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บทคัดย�อ 

 การศึกษาสภาพการทํางานของผูDรับงานไปทําท่ีบDาน ซึ่งถูกจัดใหDเปLนแรงงานนอกระบบกลุGม
หน่ึง มีวัตถุประสงค<เพ่ือใหDทราบถึงสภาพการทํางานท่ีมีผลกระทบตGอสุขภาพและความปลอดภัยของ
แรงงานนอกระบบผูDรับงานไปทําท่ีบDานและสมาชิกในครอบครัว ตลอดถึงปpญหาและอุปสรรคในการ
ทํางาน นํามาเสนอแนะแนวทางการจัดการเพ่ือดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของผูDรับงานฯ
และสมาชิกในครอบครัว การวิจัยคร้ังน้ี ไดDขDอมูลจากตัวอยGาง 84 ตัวอยGาง ผูD รับงานฯเปLนหญิง
มากกวGาชาย อายุอยูGระหวGาง30-49 ปr มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตDน จนถึงอาชีวศึกษา 
ท้ังหมดนับถือพุทธศาสนา สGวนมากโสด และมีสถานะเปLนหัวหนDาครอบครัว ไมGด่ืมเหลDา ไมGสูบบุหร่ี
เปLนสGวนมาก มีการพักผGอนท่ีเพียงพอ แตGสGวนใหญGก็ยังไมGคGอยออกกําลังกาย ผูDรับงานฯ สGวนมากใชD
บDานของตนเองเปLนท่ีทํางาน เปLนบDานไมD มีความแข็งแรงม่ันคง มีแสงสวGางและการถGายเทอากาศ
สะดวก ผูDรับงานฯทํางานน้ีระหวGาง 1-2 ปr ดําเนินการดDวยตนเองเปLนสGวนมาก ผูDวGาจDางเปLนผูDจัดหา
วัตถุดิบท่ีใชDในการทํางาน ผูDรับงานฯจัดหาอุปกรณ<ท่ีใชDในการทํางานเอง เร่ืองคGาจDางก็ไมGมีปpญหา 
ตามท่ีตกลงกันไวD ถูกหักบDางถDางานไมGดี และไมGไดDรับความชGวยเหลือเม่ือเจ็บป�วยหรือไดDรับบาดเจ็บ มี
รูปแบบในการทํางานไมGแนGนอน แตGเฉลี่ยแลDวมากกวGา 8 ช่ัวโมงตGอวัน ทํางานทุกวัน ไมGมีปpญหา
เก่ียวกับสุขภาพท่ัวไป มีความเสี่ยงตGอการเปLนโรคปอดจากฝุ�นฝJายในกลุGมท่ีตัดเย็บเสื้อผDา ผูDรับงานฯ 
ไมGคGอยทราบเก่ียวกับกฎหมายจากกระทรวงแรงงานท่ีออกมาใหDความคุDมครองในเร่ืองน้ี เพราะการ
อบรมมีไปไมGท่ัวถึง ปpญหาสําคัญของผูDรับงานฯ มีปpญหา”รับงานไปทําท่ีบDาน”เปLนอาชีพท่ีไมGมีความ
ม่ันคง ไมGมีกฎหมายรองรับ ขาดแคลนเงินทุน ถูกเจDาหนDาท่ีเขDมงวดเร่ืองกฎระเบียบมากเกินไป และมี
ความขัดแยDงกับเพ่ือนรGวมอาชีพ สําหรับความชGวยเหลือท่ีผูDรับงานฯตDองการจากสGวนราชการมากท่ีสุด 
คือ หางานท่ีนําไปทําท่ีบDานปJอนใหDอยGางตGอเน่ือง รองลงมา ควบคุมไมGใหDนายจDางเอาเปรียบ ดูแลความ
ปลอดภัยในการทํางาน และใหDนายจDางทําประกันสังคมใหD 
คําสําคัญ : แรงงานนอกระบบ(Informal Sector), งานท่ีรับไปทําท่ีบDาน 
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Abstract 
A study of the status of homework informal sector , which is categorized as 

one of the group workers outside the system. The objective is to make them aware 
of the working environment which may affect the health and safety of the homework 
informal sector and their family members. Adopt guidelines for the health and safety 
to solve the problems. This research data from 84 samples, male more than female 
aged 30-49 years, the study of junior school, all of them were Buddhist , most were 
singles and status as head of the family, no alcohol, no smoke. There is enough of 
rest, but the majority still rarely exercises. The homework informal sector mostly 
used their homes as the workplace which are wooden house that so strong enough, 
good lighting and ventilation. The homework informal sector done this work only 1-2 
year, asking the jobs by themselves, Employers provided the raw materials used in 
the work. The homework informal sector supplying equipment used in the work 
themselves. No problem about payroll matter but in agreeing to be broken if the 
work is not good and not get help when illness or injury. There are no pattern in the 
works, tentatively, but with an average of more than 8 hours per day and work every 
day. There is no problem about general health. There is a risk of lung disease, dueto 
cotton dust in the sewing group. The homework informal sector are rarely informed 
about the law from the Ministry of labour that comes out of coverage on this subject 
because there is no thorough training to the homework informal sector. Major 
problems of "Get a job, go home" are not professional stability. There is no law 
supports and the funding shortage no subject to rigorous rules officials, too, and 
there is a conflict with the profession. For the assistance that the homework informal 
sector wants to expand from a government job, is to enter the home, continuously. 
Secondary Take advantage of employer control security in work and employment, 
social insurance. 
 
