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มาตรฐานการผลิตสถิติ 
 
 
ตัวแปร: สถานภาพการท างาน 
 

แนวคิด (Concept) การผลิตสถิติ  
(ค านิยาม หน่วยที่ใช้ในการจัดท าสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
รูปแบบค าถาม รหัสการจัดจ าแนกสถิติ การน าเสนอสถิติ) 
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ชื่อมาตรฐานสถิติ : สถานภาพการท างาน 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Employment Status 
 
มาตรฐานการจัดจ าแนกที่อ้างอิง : International Classification of Status in Employment (ICSE-93), 
International Labour Organization (ILO) 
 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นมาตรฐานในการจัดท าข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ สถานภาพการท างาน เนื่องจากเป็นตัวแปร
พ้ืนฐานที่ส าคัญที่สามารถน ามาใช้ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะการท างานของบุคคล ชั่วโมงการท างาน 
อาชีพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จ านวนคนท างาน ต้นทุนการท างานและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานภาพการ
ท างานจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสถานะของบุคคลที่ท างานในสถานที่ท างานหรือธุรกิจ 
 
การปรับปรุง : 
ปีล่าสุด: 2561 
ฉบับล่าสุด: ฉบับ 1.0 (Ver. 1.0) 
รายละเอียดการปรับปรุง: - 
 
หน่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล: บุคคล  
 
โครงสร้างรหัสการจัดจ าแนก : 

มีรูปแบบของรหัส คือ  “12”  หมายถึงโครงสร้างรหัสมีทั้งหมด 2 ระดับ ประกอบด้วยเลข 2 หลัก ได้แก่ 
- ระดับท่ี 1 ประเภท (Division) ประกอบด้วยเลขรหัส 1 หลัก  
-  ระดับท่ี 2 หมวด (Section) ประกอบด้วยเลขรหัส 1 หลัก  

 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :  
กลุ่มมาตรฐานสถิติ กองบริหารจัดการระบบสถิติ  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 0 2141 7447-9 
E-mail: pstand@nso.go.th 
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มาตรฐานสถิติ : สถานภาพการท างาน (Employment Status) 
 
“สถานภาพการท างาน” เป็นตัวแปรส าคัญทีส่ามารถน ามาใช้ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะ 

การท างานของบุคคล ชั่วโมงการท างาน อาชีพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จ านวนคนท างาน ต้นทุนการท างานและ
ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานภาพการท างานจะบ่งบอกถึงสถานะของบุคคลที่ท างานในสถานที่ท างานหรือ
ธุรกิจ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพ 1  การจัดจ าแนกกลุ่มประชากรเป้าหมายด้านการท างาน1 

ในการจัดท าข้อมูลสถานภาพการท างานจะเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะกลุ่ม “ผู้มีงานท า” เท่านั้นว่าบุคคล
ดังกล่าวท างานประกอบอาชีพอะไร มีสถานภาพการท างานอะไร อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทไหน รวมถึงข้อมูล
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ ที่ไม่ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผู้มีงานท าจะไม่มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพการท างานได้แก่ ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน (เช่น ท างานบ้าน เรียนหนังสือ ยังเด็กเกินไปหรือชรามาก 
ฯลฯ) ผู้อยู่ในก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล  และผู้ว่างงาน 

การจัดจ าแนกสถานภาพการท างานตามสากล จัดท าขึ้นโดยอ้างอิงตาม International Classification 
of Status in Employment (ICSE-93) ซึ่งจัดท าโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จัดท าขึ้นครั้งแรก
ใน ค.ศ. 1958 โดยผ่านการอนุมัติจาก The United Nations Statistical Commission และต่อมาในเดือน 

                                                 
1
  ตามแนวคิดของส ารวจภาวะการท างานของประชากร จัดท าโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูล

ของประเทศไทยและมาตรฐานสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

ผู้อยูก่ าลัง
แรงงานใน
ปัจจุบนั 

ผู้มีงานท า 

ผู้ว่างงาน 

ผู้อยู่ในก าลัง
แรงงานที่รอ

ฤดูกาล 

ผู้อยู่ในก าลัง
แรงงานรวม 

กลุ่มประชากร
เป้าหมายด้าน
การท างาน 

ผู้ไม่อยู่ใน
ก าลัง

แรงงาน 
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มกราคม ค.ศ. 1993 ในการประชุม “The 15th International Conference of Labour Statisticians 
(ICLS)”  ได้ประกาศมาตรฐานการจัดจ าแนกสถานภาพการท างานฉบับใหม่ขึ้น เรียกว่า “International 
Classification of Status in Employment (ICSE-93)” โดยท าการปรับปรุงแนวคิดในการจัดจ าแนก
สถานภาพการท างานใหม่ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน  และต้องการให้เห็นถึง
ความแตกต่างระหว่าง “งานที่ได้รับค่าจ้าง (Paid employment jobs)”  และ  “งานส่วนตัว (Self-
employment jobs)”  โดยจะมีการอธิบายความหมายต่อไป ซึ่ง ICSE-93 เป็นฉบับที่หลายประเทศให้การ
ยอมรับและใช้งานอยู่อย่างแพร่หลาย รวมทั้งประเทศไทยด้วย 

 

มาตรฐานค านิยาม 

สถานภาพการท างานคือ การจัดประเภทของงานที่ท าโดยบุคคล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยที่งานจะถูก
จัดจ าแนกตามชนิดของสัญญาจ้าง2/ของบุคคลที่มีต่อบุคคลอ่ืนหรือมีต่อองค์กร โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถานภาพการท างาน หน่วยสถิติท่ีใช้ คือ “บุคคล (person)” ซึ่งหมายถึงแต่ละบุคคล  

แนวคิดที่ใช้ในการจัดจ าแนกประเภทของงาน 

 ในการจัดจ าแนกสถานภาพการท างานจ าเป็นต้องจัดจ าแนกประเภทของงานก่อน ซึ่งแนวคิดท่ีใช้ใน
การจัดจ าแนกประเภทของงาน ประกอบด้วย 

1. ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ   พิจารณาจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของผู้ปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากผล
ประกอบการหรือการลงทุนขององค์กร เช่น ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผลประกอบการ
ของธุรกิจหรือไม่  ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อเงินทุนของตนเองในธุรกิจหรือไม่  เป็นต้น 

