละ 28.5) มีปญหาเกี่ยวกับ
ความไมปลอดภัยจากการทํางานมากกวาปญหาอื่นๆ ซึ่ง
ไดแก ปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยดานชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอมในการทํางาน เชน ปญหาดานสายตา ฝุนละออง 
ดานอิริยาบถหรือทาทางในการทํางาน การใชเครื่องจักร 
เครื่องมือ สารเคมี เปนตน ปญหารองลงมา คือเรื่อง
คาตอบแทน (รอยละ 21.5) ไดแก การไดรับคาตอบแทนต่ํา
เกินไป ลาชา นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องงานไมตอเนื่อง 
(รอยละ 17.5) และชั่วโมงทํางานมากเกินไป (รอยละ 7.3) 

 เมื่อเปรียบเทียบปญหาในป 2550 กับ ป 2548 พบวา 
ปญหาเรื่องความไมปลอดภัยและปญหาคาตอบแทน ยังคง
เปนปญหาที่สําคัญที่สุดเชนเดียวกัน โดยเปลี่ยนแปลงจากป 
2545 ซึ่งพบวา ปญหาคาตอบแทนเปนปญหาที่พบมากท่ีสุด 

 
แผนภูมิ 2  รอยละของผูรับงานมาทําที่บาน จําแนกตามปญหาจาก 

การรบังานมาทําที่บาน 4 อันดับแรก 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความชวยเหลือท่ีผูรับงานตองการ 
 ความชวยเหลือท่ีผูรับงานฯตองการมากที่สุด (รอย
ละ 32.0) คือชวยใหมีงานทําอยางตอเนื่อง รองลงมาคือ 
ตองการความคุมครองเรื่องอัตราคาตอบแทน (รอยละ 29.3) 
การสนับสนุนดานเงินทุน (รอยละ 22.0) และการฝกอบรม
เพื่อ เพิ่มทักษะและฝมือในการทํางาน  (รอยละ  7 .7 )   
นอกจากนี้ยังตองการความชวยเหลือเกี่ยวกับ เครื่องมือ
อุปกรณ การแนะนําใหความรู และดูแลสุขภาพเพื่อใหผูรับ
งานสามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานไดดวยความปลอดภัย  

ท้ังนี้ พบวาความชวยเหลือท่ีผูรับงานตองการนั้น 
ยังคงไมเปลี่ยนแปลง จากการสํารวจในป 2548 และป 2545 

 

แผนภูมิ 3 รอยละของผูรับงานมาทําที่บาน จําแนกตามความชวยเหลือ 

ที่ผูรับงานตองการ 4 อนัดับแรก 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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                          ตารางสรปุผลการสาํรวจการรับงานมาทําท่ีบาน  จําแนกตามรายการที่สําคัญ 

รายการ รวม 

1.   จํานวนครัวเรือนที่รับงานมาทําที่บาน  (ครัวเรือน) 294,290 

2.   จํานวนผูรับงานมาทําที่บาน   (คน) 440,251 

3.   ประเภทผูรับงาน  (รอยละ)      -  ผูรับงานดวยตนเอง  85.7 

-  ผูชวยผูรับงาน  13.7 

-  ผูรับชวงงาน  0.6 

4.   ลักษณะทั่วไปของผูรับงาน (รอยละ)  

4.1   เพศ                           -  เพศหญิง  76.7 

-  เพศชาย  23.3 

4.2  อายุ                           -  15-29 ป   15.8 

-  30-49 ป 59.6 

-  50-60 ปขึ้นไป 24.6 

4.3   สถานภาพสมรส        -  โสด  12.3 

-  สมรส 76.4 

-  มาย/หยา/แยกกันอยู 11.3 

4.4   การศึกษาที่สําเร็จ      -  ระดับประถมศึกษาและต่ํากวา   80.0 

 -  ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป   20.0 

5.   ประเภทอุตสาหกรรมของงานที่รับมาทําที่บาน (รอยละ)  

สาขาการผลิต   87.3 

-  เสื้อผาเครื่องแตงกายและสิ่งทอ   54.2 

-  ผลิตภัณฑไมและกระดาษ   8.6 

-  เครื่องประดับเพชรพลอย   8.1 

-  สินคาเบ็ดเตลด็ อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ  เครื่องใชที่ทําดวยหนัง  และสินคาอื่น ๆ   16.4 

สาขาการขายสง การขายปลีกฯ  เกษตรกรรม  และสาขาอื่น ๆ  12.7 

6.   การดําเนินงาน  

-   แหลงงานที่สําคัญคือ เจาของกิจการ   (รอยละ) 51.6 

-   สถานที่ทํางานคือ  บาน     (รอยละ) 79.1 

-   ผูกําหนดคาตอบแทนคือ   ผูวาจาง   (รอยละ) 84.7 

-   ไดรับเครื่องมือ/อุปกรณ บางสวนและทั้งหมด  (รอยละ) 91.2 

-   ช่ัวโมงทํางานเฉลี่ยตอวัน  (ช่ัวโมง) 7.6 

-   คาตอบแทนหรือรายไดเฉลี่ยตอป  (บาท) 40,555 



  

 

ตารางสรุปผลการสาํรวจการรับงานมาทําท่ีบาน  จําแนกตามรายการที่สําคัญ (ตอ) 

รายการ รวม 

7.    การเขารวมในระบบการประกันสังคม  (รอยละ)  

-   ผูรับงานที่ตองการเขารวมในระบบการประกันสังคม   29.3 

-  ความสามารถในการจายเงินสมทบคือ  ตํ่ากวา 150 บาท   79.0 

8.    การรวมกลุม (รอยละ)  

-  ผูรับงานที่มีการรวมกลุม   5.1 

-  ประเภทสินคาที่มีการรวมกลุมมากที่สุดคือ เสื้อผา เครื่องแตงกายและสิ่งทอ 61.0 

9.    การฝกอบรมหรือฝกทักษะฝมือไดรับจาก    ผูรับงานดวยกัน (รอยละ) 19.9 

10.  ปญหาที่สําคัญของการรับงานมาทําที่บาน 1/    (รอยละ)  

-  ความไมปลอดภัยจากการทํางาน ไดแก ดานสายตา ฝุนละออง ฯ 28.5 

-  คาตอบแทน 21.5 

  -  งานขาดความตอเนื่อง 17.5 

11.  ความชวยเหลือที่ผูรับงานตองการ 1/   (รอยละ)  

-  หางานมาใหทําอยางตอเนื่อง 32.0 

-  คุมครองอัตราคาตอบแทน 29.3 

-  ชวยเหลือดานเงินทุน 22.0 

 1/  หมายถึง ผูตอบสัมภาษณสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 