ความสาํคญัของปhญหา 

แรงงานนอกระบบ(Informal Sector) ไดDเร่ิมมีการกลGาวถึงกันมากข้ึนในระยะ 30 ปrหลัง
ศตวรรษท่ีแลDว เพราะในประเทศท่ีกําลังพัฒนาในกลุGมประเทศอุตสาหกรรมใหมGแถบลาตินอเมริกา
และในเอเซีย มีปpญหาของแรงงานนอกระบบเพ่ิมมากข้ึน สําหรับประเทศไทย แรงงานนอกระบบหรือ
จะเรียกอีกอยGางวGา ผูDรับงานไปทําท่ีบDาน มิใชGสิ่งแปลกใหมG แตGในอดีตยังมีการทํากันไมGมากนัก และ
ลักษณะงานท่ีทําก็ไมGซับซDอน เชGน การทอผDา การตัดเย็บเสื้อผDา การแกะสลัก การตัดเย็บรองเทDา และ
อ่ืนๆ ซึ่งงานท่ีทําตDองการเพียงทําเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือขาย โดยมีปริมาณไมGมาก จนทําใหD
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ผูDผลิตหรือผูDทํางานไมGตDองเรGงรีบ มีอิสระในการทํางานและไดDคGาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานท่ี
ทํา แตGดDวยเวลาท่ีผGานไป การทํางานนอกระบบมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนท้ังจํานวนแรงงาน และชนิดของ
งาน ลักษณะการทํางานสGวนใหญGไดDเปลี่ยนแปลงไปเปLน การแบGงกระบวนการผลิตบางสGวนออกมา
จากโรงงาน เปLนผลใหDการทํางานมีลักษณะท่ีไมGแตกตGางจากในโรงงาน ปpญหาคือ คนท่ีเปLนแรงงาน
นอกระบบ(ผูDรับงานไปทําท่ีบDาน) เหลGาน้ี นอกจากจะไดDรับคGาตอบแทนตํ่า มีช่ัวโมงการทํางานท่ี
ยาวนานข้ึน ตDองเผชิญกับปpญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน เพราะในกระบวนการผลิตของงาน
อุตสาหกรรมสGวนใหญGจําเปLนตDองใชDสารเคมีท่ีแตกตGางกันออกไปมากบDางนDอยบDางเชGน สียDอมผDา กาว
ทารองเทDา ปุ�ย สารกําจัดแมลง เม่ืองานบางลักษณะถูกสGงออกไปทําตามบDานในลักษณะของการเหมา
ชGวง(Sub-contract) ช้ินสGวนของวัตถุดิบ สารเคมีตGางๆ อุปกรณ<ประกอบในกระบวนการผลิตไดDแพรG
ออกไปดDวย ซึ่งสารเคมีเหลGาน้ีอาจมีพิษภัยแตกตGางกันออกไป แรงงานและครอบครัวมีภูมิไวรับท่ี
แตกตGางกัน แนGนอนเด็กและผูDสูงอายุยGอมมีมากกวGาผูDใหญG ดังตัวอยGางการศึกษาของ ภาวนา พัฒนศรี 
(2537) ศึกษาเร่ือง " กรณีของหญิงผูDรับงานไปทําท่ีบDานในกิจการแหอวน จังหวัดขอนแกGน" พบวGา 
ผูDหญิงตDองทํางานถึงวันละ 8-9 ช่ัวโมงโดยเฉลี่ย หากเปLนชGวงงานเรGงก็จําเปLนตDองใชDสารกระตุDนบาง
ชนิดเพ่ือใหDสามารถทํางานตGอไปไดD ดังน้ัน ปpญหาสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานท่ีตรวจพบ
คือ การปวดเม่ือยจากการน่ังทํางานเปLนระยะเวลานาน และมีการระคายเคืองท่ีผิวหนังซึ่งเกิดจากการ
ไดDรับสารเคมีท่ีใชDอบแหอวน และอาจไดDรับอันตรายจากการใชDสารกระตุDนเพ่ือใหDสามารถทํางานไดD
นาน จะเห็นไดDวGาแรงงานนอกระบบ(ผูDรับงานไปทําท่ีบDาน)มีความเสี่ยงตGอการไดDรับอันตรายตGอสุขภาพ 
แนวโนDมสูงข้ึนตามความหลากหลายของงานท่ีทางโรงงานหรืออุตสาหกรรมขนาดยGอมสGงออกไปยัง
ครัวเรือน โดยท่ีลึกๆแลDวเจDาของงานสามารถจDางแรงงานในราคาตํ่ากวGาอัตราคGาจDางข้ันตํ่า เม่ือ
เจ็บป�วยก็ไมGตDองรับผิดชอบ ท้ังๆท่ีการเจ็บป�วยน้ันๆนับเปLนการบาดเจ็บจากงาน หรือเปLนโรคจากการ
ทํางาน นอกจากน้ีปpญหาดังกลGาวยังสGงผลไปยังสมาชิกในครอบครัว ซึ่งคือเด็กเล็กและผูDสูงอายุ รวมท้ัง
ผูDท่ีอาศัยอยูGในละแวกบDานเด่ียวกันและขยายไปชุมชนโดยรวมท่ีอาจไดDรับผลกระทบจากการทํางาน
ดังกลGาว 
   การวิจัยคร้ังน้ีมุGงศึกษาถึงสภาพการทํางานของแรงงานนอกระบบผูDรับงานไปทําท่ีบDาน ใน
กระบวนการผลิตข้ันตอนตGางๆ ผลกระทบตGอสุขภาพและการบาดเจ็บของแรงงานนอกระบบผูDรับงาน
ไปทําท่ีบDาน และสมาชิกในครอบครัวเหลGาน้ัน และรวมไปถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน เพ่ือจะนํา
ผลการวิจัยท่ีไดDมาเปLนแนวทางในการหาทางแกDไขและปJองกันปpญหาสุขภาพและความปลอดภัยของ
แรงงานนอกระบบ(ผูDรับงานไปทําท่ีบDาน) ตGอไป 
 
