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คํานําคํานําคํานําคํานํา    

สังคมไทยในปจจุบัน นับไดวาสตรีเปนกําลังที่สําคัญ และมีสวนรวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ ซึ่งจะเห็นไดวารัฐบาลไดกําหนดนโยบายบทบาทของสตรีใหเกิดการ
สรางความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคมเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ โดยมีกองทุน
การพัฒนาบทบาทสตรีเปนกลไกหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีไปสูรูปธรรมที่ชัดเจน รวมทั้งการ
กําหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพความเปนผูนําแกสตรีในสังคม เพื่อใหมีบทบาทในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากขึ้น  

สํานักงานสถิติแหงชาติ เห็นความสําคัญของบทบาทสตรีที่มีตอสังคม จึงไดจัดทํา
รายงานสรุปผลที่สําคัญการทํางานของสตรีในประเทศไทยขึ้น ซึ่งไดจัดทําอยางตอเนื่องทุกๆ ป โดยเปน
การรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร และการสํารวจแรงงานนอกระบบ  
(ไตรมาสที่ 3) มาประมวลผล เพื่อเปนขอมูลแกหนวยงานตางๆ และผูที่สนใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
บทบาทของสตรีดานการมีสวนรวมในการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานในหนาที่ตางๆ ทั้งใน
องคกรของภาครัฐและเอกชน  
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สํานักงานสถิติแหงชาติ 

    
บทสรุปสําหรับผูบริหารบทสรุปสําหรับผูบริหารบทสรุปสําหรับผูบริหารบทสรุปสําหรับผูบริหาร    

ในปจจุบันสตรี ได เ ข ามา มีบทบาทในการทํ า งาน เท า เทียมกับชาย ซึ่ ง ได เห็น 
ความสามารถการทํางานของสตรี จึงไดมีการสงเสริม และใหโอกาสการทํางานของสตรี 
ในแตละองคกร ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้นกว าที่ผ านมา จากผลการสํ ารวจ 
ภาวะการทํางานของประชากรหรือการสํารวจแรงงาน พ.ศ. 2561 แสดงไดวา จํานวน 
สตรีที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป 29.13 ลานคน เปนผูอยูในกําลังแรงงานประมาณ 17.63 ลานคน 
หรือรอยละ 60.5 ของสตรีที่อายุ 15 ปขึ้นไปทั้งหมด (เปนผู มีงานทํา 17.43 ลานคน  
ผูวางงาน 1.76 แสนคน และผูรอฤดูกาล 1.98 หม่ืนคน) นอกจากนี้ยังมีสตรีที่อยูนอก 
กําลังแรงงานอีก 11.51 ลานคน หรือรอยละ 39.5 ไดแก ทํางานบาน เ รียนหนังสือ  
ชรา เกษียณการทํางาน เปนตน 
        ตารางตารางตารางตาราง    1111    จํานวนจํานวนจํานวนจํานวนสตรีสตรีสตรีสตรีอายุ อายุ อายุ อายุ 15 15 15 15 ปขึ้นไป ปขึ้นไป ปขึ้นไป ปขึ้นไป จําแนกตามจําแนกตามจําแนกตามจําแนกตามสถานภาพแรงงานสถานภาพแรงงานสถานภาพแรงงานสถานภาพแรงงาน    พพพพ....ศศศศ. . . . 2561256125612561    

    

สถานภาพแรงงานสถานภาพแรงงานสถานภาพแรงงานสถานภาพแรงงาน    
พพพพ....ศศศศ....    

2557255725572557    2558255825582558    2559255925592559    2560256025602560    2561256125612561    

สตรีสตรีสตรีสตรีอายุ อายุ อายุ อายุ 15 15 15 15 ปข้ึนไปปข้ึนไปปข้ึนไปปข้ึนไป    28,344,17428,344,17428,344,17428,344,174    28,560,14828,560,14828,560,14828,560,148    28,764,21128,764,21128,764,21128,764,211    28,954,04128,954,04128,954,04128,954,041    29,132,38629,132,38629,132,38629,132,386    
อยูในกําลังแรงงานอยูในกําลังแรงงานอยูในกําลังแรงงานอยูในกําลังแรงงาน    17,714,35017,714,35017,714,35017,714,350    17,747,32417,747,32417,747,32417,747,324    17,719,00717,719,00717,719,00717,719,007    17,348,09317,348,09317,348,09317,348,093    17,626,70517,626,70517,626,70517,626,705    
 - ผูมีงานทํา 17,540,244 17,554,112 17,521,691 17,115,263 17,431,168 
 - ผูวางงาน 147,278 157,675 175,048 205,044 175,773 
 - ผูรอฤดูกาล 26,828 35,536 22,268 27,786 19,765 