2. อ านาจหน้าที่ที่ผู้ปิิบัติงานมีต่อุุรกิจและต่อคนท างานอ่ืน พิจารณาจากอ านาจหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแลและการด าเนินงานที่ผู้ปฏิบัติงานมีต่อธุรกิจและต่อคนท างานอ่ืน เช่น ผู้ปฏิบัติงานมี
อ านาจในการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจหรือไม่ ผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจในการตัดสินใจจ้างหรือเลิก
จ้างบุคลากรในธุรกิจหรือไม่ เป็นต้น  

ประเภทของงาน  

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สามารถน ามาใช้ในการจัดจ าแนกประเภทของงานโดยอ้างอิงจากลักษณะ
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ และ/หรืออ านาจหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานมีต่อธุรกิจและต่อคนท างานอื่นตามที่สัญญาจ้าง
ได้ให้ไว้หรือมีผลบังคับใช้กับผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.   งานที่ได้รับค่าจ้าง (Paid employment jobs) คือ งานที่ผู้ปฏิบัติงานมีสัญญาจ้างว่าจะได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นส าคัญ  โดยค่าตอบแทนอาจอยู่ในรูปของค่าจ้างและเงินเดือน ค่าคอมมิชชัน 
ค่าตอบแทนคิดเป็นรายชิ้น เงินโบนัส หรือเป็นค่าตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น อาหาร 
ที่อยู่อาศัย หรือการฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่งค่าตอบแทนนี้ไม่ได้ขึ้นตรงกับรายได้ของหน่วยงานที่
บุคคลเหล่านั้นท างานอยู่ (หน่วยงานในที่นี้อาจเป็นบริษัท องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร หน่วยงาน

                                                 
2   ค าว่า “สัญญาจ้าง” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมายความว่า  สัญญาไม่วา่เป็นหนังสือหรือด้วย

วาจาระบุชัดเจนหรือเป็นที่เข้าใจโดยปริยาย ซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะท างานให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรยีกว่า
นายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้คา่จ้างตลอดเวลาที่ท างานให ้
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รัฐบาล หรือครัวเรือน) โดยที่บางส่วนหรือทั้งหมดของเครื่องมือ อุปกรณ์ และ/หรือสถานที่ที่
ผู้ปฏิบัติงานใช้อาจเป็นของตนเองหรือผู้อ่ืนก็ได้ และผู้ปฏิบัติงานท างานภายใต้การก ากับดูแล
โดยตรงหรือตามแนวทางที่ได้ก าหนดโดยเจ้าของหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  

2.  งานส่วนตัว (Self-employment jobs) คือ งานที่มีค่าตอบแทนขึ้นตรงกับผลก าไรหรือ
ศักยภาพที่ก่อให้เกิดผลก าไรจากสินค้าและบริการที่ผลิตได้ (การบริโภคของตนเองถือเป็นส่วน
หนึ่งของก าไร) ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ท าการตัดสินใจหรือเป็นตัวแทนในการตัดสินใจในการด าเนินงาน
ที่มีผลกับวิสาหกิจ และรับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการของวิสาหกิจ (ในที่นี้ค าว่า “วิสาหกิจ” ให้
รวมถึงการด าเนินงานโดยบุคคลคนเดียวด้วย) 

 
ตาราง 1    ความสัมพันุ์ระหว่างประเภทของงานและแนวคิดที่ใช้ในการจัดจ าแนกประเภทของงาน 
 

ประเภทของงาน 

แนวคิดที่ใช้ในการจัดจ าแนกประเภทของงาน 

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ อ านาจหน้าที่ท่ีผู้ปิิบัติงานมีต่อุุรกิจ 
และต่อคนท างานอ่ืน 

งานที่ได้รับค่าจ้าง  (เนื่องจาก ค่าตอบแทน
ไม่ได้ขึ้นตรงกับรายได้ของ
หน่วยงานที่บุคคลเหล่านั้น
ท างานอยู่) 

 (เนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานท างาน
ภายใต้การก ากับ   ดูแลโดยตรง
หรือตามแนวทางที่ได้ก าหนดโดย 
เจ้าของหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย) 

งานส่วนตัว  (เนื่องจาก ค่าตอบแทนขึ้น
ตรงกับรายได้ของหน่วยงาน
ที่บุคคลเหล่านั้นท างานอยู่) 
 

 (เนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ท า
การตัดสินใจหรือเป็นตัวแทนในการ
ตัดสินใจในการด าเนินงาน) 

 

การจัดจ าแนกสถานภาพการท างาน แบ่งเป็น 5 กลุ่มคือ  

(1)  ลูกจ้าง (Employees) คือ คนท างานทั้งหมดที่มีประเภทของงานเป็น “งานที่ได้รับค่าจ้าง”  เป็นผู้ที่มี
สัญญาจ้างและท างานเพ่ือให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นส าคัญ  ซึ่งเป็นสัญญาที่ท าแล้วและยังคงมีผลต่อเนื่อง
ต่อไป หรือมีการต่อสัญญากับนายจ้างคนเดิมบนพ้ืนฐานของความต่อเนื่อง   

โดยที่ :  
-    สัญญาจ้างอาจอยู่ในรูปของหนังสือหรือด้วยวาจาระบุชัดเจน หรือเป็นที่เข้าใจโดยปริยาย 
-  ค่าตอบแทนอาจอยู่ในรูปของค่าจ้างและเงินเดือน  ค่าคอมมิชชัน ค่าตอบแทนคิดเป็นรายชิ้น เงิน

โบนัส  หรือเป็นค่าตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน  เช่น  อาหาร  ที่อยู่อาศัย  หรือการฝึกอบรม  
เป็นต้น 

-   ค าว่า “บนพ้ืนฐานของความต่อเนื่อง”  มีความหมายโดยนัยคือ  ช่วงเวลาของการจ้างงานต้องนานกว่า
ช่วงเวลาที่น้อยที่สุดที่ก าหนดขึ้นซึ่งเป็นไปตามสภาวการณ์ของประเทศ 
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(2)  นายจ้าง (Employers) คือ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือท าธุรกิจร่วมกับหุ้นส่วนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยมี
ประเภทของงานเป็น “งานส่วนตัว”  และมีการจ้างบุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปเพ่ือมาท างานให้ในธุรกิจของ
ตนเองในฐานะ “ลูกจ้าง” โดยเป็นการจ้างงานบนพ้ืนฐานของความต่อเนื่อง (หุ้นส่วนอาจเป็นหรือไม่เป็น
สมาชิกของครอบครัวหรือครัวเรือนเดียวกันก็ได้) 