นิยาม :- 

แรงงานนอกระบบ(Informal Sector) หมายถึง ผูDมีงานทําท่ีมีอายุต้ังแตG 15 ปrข้ึนไป ไมGไดD
รับสิทธิคุDมครองสุขภาพตามกฎหมายแรงงาน สวัสดิการขDาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แตGยังคงไดDรับสิทธิ
การรักษาพยาบาลจากหลักประกันสุขภาพแหGงชาติ ตัวอยGางของแรงงานนอกระบบ เชGน ผูDท่ีทํางานไมG
เต็มเวลา ผูDท่ีทําการผลิตอยูGกับบDาน กลุGมวิสาหกิจชุมชน การจDางแรงงานนอกระบบ การจDางงานตนเอง 
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งานรับเหมาชGวง ผูDท่ีทํางานระยะสั้น เปLนตDน กรมสวัสดิการและคุDมตรองแรงงาน ไดDจัดแบGงเปLนกลุGมไดD
ดังน้ี กลุGมเกษตรพันธสัญญา กลุGมแรงงานบริการ กลุGมผูDรับงานไปทําท่ีบDาน กลุGมคนรับใชD/คนทํางาน
บDาน กลุGมแรงงานท่ีทํางานไมGเต็มเวลา กลุGมอาชีพอิสระ ท้ังน้ีแรงงานนอกระบบขDางตDนยกเวDนกลุGม
อาชีพอิสระ จะมีท้ังผูDวGาจDางหรือนายจDาง และผูDรับจDางหรือลูกจDาง (ตาม พระราชบัญญัติคุDมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541) ตGอมาไดDมีการตราพระราชบัญญัติคุDมครองผูDรับงานไปทําท่ีบDาน พ.ศ. 2553              

งานท่ีรับไปทําท่ีบ�าน หมายถึง งานท่ีผูDวGาจDางงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบใหDผูDรับงานไป
ทําท่ีบDาน เพ่ือนําไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผูDวGาจDางหรืองานอ่ืนท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงกระทรวงแรงงานไดDมีคําช้ีแจงเก่ียวกับเร่ืองน้ีดังน้ี หลักเกณฑ<ในการพิจารณาวGางานใด
เปLนงานท่ีรับไปทําท่ีบDาน                   

1. เปLนงานท่ีผูDวGาจDางงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบใหDผูDรับงานไปทําท่ีบDานทํา เพ่ือผลิตหรือ
ประกอบ บรรจุ ซGอมแซม ปรับปรุง                  

2. สถานท่ีทํางานอาจเปLนท่ีบDานของผูDรับงานไปทําท่ีบDาน หรือสถานท่ีอ่ืนๆซึ่งๆผูDรับงานไปทํา
ท่ีบDานเลือกเอง และมิใชGสถานประกอบกิจการของผูDจDางงาน               

3. เพ่ือรับคGาตอบแทน                 
4. งานท่ีมอบหมายตDองเปLนสGวนหน่ึงสGวนใดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความ

รับผิดชอบของผูDจDางงาน  
 

วัตถุประสงค�                   
1. เพ่ือทราบสภาพการทํางานท่ีมีผลกระทบตGอสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานนอก

ระบบผูDรับงานไปทําท่ีบDานและสมาชิกในครอบครัว              
 2. ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบตGอสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานนอกระบบผูDรับ
งานไปทําท่ีบDานในพ้ืนท่ีเปJาหมายกับภาพรวมของท้ังประเทศท่ีมีการสํารวจไวDในปrพ.ศ. 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการเพ่ือดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน
นอกระบบผูDรับงานไปทําท่ีบDานและสมาชิกในครอบครัว 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 

1. รูปแบบ/วิธีการวิจัย   
  ใชDวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ซึ่งประกอบดDวย การสัมภาษณ<

แบบเจาะลึก  (In-depth Interview) การสนทนากลุGม (Focus Group Discussion) และการเฝJา
สังเกต (Observation) 

2. ประชากรและกลุGมตัวอยGาง 
ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกคนใดคนหน่ึงเปLนแรงงานนอกระบบผูDรับงานไปทําท่ีบDานในลักษณะเปLน

การทํางานถาวร และ/หรือ ทําช่ัวคราว และ/หรือ ทํางานในลักษณะหารายไดDเสริมโดยมีเวลาทํางาน
มานานอยGางนDอย 5 ปrขึ้นไป 
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3. เคร่ืองมือวิจัย/ วิธีการรวบรวมขDอมูล            
 มีขั้นตอนการศึกษาดังน้ี                   
 1. การสํารวจเบ้ืองตDนเพ่ือหาพ้ืนท่ีศึกษา : กรณีศึกษา ในจังหวัดนครปฐม        

 2. กรอบการวิจัย มี guidelines ดังน้ี 
  2.1 กระบวนการผลิต               
  2.2 ปpญหาสุขภาพ การบาดเจ็บ               
  2.3 มีการดูแลสุขภาพและการบาดเจ็บอยGางไร           
  2.4 ปpญหาแรงงานสัมพันธ<              
  2.5 วิถีชีวิต ศึกษาการดําเนินชีวิตประจําวันของแรงงานนอกระบบผูDรับงานไปทําท่ี

บDานโดยมองผGานความสัมพันธ<ภายในครอบครัว เพ่ือตรวจสอบวGาการทํางานไดDสGงผลทางลบหรือ
ทางบวกตGอความสัมพันธ<ในครอบครัวอยGางไร  

4. การวิเคราะห<ขDอมูล  
วิเคราะห<ขDอมูลเชิงพรรณนา ใหDเห็นความเช่ือมโยงระหวGางลักษณะงานท่ีทํากับปpญหา

สุขภาพและการบาดเจ็บของแรงงานนอกระบบผูD รับงานไปทําท่ีบDาน รวมท้ังผลกระทบท่ีมีตGอ
ความสัมพันธ<ในครอบครัวและเครือญาติ ปpญหาแรงงานสัมพันธ< 

 
ผลการดําเนนิงาน                

ทําการเก็บขDอมูลโดยใชDแบบสอบถามท่ีไดDจัดทําข้ึน และผGานการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย< คณะสาธารณสุขศาสตร< เอกสารรับรองเลขท่ี COA.No.BTUPH0014   
 ทําการสํารวจไดDตัวอยGางท้ังหมด จํานวน 84 ราย ในเขตจังหวัดนครปฐม ในแบบสํารวจจะมี
อยูGดDวยกัน 6 สGวน ดังตGอไปน้ี 

ส�วนท่ี1 ข�อมูลท่ัวไป 
ขDอมูลท่ัวไปของผูDรับงานไปทําท่ีบDาน พบวGา             
- ผูDรับงานฯ เปLนหญิงรDอยละ 57.15 เปLนชายรDอยละ 42.85               
- กลุGมอายุสูงสุดรDอยละ 39.29 อยูGระหวGาง 30-39 ปr รองลงมารDอยละ 35.71 คือกลุGม อายุ 

40-49 ปr    
- ผูDรับงานฯมากท่ีสุดรDอยละ 25.00 จบอาชีวศึกษา รองลงมารDอยละ21.43 จบมัธยมศึกษา

ตอนตDน    
- ผูDรับงานฯท้ังหมดท่ีเปLนตัวอยGาง นับถือศาสนาพุทธ           
- รDอยละ60.71 มีสถานภาพสมรสคือโสด รองลงมารDอยละ39.29 สมรสและอยูGดDวยกัน      
- รDอยละ60.71 มีสถานภาพเปLนหัวหนDาครอบครัว รองลงมารDอยละ39.29 เปLนสมาชิกใน

ครอบครัว      
- สGวนใหญGรDอยละ 75 ของ ผูDรับงานฯมีภูมิลําเนาอยูGตGางจังหวัด รองลงมารDอยละ25 ผูDรับงาน

ฯมาจากกรุงเทพมหานคร                
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- ผูDรับงานฯ รDอยละ 60.71 ไมGด่ืมสุรา รDอยละ14.29. ด่ืมนานๆคร้ัง รDอยละ25.00ด่ืมบDาง 
และสําหรับการสูบบุหร่ี ผูDรับงานฯรDอยละ82.15 ไมGสูบบุหร่ี รDอยละ10.71สูบบDาง รDอยละ 7.14 สูบ
นานๆคร้ัง รDอยละ 53.57                   

- ผูDรับงานฯ มีการพักผGอนนอนหลับอยGางนDอย 7-8 ช่ัวโมงตGอวัน รDอยละ32.14 ผูDรับงานฯมี
การพักผGอนนอนหลับระหวGาง5-6 ช่ัวโมงตGอวัน รDอยละ14.29 มีการพักผGอนนอนหลับนDอยกวGา 5 
ช่ัวโมงตGอวัน     

- ในเร่ืองการออกกําลังกาย(ตาม เกณฑ< จปฐ. 3วันตGอสัปดาห<วันละ30นาที) ผูDรับงานฯไมG
ออกกําลังกายถึงรDอยละ53.57 กลุGมท่ีออกกําลังกาย รDอยละ28.58 รวมนDอยกวGา 90นาทีตGอสัปดาห< 
รDอยละ14.29 รวม 90นาทีตGอสัปดาห<. และรDอยละ 3.57 รวมมากกวGา 90 นาทีตGอสัปดาห<         

- ผูDรับงานฯ รDอยละ 39.29 มีอาชีพหลักของครอบครัว คือรับงานไปทําท่ีบDาน รองลงมารDอย
ละ21.43 และ17.86 เปLน ลูกจDางบริษัทและรับจDางท่ัวไป ตามลําดับ           

- ผูDรับงานฯมีสมาชิกอายุตํ่ากวGา15ปr รDอยละ10.71 และสมาชิกท่ีมีอายุต้ังแตG 60ปrขึ้นไป รDอย
ละ 14.29    

- รDอยละ 89.29 ผูDรับงานฯ มีรายไดDของครอบครัว มากกวGา 15,000 บาทตGอเดือน แตGก็มี
รายจGายของครอบครัวรDอยละ 60.71 มากกวGา 15,000 บาทตGอเดือน รองลงมา รDอยละ14.29 มี
รายจGายระหวGาง 5,001-10,000บาทตGอเดือน               

- รDอยละ 71.42 ผูDรับงานฯ มีที่อยูGอาศัยเปLนบDานของตนเอง รDอยละ 14.29 เปLนหDองเชGา และ
บDานเชGา เทGากัน                  

- รDอยละ 57.14 มีระยะเวลาท่ีทํางานรับงานไปทําท่ีบDาน มาแลDว 1-2 ปr รองลงมา รDอยละ
17.86 ทํามาแลDว 3-5 ปr                 

- รDอยละ 96.43 ดําเนินการรับงานไปทําท่ีบDานดDวยตนเองท้ังหมด รองลงมาดําเนินการโดย
กลุGม รDอยละ 3.57                   

- ผูDรับงานฯ ท่ีทํางานเต็มเวลา รDอยละ 25.00 เปLนแรงงานหญิงอายุ 18 ปr บริบูรณ<ข้ึนไป 
รDอยละ 21.43 เปLนแรงงานเด็กอายุ15 ปrบริบูรณ<ถึงตํ่ากวGา 18 ปr. รDอยละ 32.15 เปLนแรงงานชาย 
อายุ18 ปr บริบูรณ<ขึ้นไป แรงงานชายจะทํางานเม่ือวGางจากภารกิจหรืองานประจํา 

ส�วนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับสภาพการจ�างและสภาพการทํางาน พบวGา                
- ประเภทของงานท่ีมีการรับไปทําท่ีบ�าน             
 มากท่ีสุดรDอยละ 57.15 ทําเร่ืองตัดเย็บเสื้อผDา รองลงมา รDอยละ 32.14 ทําผลิตภัณฑ<