(3)   ผู้ท างานส่วนตัว (Own-account workers) คือ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือท าธุรกิจร่วมกับหุ้นส่วนตั้งแต่  
1 คนขึ้นไป  โดยมีประเภทของงานเป็น   “งานส่วนตัว”   และไม่มีการจ้าง  “ลูกจ้าง”   ที่เป็นการจ้าง
งานบนพ้ืนฐานของความต่อเนื่องเพ่ือมาท างานให้ในระหว่างคาบเวลาอ้างอิง  แต่สามารถจ้าง “ลูกจ้างที่ไม่ใช่
การจ้างงานอย่างต่อเนื่อง” ได้ (หุ้นส่วนอาจเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกของครอบครัวหรือครัวเรือนเดียวกันก็ได้) 

(4)  สมาชิกของการรวมกลุ่ม (Members of producers’ cooperatives) คือ ผู้ที่ท า “งานส่วนตัว” โดย
ร่วมกันท าการผลิตสินค้าและบริการ โดยสมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมเท่าเทียมกันกับสมาชิกคนอื่นๆ ในการ
ก าหนดรูปแบบการจัดการด้านการผลิต  การขาย  และ/หรืองานอื่นๆ  ของสถานประกอบการ  การ
ลงทุน  และการจัดสรรรายได้ของสถานประกอบการให้กับสมาชิก (“ลูกจ้าง”ของการรวมกลุ่มผู้ผลิตไม่ถูก
จัดจ าแนกไว้ในกลุ่มนี้) 

(5) ผู้ช่วยุุรกิจในครัวเรือน (Contributing family workers)   คือ  ผู้ที่ท า “งานส่วนตัว” ในสถาน
ประกอบการที่เน้นกลไกเพ่ือการตลาดที่ด าเนินงานโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและอาศัยอยู่ในครัวเรือน
เดียวกันโดยไม่ได้รับค่าจ้าง แต่บุคคลดังกล่าวไม่อยู่ในฐานะของหุ้นส่วน เนื่องจากระดับของความ
รับผิดชอบที่มีต่อสถานประกอบการไม่อยู่ในระดับของความเป็นผู้น าทั้งในแง่ของเวลาการท างานหรือปัจจัย
อ่ืนๆ (ในกรณีของผู้ที่ท างานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในธุรกิจที่ด าเนินงานโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน แต่
ไมไ่ด้อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ข้อก าหนดที่ว่า “อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน” สามารถตัดออกได้) 

การจัดจ าแนกบุคคลตามสถานภาพการท างาน ในกรณีที่บุคคลท างาน 1 งาน ในระหว่างคาบเวลาอ้างอิง 
สามารถจัดจ าแนกตามกลุ่มสถานภาพการท างานของงานดังกล่าว แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
ที่คนมักท างานมากกว่า 1 งานหรือท างานมากกว่า 1 อาชีพ ในคาบเวลาอ้างอิง สามารถจัดเก็บข้อมูลการ
ท างานเป็น “อาชีพหลัก” และ “อาชีพรอง” ซ่ึงแต่ละอาชีพก็จะมีสถานภาพการท างานท่ีท าในแต่ละอาชพี ซ่ึง
จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น  

แต่ในกรณีที่ต้องการเก็บอาชีพหลักเพียงอาชีพเดียว แต่บุคคลท างานมากกว่า 1 งาน  หรือท างาน
มากกว่า 1 อาชีพในคาบเวลาอ้างอิง  ให้จัดจ าแนกตามกลุ่มสถานภาพการท างานของงานที่ใช้เวลามากที่สุด
หรืองานที่ให้รายได้สูงสุดจากการท างานในคาบเวลาดังกล่าว   (หรืองานที่คาดว่าจะให้รายได้สูงสุด  ถ้าสามารถ
คาดการณค์่าจ้างในอนาคตได้) ซ่ึงการจัดจ าแนกสถานภาพการท างาน    สามารถน ามาปรับให้สอดคล้องกับ
การใช้งานเพื่อใช้กับผู้ก าลังหางานท าหรือผู้ว่างงาน  โดยไม่ค านึงถึงสถานะของก าลังแรงงานในคาบเวลาอ้างอิง   
เช่น ผู้ก าลังหางานท าอาจพิจารณาจากประเภทของงานที่ก าลังหา  หรือผู้ว่างงานอาจต้องพิจารณาจากงานที่
ท าก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)  
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ภาพ 2    ความสัมพันุ์ระหว่างประเภทของงานและการจัดจ าแนกสถานภาพการท างาน 
 

แนวทางการพิจารณาความแตกต่างระหว่าง “งานที่ได้รับค่าจ้าง” และ “งานส่วนตัว” 

การจัดจ าแนกสถานภาพการท างานของบุคคลโดยเฉพาะในกรณีของ “ลูกจ้าง”  กับ “ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว” ในทางปฏิบัติ อาจพบปัญหาที่ค่อนข้างยากต่อการตัดสินใจว่าควรจัดประเภทไว้ในกลุ่มใดจึงจะถูกต้อง
และเหมาะสมที่สุด  เนื่องจากมีลักษณะที่คาบเกี่ยวกันค่อนข้างมาก  

ปัจจัยส าคัญในการจัดจ าแนกสถานภาพการท างาน คือ ต้องสามารถจัดจ าแนกประเภทของงานที่บุคคล
ดังกล่าวท าอยู่ว่า เป็น “งานที่ได้รับค่าจ้าง” หรือ “งานส่วนตัว” ให้ได้ก่อน ซึ่งแนวคิดในการจัดจ าแนกประเภท
ของงานประกอบด้วย  

- ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ  สามารถพิจารณาได้จากประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  
- ผู้ปฏิบัติงานมีค่าตอบแทนขึ้นตรงกับผลประกอบการของธุรกิจมากหรือน้อย ? 
- ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลก าไรหรือขาดทุนของธุรกิจมากหรือน้อย ? 
- ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อเงินทุนของตนเองในธุรกิจมากหรือน้อย ? 
- ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดหาทรัพย์สินและอุปกรณ์หลักในการท างานมากหรือน้อย ? 
- ฯลฯ 