กระดาษและประดิษฐ<ดอกไมDพลาสติก                
- จํานวนสถานประกอบกิจการท่ีผู�รับงานฯรับงานไปทํา          
 มากท่ีสุดรDอยละ85.71 รับจากสถานประกอบกิจการเพียงแหGงเดียว รองลงมารDอยละ

14.29รับจากสองแหGง                   
- วิธีการรับงานไปทําท่ีบ�าน               
 มากท่ีสุดรDอยละ 85.71 รับงานจากนายจDางโดยตรง            
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- ลักษณะการจ�างงานระหว�างนายจ�างกับผู�รับงานฯ            
 มากท่ีสุดรDอยละ92.86 ไมGมีหนังสือสัญญาจDาง รDอยละ 7.14 มีหนังสือสัญญาจDาง          
- หลักประกันในการจ�างงานระหว�างนายจ�างกับผู�รับงานฯ           
 มากท่ีสุดรDอยละ 89.29 ไมGมีหลักประกัน รองลงมารDอยละ7.14 ใชDบุคคลคํ้าประกัน และ

รDอยละ 3.57 วางเงินเปLนหลักประกัน ตามลําดับ            
- กระบวนการทํางานของผู�รับงานฯ              
 มากท่ีสุดรDอยละ 60.71 ผูDรับงานฯ ทํางานท้ังหมดทุกข้ันตอนดDวยตนเอง รDอยละ 39.29 

ผูDรับงานฯทํางานสGวนใดสGวนหน่ึงในกระบวนการ             
- ผู�จัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ�ที่ใช�ในการทํางาน             
 มากท่ีสุดรDอยละ 35.72 ผูDรับงานฯเปLนผูDจัดหาเองท้ังหมด รองลงมารDอยละ28.57 ผูDรับ

งานฯเปLนผูDจัดหาบางสGวน และ รDอยละ 21.43 นายจDางเปLนผูDจัดหา ตามลําดับ           
- ผู�จัดหาวัตถุดิบท่ีใช�ในการทํางาน              
 มากท่ีสุดรDอยละ. 85.71 นายจDางเปLนผูDจัดหา รDอยละ7.14 เทGากัน ผูDรับงานฯ จัดหา หรือ 

นายจDางกับผูDรับงานฯรGวมกันจัดหา               
- ผู�รับผิดชอบค�าเคร่ืองมืออุปกรณ�ที่ใช�ในงาน             
 มากท่ีสุดรDอยละ 75.00 คือผูDรับงานฯ รองลงมารDอยละ 10.72 คือนายจDาง และรDอยละ 

7.14 เทGากัน คือคนกลาง กับนายจDางและผูDรับงานฯรับผิดชอบรGวมกัน           
- ผู�กําหนดอัตราค�าจ�าง               
 มากท่ีสุดรDอยละ 67.86 คือนายจDาง รองลงมา 21.43 ทราบวGารัฐกําหนดเปLนกฎหมาย      
- ลักษณะการส�งงานท่ีทําเสร็จแล�ว              
 รDอยละ 50.00 เทGากัน ใชDวันเวลาเปLนตัวกําหนดการสGงงาน หรือ ใชDจํานวนผลผลิตในการ

สGงงาน      
- กรณีส�งมอบงานไม�ตรงตามกําหนด             
 มากท่ีสุดรDอยละ71.44 จะถูกเจDาของงานตําหนิวGากลGาว รDอยละ 14.28 ผูDรับงานฯตDองจGาย

ชดเชยคGาเสียหาย และรDอยละ 14.28 ถูกหักลดคGาจDางตํ่ากวGาท่ีกําหนด             
- เม่ือผลงานไม�เป�นไปตามเง่ือนไขหรือรูปแบบท่ีกําหนด           
 มากท่ีสุดรDอยละ 85.72 เจDาของงานจะใหDนําไปปรับปรุงแกDไขใหมGและรีบนํากลับมาสGง 

รองลงมารDอยละ 7.14 เจDาของงานจะรับช้ินงานเหลGาน้ันไวDและจGายเงินเฉพาะสGวนท่ีเสร็จ และรDอยละ 
7.14 รับช้ินงานเหลGาน้ันไวDและหักคGาชดเชยบางสGวน               

- การจ�ายค�าจ�างตามสถานท่ีที่ตกลงกันไว�ในสัญญาจ�าง           
 มากท่ีสุดรDอยละ 85.71 จGายตามสถานท่ีท่ีตกลงไวD ซึ่งก็คือสถานประกอบกิจการท่ีผูDรับ

งานไปรับงานมาทํา มีเพียงรDอยละ 14.29 ท่ีไมGจGายตามสถานท่ีท่ีตกลงไวD เชGน สถานท่ีรับงานกับ
สํานักงานธุรการอยูGกันคนละท่ี   
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- ระยะเวลาการจ�ายค�าจ�าง                
 ผูDรับงานฯรDอยละ 100ไดDรับการจGายคGาตอบแทนไมGเกิน 15 วัน นับแตGผูDรับงานฯสGงมอบ

งานใหDแกGเจDาของงาน                
- ลักษณะการจ�ายค�าจ�าง                  
 มากท่ีสุดรDอยละ 67.86 เปLนการจGายตามช้ินงาน รองลงมารDอยละ 25.00 เปLนการจGาย

ตามการจDางเหมา นDอยท่ีสุดรDอยละ 7.14 จGายเปLนคGาจDางรายเดือน          
- ค�าตอบแทนอ่ืนๆนอกเหนือจากเงินค�าจ�าง             
 มากท่ีสุดรDอยละ 50.00 ไมGมี รDอยละ 25.00 ไดDรับเปLนเงินรางวัลพิเศษ รDอยละ 10.72 

ไดDรับเงินชGวยเหลือกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป�วยจากการทํางาน รDอยละ 7.14 ไดDรับเปLนคGาไฟฟJา และ
รDอยละ 7.14 ไดDรับเปLนคGานํ้า               

- การหักค�าจ�างจากผู�รับงานฯ               
 มากท่ีสุดรDอยละ 85.71 จะไมGถูกหักคGาจDาง รDอยละ 14.29 ผูDรับงานฯถูกหักเพ่ือชดใชDเปLน

คGาเสียของงาน    
- การถูกหักค�าจ�างดังข�างต�น                
 มากท่ีสุด รDอยละ 78.57 ของผูDรับงานท้ังหมดจะไมGยินยอมใหDมีการหัก รDอยละ 17.86 จะ

ใหDเจDาของงานทําเปLนหนังสือไวD และรDอยละ3.57 ใหDความยินยอมถูกหัก 
ส�วนท่ี3 ข�อมูลเก่ียวกับช่ัวโมงการทํางานและวันหยุดต�างๆ พบวGา                          
- เวลาท่ีใช�ในการทํางานของผู�รับงานฯ             
มากท่ีสุดรDอยละ 75.00 เร่ิมงานและเลิกงานไมGแนGนอน รองลงมารDอยละ 17.86 เร่ิมงานและ

เลิกงานตามเวลาท่ีกําหนดแนGนอน รDอยละ 7.14 เร่ิมทํางานต้ังแตGเย็น คํ่า ไปจนถึงดึก         
- ช่ัวโมงการทํางานเฉลี่ยต�อวัน                
 มากท่ีสุดรDอยละ 53.57 ทํางานโดยเฉลี่ยวันละไมGถึง 8 ช่ัวโมง รองลงมา รDอยละ 28.57 

ทํางานโดยเฉลี่ย มากกวGา 8 ช่ัวโมงตGอวัน. มีเพียงรDอยละ17.86 ทํางานโดยเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ตGอวัน       
- จํานวนวันทํางานเฉลี่ยต�อสัปดาห�              
 มากท่ีสุดรDอยละ 57.14 ทํางานทุกวันตGอสัปดาห< รDอยละ 39.29 ทํางาน 6 วันตGอสัปดาห< 

หยุดพักผGอน 1 วัน มีเพียงรDอยละ 3.57 ทํางานสัปดาห<ละ 5 วัน           
- ความสมํ่าเสมอในการทํางาน              
 มากท่ีสุดรDอยละ 75.00 ผูDรับงานฯ ทํางานเปLนแบบเดิมเหมือนกันทุกวัน รองลงมารDอยละ 

25.00 มีรูปแบบในการทํางานไมGแนGนอน  
ส�วนท่ี 4 ข�อมูลเก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาพแวดล�อมในการทํางาน 

ความเสี่ยงต�อการเกิดโรคหรือการบาดเจ็บจากการทํางาน พบวGา                           
- สถานท่ีทํางาน                
 มากท่ีสุดรDอยละ 96.43 ทํางานในบDาน ท่ีเหลือรDอยละ 3.57 ทํางานบริเวณนอกบDาน    
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- ลักษณะของสถานท่ีทํางาน               
 มากท่ีสุดรDอยละ 42.86 บDานท่ีใชDเปLนสถานท่ีทํางานเปLนเรือนไมD มีความแข็งแรงม่ันคง 

รองลงมารDอยละ 32.14 เปLนเรือนไมDท่ีตDองปรับปรุงเร่ืองความแข็งแรง รDอยละ 17.86 สถานท่ีใชDเปLนท่ี
ทํางานมีสภาพกGอดDวยอิฐ มีความแข็งแรงม่ันคง สุดทDายรDอยละ 7.14 เปLนสภาพกGอดDวยอิฐท่ีตDองมีการ
ปรับปรุงเร่ืองความแข็งแรง    

- แสงสว�าง                 
 มากท่ีสุดรDอยละ 67.86 มีปริมาณแสงสวGางเพียงพอ รDอยละ 32.14 มีแสงสวGางนDอยไมG

เพียงพอ    
- สภาพการถ�ายเทอากาศ                
 มากท่ีสุดรDอยละ 57.14 สถานท่ีทํางานมีสภาพอากาศถGายเทสะดวก รDอยละ 42.86 มี

สภาพอากาศถGายเทไมGสะดวก                   
ผูDรับงานฯ มีความเสี่ยงตGอการเกิดโรคเน่ืองจากการทํางานหรือการบาดเจ็บจากการทํางาน. 

พบวGา                 
- โรคเนื่องจากการทํางาน               
 มากท่ีสุดรDอยละ 96.43 มีความเสี่ยงตGอการเกิดโรคจากฝุ�นฝJาย รองลงมารDอยละ3.57 มี

ความเสี่ยงตGอการเกิดโรคพิษจากสารเคมี                
- การบาดเจ็บจากการทํางาน               
 มากท่ีสุดรDอยละ78.57 มีความเสี่ยงจากการบาดเจ็บจากเข็มตํา รองลงมารDอยละ 21.43 

การบาดเจ็บจากของมีคมบาด                
- การตรวจสุขภาพท่ัวไป               
 มากท่ีสุดรDอยละ 82.14 ไมGมีการตรวจสุขภาพท่ัวไป รDอยละ 17.86 มีการไปตรวจสุขภาพ

ท่ัวไป       
- การอบรมเร่ืองอันตรายจากสารระเบิด             
 มากท่ีสุดรDอยละ 89.29 ไมGมีการอบรมเร่ืองอันตรายจากสารระเบิด รองลงมารDอยละ 

10.71 มีการอบรมเร่ืองดังกลGาว                  
- การอบรมเร่ืองอันตรายจากสารเคมี              
 มากท่ีสุดรDอยละ 89.29 ไมGมีการอบรมเร่ืองอันตรายจากสารเคมี รองลงมารDอยละ 10.71 

มีจากอบรมเร่ืองดังกลGาว                 
- ความช�วยเหลือเม่ือเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป�วย           
 มากท่ีสุดรDอยละ 71.43 ผูD รับงานฯไมGไดDรับความชGวยเหลือเม่ือเกิดอุบัติเหตุและการ