- อ านาจหน้าที่ท่ีผู้ปิิบัติงานมีต่อุุรกิจและต่อคนท างานอ่ืน  สามารถพิจารณาได้จากประเด็นต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น  
- ผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจมากหรือน้อย ? 
- ผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจตัดสินใจจ้างหรือเลิกจ้างบุคลากรในธุรกิจมากหรือน้อย ? 
- ผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนของบุคลากรในธุรกิจมากหรือน้อย ? 
- ผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับชั่วโมงการท างานหรือวันหยุดในธุรกิจมากหรือน้อย ? 
- ผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจในฐานะเป็นตัวแทนในการท าสัญญากับองค์กรหรือบุคคลอื่นมากหรือน้อย ? 
- ผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจรับ/จ้างเหมางานได้เองมากหรือน้อย ? 
- ฯลฯ 

 
 

ผู้มีงานท า 

ลูกจ้าง 

งานที่ได้รับค่าจ้าง งานส่วนตัว 

นายจ้าง สมาชกิของการรวมกลุม่ ผู้ช่วยุุรกิจในครัวเรือน ผู้ท างานส่วนตัว 
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ตาราง 2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของงานและแนวคิดท่ีใช้ในการจัดจ าแนกประเภทของงาน โดยแยก
ตามประเด็นที่เก่ียวข้อง 

 

แนวคิดที่ใช้ในการจัดจ าแนกประเภทของงาน ประเภทของงาน 
งานที่ได้รับค่าจา้ง งานส่วนตัว 

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ     
 -  ผู้ปฏิบัติงานมีค่าตอบแทนขึ้นตรงกับผลประกอบการของธุรกิจมากหรือน้อย ? น้อย มาก 
 -  ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลก าไรหรือขาดทุนของธุรกิจมากหรือน้อย ? น้อย มาก 
 -  ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อเงินทุนของตนเองในธุรกิจมากหรือน้อย ? น้อย มาก 
 -  ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดหาทรัพยส์ินและอุปกรณห์ลักในการท างานมากหรือน้อย ? น้อย มาก 
อ านาจหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานมีต่อธุรกิจและต่อคนท างานอ่ืน   
 -  ผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจมากหรือน้อย ? น้อย มาก 
 -  ผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจตดัสินใจจา้งหรือเลิกจ้างบุคลากรในธุรกิจมากหรือน้อย ? น้อย มาก 
 -  ผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจตดัสินใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนของบุคลากรในธุรกิจมากหรือน้อย ? น้อย มาก 
-   ผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจตดัสินใจเกี่ยวกับช่ัวโมงการท างานหรือวันหยุดในธุรกิจมากหรือน้อย ? น้อย มาก 
 -  ผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจในฐานะเป็นตัวแทนในการท าสัญญากับองค์กรหรือบุคคลอื่นมากหรือ

น้อย ? 
น้อย มาก 

 -  ผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจรับ/จ้างเหมางานไดเ้องมากหรือน้อย ? น้อย มาก 

จากตาราง 2 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นของแนวคิดที่ใช้ในการจัดจ าแนกประเภทของงาน  พบว่าผู้
ที่ท า “งานที่ได้รับค่าจ้าง” จะไม่มีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและไม่มีอ านาจหน้าที่ต่อธุรกิจและต่อคนท างานอื่น 
ในขณะที่ผู้ที่ท า “งานส่วนตัว” จะเป็นไปในทางตรงกันข้าม ซึ่งในทางปฏิบัติ เป็นเรื่องยากที่จะก าหนดได้อย่าง
ชัดเจนว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ที่ท า “งานที่ได้รับค่าจ้าง” หรือ “งานส่วนตัว” ดังนั้น ในกรณีท่ีไม่สามารถ
ตัดสินใจในการจัดจ าแนกประเภทของงาน ให้พิจารณาในแต่ละประเด็นว่าได้ผลเป็นอย่างไร  และน ามาสรุปเป็น
ภาพรวมว่าควรจัดให้เป็น “งานที่ได้รับค่าจ้าง” หรือ “งานส่วนตัว” 
 

การจัดจ าแนกสถานภาพการท างานของกลุ่มพิเศษ 

1. ผู้จัดการที่เป็นเจ้าของวิสาหกิจในรูปบริษัท (Owner-managers of incorporated enterprises) คือ 
ผู้ที่ท างานในวิสาหกิจที่ท างานคนเดียวหรือร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือกับหุ้นส่วนตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป 
โดยเป็นผู้มีอ านาจในความเป็นเจ้าของวิสาหกิจ อ านาจในฐานะเป็นตัวแทนในการท าสัญญากับองค์กรอ่ืน 
และอ านาจในการจ้างหรือเลิกจ้างบุคคลที่“ท างานโดยได้รับค่าจ้าง”  ที่อยู่ในองค์กรเดียวกันภายใต้
ระเบียบข้อกฎหมายของประเทศ และกฎข้อบังคับที่ก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการขององค์กรซึ่งได้จาก
การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง 

การจัดจ าแนกสถานภาพการท างานของ “ผู้จัดการที่เป็นเจ้าของวิสาหกิจในรูปบริษัท” พบว่าไม่สามารถ
จัดจ าแนกประเภทของงานได้อย่างชัดเจนว่าเป็น  “งานที่ได้รับค่าจ้าง”  หรือ “งานส่วนตัว”  เนื่องจาก
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คนเหล่านี้ได้รับส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนเหมือนกับบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม  “งานที่ได้รับค่าจ้าง”  ในขณะที่มี
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อวิสาหกิจเช่นเดียวกับบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม “งานส่วนตัว”  

ในกรณีนี้สามารถพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ 
1.1 ผู้จัดการที่เป็นเจ้าของวิสาหกิจขนาดใหญ่ มีระดับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและอ านาจในการ

ด าเนินงานขึ้นอยู่กับจ านวนหุ้นที่บุคคลดังกล่าวมีในองค์กร โดยท างานในต าแหน่ง “ผู้จัดการ” มี
ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง ถึงแม้ว่าจะได้รับก าไรจากการถือหุ้นเช่นเดียวกับหุ้นส่วนคน
อ่ืนๆ ก็ตาม ในกรณีนี้ให้จัดประเภทผู้จัดการที่เป็นเจ้าของวิสาหกิจเป็น “ลูกจ้าง” 

1.2 ผู้จัดการที่เป็นเจ้าของวิสาหกิจขนาดเล็กที่ด าเนินงานคนเดียวหรือท าร่วมกับหุ้นส่วน   ผู้จัดการที่
เป็นเจ้าของจะมีความเสี่ยงทางการเงินสูง   เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ขององค์กร   มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ ควบคุม ดูแลกิจการอย่างเต็มที่    และท่ีส าคัญคือ รายได้ที่ได้รับขึ้นตรงกับผลก าไรของ
วิสาหกิจ     ในกรณีดังกล่าวนี้ให้จัดประเภทผู้จัดการที่เป็นเจ้าของวิสาหกิจเป็น “นายจ้าง” หรือ “ผู้
ประกอบธุรกิจส่วนตัว” 

2. ผู้รับเหมา (Contractors) คือ ผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนว่ามีอ านาจในการจัดการด้านการให้บริการทาง
ธุรกจิแก่ผู้ว่าจ้าง เช่น การให้บริการเก่ียวกับภาษี บัญชี กฎหมาย การท าความสะอาด การรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น  ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่แยกต่างหาก ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงไม่มีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้าน
สวัสดิการสังคมและการด าเนินงานจะเป็นไปตามข้อผูกพันในสัญญา  

การจัดจ าแนกสถานภาพการท างานของ “ผู้รับเหมา” ไม่สามารถจัดจ าแนกประเภทของงานได้อย่าง
ชัดเจนว่าเป็น “งานที่ได้รับค่าจ้าง” หรือ “งานส่วนตัว”  ดังนั้น ควรพิจารณาจากข้อก าหนดของสัญญา
จ้างตามแนวคิดที่ใช้ในการจัดจ าแนกประเภทของงาน ตามตาราง 3 คือ 

- ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ 
- อ านาจหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานมีต่อธุรกิจและต่อคนท างานอ่ืน 

จากตาราง 3 พบว่า ผู้ที่ท า “งานที่ได้รับค่าจ้าง”  แตกต่างจากผู้ที่ท า “งานส่วนตัว” อย่างชัดเจน ดังนั้น 
จึงควรน าแนวคิดการจัดจ าแนกประเภทของงานมาเป็นแนวทางในการพิจารณาเพ่ือความถูกต้อง และ
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้กับกรณีอ่ืนๆ ได้ด้วย 

 

ตาราง 3   การพิจารณาตามแนวคิดท่ีใช้ในการจัดจ าแนกประเภทของงาน 
 

แนวคิดที่ใช้ในการจัดจ าแนกประเภทของงาน ประเภทของงาน 
งานที่ได้รับค่าจา้ง งานส่วนตัว 

- ข้อก าหนดของสัญญาจ้างเป็นลักษณะของ “สัญญาเพื่อการจ้างงาน” 
หรือ “สัญญาเพื่อการให้บริการ” 

สัญญาเพื่อการ  
จ้างงาน 

สัญญาเพื่อการ
ให้บริการ 

- ต้องจัดหาอุปกรณ์ในการท างานเองมากหรือน้อย ? น้อย มาก 

- มีอ านาจในการจ้างบุคคลอื่นมาช่วยท างานได้มากหรือน้อย ? น้อย มาก 

- ต้องรับภาระความเสี่ยงทางการเงินมากหรือน้อย ? น้อย มาก 

- ต้องรับผิดชอบต่อการลงทุนและการจัดการมากหรือน้อย ? น้อย มาก 

- มีความเป็นอิสระจากการควบคมุของผู้ว่าจ้างมากหรือน้อย ? น้อย มาก 
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3.  ผู้ขอซื้อแฟรนไชส ์ (Franchisees)  คือ ผู้ขอรับสิทธิในการท าธุรกิจจากเจ้าของธุรกิจที่มีความประสงค์ให้
ผู้อื่นมาด าเนินงานภายใต้ชื่อของตน ซึ่งผู้ขอซื้อแฟรนไชส์ได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกับเจ้าของแฟรน
ไชส์ว่าจะด าเนินธุรกิจและบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า     และปฏิบัติตามรูปแบบการท าธุรกิจของ
เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์  ผู้ขอซื้อแฟรนไชส์ต้องช าระค่าธรรมเนียมแก่เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์  เช่น 
ค่าธรรมเนียมแรกเริ่ม ค่าธรรมเนียมจากรายได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นรูปแบบใดนั้นขึ้นกับ
สัญญาหรือข้อตกลงที่ท าร่วมกัน 

ในกรณีนี้ “ผู้ขอซื้อแฟรนไชส์” ควรจัดจ าแนกประเภทของงานเป็น “งานส่วนตัว”  เนื่องจากต้องรับภาระ
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งต้องมีสถานที่และอุปกรณ์เป็นของตนเองด้วย  ถึงแม้ว่าแนวทางและ
รูปแบบการด าเนินกิจการจะถูกก าหนดโดยผู้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ก็ตาม 

4.  คนท างานที่ไม่มีความม่ันคง (Workers in precarious employment) หมายถึง ผู้ที่ยอมให้วิสาหกิจ
หรือบุคคลที่จ้างยกเลิกสัญญาจ้างได้โดยแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาอันสั้น และ/หรือแจ้งได้ตามความพอใจ  
หรือ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มของ “คนท างานที่มีการจ้างงานในเวลาที่ไม่แน่นอน”  หรือ “คนท างานที่มีการจ้างงาน
ระยะสั้น” หรือ “คนท างานที่มีการจ้างงานตามฤดูกาล” 

4.1 ต้องมีความต่อเนื่องของการจ้างงานนานกว่าคาบเวลาระยะสั้น (ซึ่งคาบเวลาดังกล่าวถูกก าหนดโดย
สภาวการณ์ของประเทศ) คนท างานที่มีการจ้างงานในเวลาที่ไม่แน่นอน (Casual workers) คือ 
คนท างานที่ไม่ได้คาดหมายว่า  

4.2 คนท างานที่มีการจ้างงานระยะสั้น (Workers in short-term employment) คือ คนท างานที่
คาดหมายได้ว่าจะมีความต่อเนื่องในการจ้างงานนานกว่าระยะเวลาที่ก าหนดให้กับ “คนท างานที่มีการ
จ้างงานในเวลาที่ไม่แน่นอน”   แต่สั้นกว่าระยะเวลาที่ได้ก าหนดให้กับ “ลูกจ้างทั่วไป” 3/ 

4.3 คนท างานที่มีการจ้างงานตามฤดูกาล (Workers in seasonal employment) คือ คนท างานที่มี
ก าหนดเวลาและช่วงเวลาของการจ้างงานที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยฤดูกาลอย่างมีนัยส าคัญ  