เจ็บป�วย. รองลงมารDอยละ 21.43 เจDาของงานจGายคGารักษาพยาบาลบางสGวน 
ส�วนท่ี 5 ข�อมูลเก่ียวกับแรงงานสัมพันธ� พบวGา          
- ปhญหาความขัดแย�งกับนายจ�าง              
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มากท่ีสุดรDอยละ 96.43 ไมGมีปpญหากับผูDวGาจDาง รDอยละ 3.57 มีปpญหากับผูDวGาจDาง สGวนใหญGคือ
เร่ืองของคุณภาพงานท่ีทํา                  

- กรณีที่จะมีปhญหาขัดแย�งกับนายจ�าง วิธีการแก�ปhญหาดังกล�าว          
 มากท่ีสุดรDอยละ 82.15 ผูDรับงานฯ ประนีประนอมกับผูDวGาจDาง รองลงมารDอยละ 14.28 

เลิกทํางาน รDอยละ3.57 ผูDรับงานฯจะยินยอมตามผูDวGาจDาง 
ส�วนท่ี 6 ปhญหาอุปสรรค / ข�อคิดเห็นของผู�รับงานไปทําท่ีบ�าน พบวGา                       
- "รับงานไปทําท่ีบ�าน" ปhญหาอุปสรรค ของผู�รับงานฯ           
 มากท่ีสุดรDอยละ. 71.43 เปLนหGวงในดDานความไมGม่ันคงของอาชีพ รองลงมารDอยละ 53.57 

เปLนอาชีพท่ีไมGมีกฎหมายรองรับ ถัดมารDอยละ 7.14 ขาดแคลนเงินทุน          
- ปhญหา/ อุปสรรคท่ีประสบในการทํางานรับไปทําท่ีบ�าน          
 มากท่ีสุดรDอยละ 78.57 ความไมGแนGนอนของงานท่ีจะมีอยูGตGอเน่ือง อันดับท่ี2 รDอยละ

46.43 ไมGมีโอกาสในการตGอรองสภาพการจDาง อันดับท่ี3 รDอยละ 42.86 ความไมGแนGนอนกับการจGาย
คGาจDาง อันดับท่ี4 รDอยละ 32.14 การไมGไดDรับการดูแลคุDมครองจากเจDาหนDาท่ีรัฐ อันดับท่ี5 รDอยละ 
17.86 มีการเอาเปรียบในเร่ืองคGาจDาง               

 อันดับท่ี6 รDอยละ 7.14 ความไมGมั่นคงของสถานท่ีทํางาน            
- สิ่งท่ีต�องการให�ส�วนราชการให�ความช�วยเหลือ             
 มากท่ีสุดรDอยละ 82.14 หางานท่ีไปทําท่ีบDานปJอนใหDอยGางตGอเน่ือง อันดับท่ี2 รDอยละ 

78.57 ควบคุมไมGใหDนายจDางเอาเปรียบ อันดับท่ี3 รDอยละ 76.86 ดูแลความปลอดภัยในการทํางาน 
อันดับท่ี4 รDอยละ 28.57 ใหDนายจDางทําประกันสังคมใหD 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยคร้ังน้ี ไดDขDอมูลจากตัวอยGาง 84 ตัวอยGาง ผูDรับงานฯเปLนหญิงมากกวGาชาย อายุอยูG
ระหวGาง30-49 ปr มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตDน จนถึงอาชีวศึกษา ท้ังหมดนับถือพุทธศาสนา 
สGวนมากโสด และมีสถานะเปLนหัวหนDาครอบครัว ไมGด่ืมเหลDา ไมGสูบบุหร่ีเปLนสGวนมาก มีการพักผGอนท่ี
เพียงพอ แตGสGวนใหญGก็ยังไมGคGอยออกกําลังกาย ผูDรับงานฯ สGวนมากใชDบDานของตนเองเปLนท่ีทํางาน 
เปLนบDานไมD มีความแข็งแรงม่ันคง มีแสงสวGางและการถGายเทอากาศสะดวก ผูDรับงานฯทํางานน้ีไมGเกิน 
5 ปr ดําเนินการดDวยตนเองเปLนสGวนมาก ผูDวGาจDางเปLนผูDจัดหาวัตถุดิบท่ีใชDในการทํางาน ผูDรับงานฯจัดหา
อุปกรณ<ท่ีใชDในการทํางานเอง เร่ืองคGาจDางก็ไมGมีปpญหา ตามท่ีตกลงกันไวD ถูกหักบDางถDางานไมGดี และ
ไมGไดDรับความชGวยเหลือเม่ือเจ็บป�วยหรือไดDรับบาดเจ็บ มีรูปแบบในการทํางานไมGแนGนอน แตGเฉลี่ยแลDว
มากกวGา 8 ช่ัวโมงตGอวัน ทํางานทุกวัน ไมGมีปpญหาเก่ียวกับสุขภาพท่ัวไป มีความเสี่ยงตGอการเปLนโรค
ปอดจากฝุ�นฝJายในกลุGมท่ีเย็บผDา ผูDรับงานฯ ไมGคGอยทราบเก่ียวกับกฎหมายจากกระทรวงแรงงานท่ี
ออกมาใหDความคุDมครองในเร่ืองน้ี เพราะการอบรมมีไปไมGท่ัวถึง สถานการณ<ปpญหาและความตDองการ 
ปpญหาสําคัญของผูDรับงานฯ มีปpญหา”รับงานไปทําท่ีบDาน” ในกรณีท่ี เปLนอาชีพท่ีไมGมีความม่ันคง ไมGมี
กฎหมายรองรับ ขาดแคลนเงินทุน ถูกเจDาหนDาท่ีเขDมงวดเร่ืองกฎระเบียบมากเกินไป และมีความ
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ขัดแยDงกับเพ่ือนรGวมอาชีพ สําหรับความชGวยเหลือท่ีผูDรับงานฯตDองการจากสGวนราชการมากท่ีสุด คือ 
หางานท่ีนําไปทําท่ีบDานปJอนใหDอยGางตGอเน่ือง รองลงมา ควบคุมไมGใหDนายจDางเอาเปรียบ ดูแลความ
ปลอดภัยในการทํางาน และใหDนายจDางทําประกันสังคมใหD                

เม่ือเปรียบเทียบขDอมูลท่ัวไปของผูDรับงานฯท้ังประเทศ(สํานักงานสถิติแหGงชาติ)กับตัวอยGางใน
เขตจังหวัดนครปฐม พบวGาคลDายคลึงกันคือ ผูDรับงานฯเปLนหญิงมากวGาชาย อายุสGวนมากอยูGระหวGาง 
30-49 ปr แตGมีระดับการศึกษาท่ีตํ่ากวGาคือระดับประถมศึกษาและตํ่ากวGา ลักษณะสGวนใหญGรับงาน
จากเจDาของกิจการโดยตรง ไดDรับ วัตถุดิบ เคร่ืองมือหรืออุปกรณ<ในการทํางานจากผูDวGาจDาง สGวนมาก
ใชDบDานเปLนสถานท่ีทํางาน ทํางานโดยเฉลี่ยประมาณ 7-8 ช่ัวโมงข้ึนไป ผูDวGาจDางเปLนผูD กําหนด
คGาตอบแทนใหDเหมือนกัน ในสGวนของปpญหาสุขภาพและความปลอดภัย พบวGาของท้ังสองท่ี คลDายกัน
คือสGวนมากไมGไดDรับอุบัติเหตุหรือเจ็บป�วย สําหรับผูDท่ีเคยไดDรับอุบัติเหตุ จะเกิดจากถูกของมีคมท่ิม
แทง รองลงมาเปLนเร่ืองการพลัดตกหกลDม ของกระแทก ไฟไหมDนํ้ารDอนลวกตามลําดับ ปpญหา
สภาพแวดลDอมในการทํางาน เปLนเร่ืองฝุ�นจากวัตถุดิบ หรือสารเคมีท่ีใชDในกระบวนการ รองลงมา เปLน
แสงสวGาง ควันกลิ่น สถานท่ีทํางานไมGสะอาด อากาศไมGถGายเท สําหรับโรคจากการทํางานจะหาขDอมูล
ไดDยากตDองใชDขDอมูลการตรวจรGางกายประกอบ 

 
ข�อเสนอแนะ การปรับปรุงแก�ไขและควบคมุ ป{องกันปhญหาต�างๆท่ีอาจเกิดข้ึน 
 ผูDท่ีเก่ียวขDอง และ/หรือ ผูDมีหนDาท่ีรับผิดชอบ กลุGมผูDรับงานฯ ควรจะไดDมีการพิจารณาแกDไข
ปรับปรุง ในประเด็นตGางๆ เชGน                     

1. ขยายบทบัญญัติตGางๆวGาดDวยการประกันสังคมท่ีมีอยูGใหDครอบคลุมผูDรับงานฯ ซึ่งจะทําใหD
ผูDรับงานฯไดDรับประโยชน<จากการคุDมครองทางประกันสังคม              

2. ผูDรับงานฯ ควรไดDรับประโยชน<จากการคุDมครองในกรณีการเลิกจDางเชGนเดียวกับท่ีคนงาน
ประเภทอ่ืนๆไดDรับ                   

3. ผูDรับงานฯควรปฏิบัติตามมาตรการสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยตามหลักวิขาการ 
และดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของตนเองอยGางเหมาะสม รวมถึงของบุคคลอ่ืนท่ี
อาจไดDรับผลกระทบจากการกระทําหรือละเวDนการกระทําของตนในการทํางาน 

4. กระทรวงสาธารณสุขจัดใหDมีโครงการพัฒนาการเฝJาระวังความเสี่ยงในการทํางานของผูDรับ
งานฯ ซึ่งตDองอาศัยหนGวยงานมาเก่ียวขDองหลายหนGวยงานในระดับตGางๆ สุดทDายจะเกิดประโยชน<แกG
ผูDรับงานฯ                   

5. จัดใหDมีการอบรมเพ่ือพัฒนาฝrมือและทักษะใหDกับผูDรับงานฯ เปLนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิต โอกาสในการจDางงาน และความสามารถในการหารายไดD             

6. ผูDรับงานฯ ควรจะไดDรับการอบรมใหDทราบถึงกฎหมาย ขDอปฏิบัติตGางๆท่ีเก่ียวขDองกับผูDรับ
งานฯ เชGน                     

 - คําช้ีแจงกระทรวงแรงงาน เร่ือง กฎกระทรวงวGาดDวยการคุDมครองแรงงานในงานท่ีรับไป
ทําท่ีบDาน พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี ตุลาคม 2547                
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 - ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง กําหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดข้ึนตามลักษณะหรือสภาพ
ของงานหรือเน่ืองจากการทํางาน ประกาศ ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550             

 - พระราชบัญญัติ คุDมครองผูDรับงานไปทําท่ีบDาน พ.ศ. 2553 กําหนด สิทธิและหนDาท่ีของผูD
วGาจDางและผูDรับงานไปทําท่ีบDาน คGาตอบแทน ความปลอดภัยในการทํางาน คณะกรรมการคุDมครอง
การรับงานไปทําท่ีบDาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2553             

 - ประกาศกรมสวัสดิการและคุDมครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ<และวิธีการข้ึนทะเบียนผูD
จDางงานและผูDรับงานไปทําท่ีบDานท่ีประสงค<จะเลือกผูDแทนเปLนกรรมการในคณะกรรมการคุDมครองการ
รับงานไปทําท่ีบDาน ประกาศ ณ วันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
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