การจัดจ าแนกสถานภาพการท างานของ “คนท างานที่ไม่มีความมั่นคง” ควรจัดจ าแนกเป็น “ลูกจ้าง” หรือ 
“ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว” นั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้าง โดยพิจารณาจากแนวคิดในการจัด
ประเภทของงาน ดังนี้ 

- คนท างานที่มีการจ้างงานในเวลาที่ไม่แน่นอน  จะจัดจ าแนกสถานภาพการท างานเป็น  “ลูกจ้าง”  หรือ 
“ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว” นั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้าง กล่าวคือ คนท างานที่ท างานกับ
นายจ้างรายใดรายหนึ่งเป็นประจ า   ถึงแม้ว่านายจ้างจะมีงานให้ท าไม่สม่ าเสมอก็ตาม  ให้ถือว่า
คนท างานดังกล่าวเป็น “ลูกจ้าง”  แต่ถ้าไม่ได้ท างานกับนายจ้างรายใดรายหนึ่งเป็นประจ า  ให้ถือว่า
คนท างานดังกล่าวเป็น   “ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว” 

- ส าหรับคนท างานที่มีการจ้างงานตามฤดูกาลจะจัดจ าแนกสถานภาพการท างานเป็น   “ลูกจ้าง”   
หรือ “ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว” นั้น   ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้างเช่นเดียวกัน  ถ้า
คนท างานที่ท างานตามฤดูกาล (เช่น ฤดูกาลเพาะปลูก ฤดูกาลเก็บเกี่ยว เป็นต้น) โดยมีข้อตกลงที่จะ
ท างานกับนายจ้างรายใดรายหนึ่งเป็นประจ า ให้ถือว่าคนท างานดังกล่าวเป็น “ลูกจ้าง” แต่ถ้าไม่ได้
ท างานกับนายจ้างรายใดรายหนึ่งเป็นประจ า ให้ถือว่าคนท างานดังกล่าวเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว”  

                                                 
3/

 ลูกจ้างทั่วไป หมายถึง “ลูกจ้างทีม่ีสัญญาจ้างที่มั่นคง” โดยองค์กรที่ว่าจ้างมีหน้าท่ีรับผดิชอบเกี่ยวกบัการเสยีภาษี การให้
ความช่วยเหลือด้านการประกันสังคม และ/หรือข้อผูกพันของสญัญาเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน 
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5.   คนท างานนอกสถานที่ (Outworkers)   คือ  ผู้ที่ท างานภายใต้ข้อตกลงที่ว่าจะท างาน  หรือจัดหาสินค้า  
หรือบริการในปริมาณที่แน่นอนให้กับวิสาหกิจใดวิสาหกิจหนึ่งโดยเฉพาะ โดยท าข้อตกลงหรือสัญญากับ
วิสาหกิจไว้ล่วงหน้า  แต่สถานที่ท างานไม่ได้อยู่ในวิสาหกิจดังกล่าว คนท างานเหล่านี้อาจจัดจ าแนก
ประเภทของงานเป็น “งานที่ได้รับค่าจ้าง”  หรือ “งานส่วนตัว” ตามข้อก าหนดของสัญญาจ้าง   

ในกรณีที่ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านได้ท าสัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้างว่าจะท าการจัดหาสินค้าหรือบริการให้ โดยงานที่
รับมาท าต้องเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของกระบวนการผลิตหรือธุรกิจของผู้ว่าจ้าง และผูว้่าจ้างเป็นผู้ก าหนด
ลักษณะการด าเนินงาน  จัดหาวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ให้บางส่วนหรือทั้งหมด   ในกรณีนี้ถือว่าผู้รับงาน
ดังกล่าวเป็นผู้ที่ท า “งานที่ได้รับค่าจ้าง”  

แต่ถ้าผู้ว่าจ้างไม่ได้ก าหนดลักษณะการด าเนินงานไม่ได้จัดหาวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ให้ กล่าวคือ ผู้รับงานมี
สิทธิในการบริหารจัดการงานที่รับมา  และมีสิทธิในการก าหนดว่าจะจ้างหรือไม่จ้าง “ลูกจ้าง” เพ่ือมาช่วย
ท างาน ในกรณีนี้ถือว่าผู้รับงานดังกล่าวเป็นผู้ที่ท า “งานส่วนตัว” โดยจัดจ าแนกเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว” หรือเป็น “นายจ้าง”  ถ้ามีการจ้างลูกจ้างที่เป็นการจ้างงานบนพ้ืนฐานของความต่อเนื่อง 

6.   ชาวนาที่เช่านาและจ่ายค่าเช่าด้วยการแบ่งผลผลิต (Sharecroppers) คือผู้ที่มีสัญญาทั้งที่แสดงอย่างชัด
แจ้งหรือแสดงเป็นนัยกับเจ้าของเครื่องมือการผลิต (ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร เป็นต้น) หรือผู้จัดหาสินเชือ่
หรือวัตถุดิบ ซึ่งต้องมีการก าหนดขอบเขตการด าเนินงานให้ชัดเจน       รวมถึงต้องก าหนดสัดส่วนของการ
แบ่งผลผลิตด้วย ในกรณีนี้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ท า “งานส่วนตัว” 

ในกรณีของผู้ดูแลกิจการด้านการเกษตรที่ได้รับค่าตอบแทนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลผลิต เช่น ผู้ดูแลสวน
ยางที่ท าสัญญาจ้างกับเจ้าของสวนให้เป็นผู้ดูแลกิจการทั้งหมด โดยได้รับค่าตอบแทนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
จากผลผลิต ซึ่งรายได้ของผู้ดูแลกิจการขึ้นอยู่กับผลผลิตที่ตนเองเป็นผู้ดูแล ดังนั้นให้ถือว่าผู้ดูแลกิจการ
ด้านการเกษตรดังกล่าวเป็นผู้ที่ท า “งานส่วนตัว” 

7.  ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน (Communal resource exploiters) คือผู้ที่ใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติ เช่น ที่ดิน พ้ืนที่ท าประมง พ้ืนที่ล่าสัตว์และเก็บของป่า ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวไม่มีผู้ใดมีสิทธิใน
ทรัพย์สินนั้นๆ แต่ชุมชนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษาและจัดการ  ในที่นี้ถือว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้ท า “งานส่วนตัว” 

8.  คนท างานแบบยังชีพ (Subsistence workers) คือ ผู้ที่ท าการผลิตสินค้าและบริการที่เน้นเพ่ือการบริโภค
ในครัวเรือนของตนเองและท าบนพ้ืนฐานเพ่ือความอยู่รอดของตนเองเป็นส าคัญ ในที่นี้ถือว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้ท า “งานส่วนตัว”  เช่น  คนท างานรับจ้างขนส่งสินค้าในตลาด  ซึ่งไม่ได้ท างานให้กับนายจ้างรายใด
รายหนึ่งเป็นประจ า เมื่อพิจารณาตามแนวคิดที่ใช้ในการจัดจ าแนกประเภทของงาน พบว่า 

-  ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ   
- บุคคลดังกล่าวมีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้ที่มาใช้บริการ 
- บุคคลดังกล่าวมีความเสี่ยงในการท างานว่าจะมีผู้มาใช้บริการมากน้อยเพียงใด 
- บุคคลดังกล่าวต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานเอง 

- อ านาจหน้าที่ท่ีผู้ปิิบัติงานมีต่อุุรกิจและต่อคนท างานอ่ืน  
- บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตัดสินใจในการด าเนินงานของตนเองว่าจะท างานอย่างไร 
- บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตัดสินใจว่าจะท างานวันใดหรือหยุดวันใดก็ได้ 
- บุคคลดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมการด าเนินงานจากผู้อ่ืน 
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ดังนั้นในกรณีนี้ ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่ท า “งานส่วนตัว” 

จากกรณีตัวอย่างที่ได้อธิบายมาข้างต้น เป็นตัวอย่างของการจัดจ าแนกสถานภาพการท างานของกลุ่ม
พิเศษว่ามีแนวคิดในการจัดจ าแนกอย่างไร  ในกรณีท่ีค่อนข้างคาบเกี่ยวกันระหว่างการจัดจ าแนกสถานภาพการ
ท างานของผู้ที่ท า “งานที่ได้รับค่าจ้าง” หรือ “งานส่วนตัว” เนื่องจากลักษณะการท างานของแต่ละบุคคลนั้นมี
ความแตกต่างกันไปตามอาชีพ   กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการ  และสถานที่ท่ีปฏิบัติงาน โดย
สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะถูกก าหนดอยู่ในสัญญาจ้าง  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่น ามาพิจารณาในการจัดจ าแนกสถานภาพ
การท างานได้อย่างถูกต้อง 
 
กรณีตัวอย่าง คนท างานรับจ้างขนส่งสินค้าในตลาด  ซึ่งไม่ได้ท างานให้กับนายจ้างรายใดรายหนึ่งเป็นประจ า  

ตาราง 4 การพิจารณาสถานภาพการท างานของคนท างานรับจ้างขนส่งสินค้าในตลาดตามแนวคิดที่ใช้ใน 
การจัดจ าแนกประเภทของงาน  โดยแยกตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดที่ใช้ในการจัดจ าแนกประเภทของงาน ค าตอบ หมายเหตุ 
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ 
 -  ผู้ปฏิบัติงานมีค่าตอบแทนขึ้นกับผลประกอบการของธุรกิจ

มากหรือน้อย ? 
มาก ค่าตอบแทนข้ึนอยู่กับจ านวนผู้ที่มาใช้บริการ 

 - ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าทีร่ับผดิชอบต่อผลก าไรหรือขาดทุนของ
ธุรกิจมากหรือน้อย ? 

มาก ต้องรับผิดชอบต่อผลก าไรหรือขาดทุนเอง  

 -  ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดหาทรัพยส์ินและอุปกรณห์ลักในการ
ท างานมากหรือน้อย ? 

มาก ต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานเอง 

อ านาจหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานมีต่อธุรกิจและต่อคนท างาน 
 - ผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจมากหรือ

น้อย ? 
มาก มีอ านาจในการตดัสินใจในการด าเนินงานของตนเอง 

 - ผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจตัดสินใจจา้งหรือเลิกจ้างบุคลากรใน
ธุรกิจมากหรือน้อย ? 

มาก มีอ านาจในการตดัสินใจจ้างหรือเลิกจ้างบุคลากรใน
ธุรกิจ 

-  ผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจตัดสินใจเกีย่วกับช่ัวโมงการท างาน
หรือวันหยุดในธุรกิจมากหรือน้อย ? 

มาก มีอ านาจในการตดัสินใจว่าจะท างานวันใดหรือหยุดวัน
ใดก็ได ้

 - ผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจรับ/จ้างเหมางานได้เองมากหรือน้อย ? มาก สามารถตัดสินใจรับ/จ้างเหมางานได้เอง 

จากตาราง 4  เมื่อพิจารณาตามแนวคิดในการจัดจ าแนกประเภทของงานพบว่า  ค าตอบที่ได้คือ คนท างาน
รับจ้างขนส่งสินค้าในตลาดมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและมีอ านาจหน้าที่ต่อธุรกิจและต่อคนท างาน ดังนั้นในกรณีนี้ 
ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่ท า “งานส่วนตัว” 
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มาตรฐานรหัสการจัดจ าแนก 

มีรูปแบบของรหัส คือ  “12”  หมายถึงโครงสร้างรหัสมีทั้งหมด 2 ระดับ ประกอบด้วยเลข 2 หลัก ได้แก่ 

- ระดับท่ี 1 ประเภท (Division) ประกอบด้วยเลขรหัส 1 หลัก  
-  ระดับท่ี 2 หมวด (Section) ประกอบด้วยเลขรหัส 1 หลัก  

 
รหัส (Code) 

ค าอุิบาย Explanatory ประเภท 
(Division) 

หมวด 
(Section) 

1 10 ลูกจ้าง Employees  
2 20 นายจ้าง Employers  
3 30 ผู้ท างานส่วนตัว Own-account workers 
4 40 สมาชิกของการรวมกลุ่ม Members of producers’ cooperatives 
5 50 ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือน Contributing family workers 
9  ไม่สามารถจ าแนกได้ Not classifiable  
 91 ไม่ทราบ Don’t know 
 92 ค าตอบไม่สามารถระบุได้ Response unidentifiable 
 93 ค าตอบนอกขอบเขต Response outside scope 
 94 ปฏิเสธที่จะตอบ Refused to answer 
 99 ไม่ตอบ Non-response 

โดยท่ี  รหัส 9 ไม่สามารถจ าแนกได้ ประกอบด้วย 

91  ไม่ทราบ คือ ผู้ให้ข้อมูลไม่รู้จะตอบค าถามว่าอย่างไร รวมถึง "ไมแ่น่ใจ"  
92  ค าตอบไม่สามารถระบุได้ คือ ข้อมูลที่ได้มามีลักษณะดังนี้ 

- อ่านไม่ออก 
- ไม่ชัดเจนว่าค าตอบที่ได้มาหมายถึงอะไร โดยทั่วไปเกิดจากข้อมูลมีรายละเอียดไม่เพียงพอ ก ากวม ไม่

ชัดเจน หรือคลุมเครือ 
- ให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกัน เช่น กาเครื่องหมายทั้งในช่องใช่และไม่ใช่ในค าถามเดียวกัน 
- ข้อมูลมีความชัดเจนและอยู่ในขอบเขตของการจัดจ าแนกอย่างเห็นได้ชัดหรืออยู่ในวัตถุประสงค์ที่

ก าหนด  แต่ไม่สามารถลงรหัสได้เนื่องจากไม่มีรายการที่เหมาะสมในการจัดจ าแนก เช่น ในการจัด
จ าแนกไม่ได้มีการก าหนดรายการ "ไม่ได้จัดจ าแนกไว้ในที่อ่ืน (not elsewhere classified: nec) " 
หรือ "ไม่ได้ระบุรายละเอียด (not further defined: nfd)" ไว้ 

93  ค าตอบนอกขอบเขต คือ ข้อมูลที่ได้รับได้มามีความหมายและชัดเจน แต่เห็นได้ชัดว่าไม่อยู่ในขอบเขต
ของการจัดจ าแนกหรือหัวข้อที่ก าหนดไว้  

94  ปิิเสุที่จะตอบ คือ ผู้ให้ข้อมูลแสดงความตั้งใจที่จะไม่ตอบค าถาม  
99  ไม่ตอบ คือ ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้ตอบอะไรมาในค าถาม  
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เนื่องด้วย มาตรฐานรหัสการจัดจ าแนกสถานภาพการท างานที่ก าหนดไว้ข้างต้นนั้น เป็นมาตรฐานกลางที่ใช้ใน
การผลิตสถิติของประเทศ หากผู้ใช้มาตรฐานต้องการรายละเอียดของข้อมูลที่มากขึ้นกว่าที่มาตรฐานก าหนดไว้
สามารถน ามาตรฐานดังกล่าวมาปรับใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยยังคงโครงสร้างหลักเพ่ือให้ข้อมูลสามารถ
เปรียบเทียบได้ เช่น ต้องการจ าแนกประเภทสถานภาพการท างานของลูกจ้างให้ละเอียดขึ้น   โดยแบ่งออกเป็น 
ลูกจ้างชั่วคราวกับลูกจ้างประจ า  หรือแบ่งออกเป็น ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างเอกชน ก็สามารถ
ท าได้โดยแตกรหัสภายใต้สภาพภาพ “ลูกจ้าง” ไดต้ัวอย่าง 
 
ตัวอย่าง  การแตกรหัส “ลูกจ้าง” ออกมาอีก 3 ประเภท คือ ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างเอกชน  
  

รหัส (Code) 
ค าอุิบาย Explanatory ประเภท 

(Division) 
หมวด 

(Section) 

1 10 ลูกจ้าง Employees  
 11 ลูกจ้างรัฐบาล Government employees 
 12 ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ State enterprise employees 
 13 ลูกจ้างเอกชน Private employees 
2 20 นายจ้าง Employers  
3 30 ผู้ท างานส่วนตัว Own-account workers 
4 40 สมาชิกของการรวมกลุ่ม Members of producers’ cooperatives 
5 50 ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง Contributing family workers 
9  ไม่สามารถจ าแนกได้ Not classifiable  
 91 ไม่ทราบ Don’t know 
 92 ค าตอบไม่สามารถระบุได้ Response unidentifiable 
 93 ค าตอบนอกขอบเขต Response outside scope 
 94 ปฏิเสธที่จะตอบ Refused to answer 
 99 ไม่ตอบ Non-response 

 

มาตรฐานค าถาม  
 

สถานภาพการท างาน  
 

[  ] ลูกจ้าง 
[  ] นายจ้าง 
[  ] ผู้ท างานส่วนตัว 
[  ] สมาชิกของการรวมกลุ่ม 
[  ] ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือน 
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มาตรฐานชื่อตัวแปร 

 
ชื่อตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

EMPLOYSTA สถานภาพการท างาน - 

 

มาตรฐานการน าเสนอข้อมูลสถิติ 

การเลือกรูปแบบเพ่ือน าเสนอตารางสถิติเกี่ยวกับสถานภาพการท างานสามารถปรับใช้ได้หลากหลาย
รูปแบบตามความเหมาะสมและขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าข้อมูลเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เป็น
มาตรฐานและสามารถเปรียบเทียบและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ควรน าเสนอโดยมีรูปแบบดังนี้ 
 

ลูกจ้าง 
นายจ้าง 
ผู้ท างานส่วนตัว 
สมาชิกของการรวมกลุ่ม 
ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือน 
รวม 

ดังนั้น หากวัตถุประสงค์ของงานหรือโครงการที่จัดท าสถิติต้องการแตกรายละเอียดประเภทของลูกจ้าง
ออกเป็น อีก 3 ประเภท คือ ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างเอกชน  ให้น าเสนอตารางสถิติเพ่ือให้
ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด  ดังนี้ 
 

ลูกจ้างรัฐบาล 
ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 
ลูกจ้างเอกชน 
นายจ้าง 
ผู้ท างานส่วนตัว 
สมาชิกของการรวมกลุ่ม 
ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือน 
รวม 

ทั้งนี้ในส่วนของ “ไม่สามารถจ าแนกได้” (ถ้ามี) อาจน าเสนอในตารางหรือไม่ก็ได้ แต่หากต้องการแสดงไว้ 
ควรมีหมายเหตุแสดงให้ผู้ใช้ข้อมูลได้ทราบว่าประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรบ้าง 
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มาตรฐานอ้างอิง 

International Classification of Status in Employment (ICSE-93)  
Department of Statistics 
International Labour Organization 
4 route des morillons 
1211 Geneva 22 Swithzerland 
Phone: (+41 22)799-8631 
Fax: (+41 22)799-6957 

 

หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน 

กลุ่มมาตรฐานสถิติ กองบริหารจัดการระบบสถิติ  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น2 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 0 2141 7447-9 
E-mail: pstand@nso.go.th 
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