อยูนอกกําลังแรงงานอยูนอกกําลังแรงงานอยูนอกกําลังแรงงานอยูนอกกําลังแรงงาน    10,629,82410,629,82410,629,82410,629,824    10,812,82410,812,82410,812,82410,812,824    11,045,20411,045,20411,045,20411,045,204    11,605,94811,605,94811,605,94811,605,948    11,505,68111,505,68111,505,68111,505,681    
 - ทํางานบาน 4,607,362 4,650,214 4,798,590 4,998,489 5,020,366 
- เรียนหนังสือ 2,324,275 2,329,582 2,276,941 2,295,243 2,196,847 
- ชรา 2,538,966 2,684,451 2,784,718 2,992,243 2,999,540 
- ปวย พิการ ทํางานไมได 524,084 504,516 534,613 614,643 645,482 
- เกษียณการทํางาน 199,330 209,190 220,650 243,350 246,617 
- อื่นๆ 435,806 434,872 429,692 461,980 396,829 

อัตราการมีอัตราการมีอัตราการมีอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานสวนรวมในกําลังแรงงานสวนรวมในกําลังแรงงานสวนรวมในกําลังแรงงาน    62.562.562.562.5    62.162.162.162.1    61.661.661.661.6    59.959.959.959.9    60.560.560.560.5    

อัตราการทํางานตอประชากร อัตราการทํางานตอประชากร อัตราการทํางานตอประชากร อัตราการทํางานตอประชากร 15 15 15 15 ปข้ึนไปปข้ึนไปปข้ึนไปปข้ึนไป    61.961.961.961.9    61.561.561.561.5    60.960.960.960.9    59.159.159.159.1    59.859.859.859.8    

อัตราการอยูนอกกําลังแรงงานอัตราการอยูนอกกําลังแรงงานอัตราการอยูนอกกําลังแรงงานอัตราการอยูนอกกําลังแรงงาน    37.537.537.537.5    37.937.937.937.9    38.438.438.438.4    40.140.140.140.1    39.539.539.539.5    

    
อัตราการมีสวนรวมในกําลงัแรงงาน = (จํานวนผูอยูในกําลังแรงงาน/จํานวนผูที่มอีายุ 15 ปขึ้นไป)*100 
อัตราการทํางานตอประชากร 15 ปขึ้นไป = (จํานวนผูมงีานทํา/จํานวนผูที่มอีายุ 15 ปขึ้นไป)*100 
อัตราการอยูนอกกําลงัแรงงาน = (จํานวนผูอยูนอกกําลงัแรงงาน/จํานวนผูทีม่ีอาย ุ15 ปขึ้นไป)*100 
ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2557-2561 
 

จํานวน ( คน ) 
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เ ม่ือพิจารณาถึงสตรีที่ทํ างานต้ังแตป  2557-2561 นั้น จะเห็นไดว า  จํ านวน 
ผูทํางานมีแนวโนมลดลงแตเพิ่มขึ้นเล็กนอยในป 2561 ในทางกลับกันอัตราของผูอยูนอกกําลัง
แรงงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นแตลดลงเล็กนอยในป 2561 ทั้งนี้เปนผลมาจากโครงสรางประชากรที่
เปลี่ยนแปลงและระบบเศรษฐกิจของประเทศที่มีการพัฒนานําเทคโนโลยีตางๆ เขามาทดแทนการ
จางงาน (ตาราง 1)    

แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 1 1 1 1 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานและอัตราการอยูนอกกําลังแรงงานและอัตราการอยูนอกกําลังแรงงานและอัตราการอยูนอกกําลังแรงงานและอัตราการอยูนอกกําลังแรงงานของสตรีของสตรีของสตรีของสตรี    
พพพพ....ศศศศ. . . . 2525252555557777    ––––    2525252566661111    

    
    

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2557 – 2561 

    
ระดับการศึกษาที่สําเร็จระดับการศึกษาที่สําเร็จระดับการศึกษาที่สําเร็จระดับการศึกษาที่สําเร็จ 

เ ม่ือพิจารณาระดับการศึกษาที่สําเ ร็จในป 2561 พบวา แรงงานสตรีสวนใหญ 
สําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษารอยละ 24.9 ไมมีการศึกษาหรือตํ่ากวาประถมศึกษารอยละ 
23.9 ระดับประถมศึกษารอยละ 20.8 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 15.9 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 14.1 ที่เหลือเปนการศึกษาอ่ืนๆ 
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แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 2222    รอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ พรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ พรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ พรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ พ....ศศศศ. . . . 2562562562561111 

 
 หมายเหตุ ไมรวมไมทราบ 

         ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561 

เม่ือพิจารณาตามกลุมอายุพบวาสวนใหญ วัยเยาวชน (15-24 ป) สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน วัยทํางาน (25-60 ป) สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ วัยสูงอายุ 
(60 ปขึ้นไป) ไมมีการศึกษา/ตํ่ากวาประถมศึกษา (ตาราง 2) 
    ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง 2222    จํานวนสตรีอายุ จํานวนสตรีอายุ จํานวนสตรีอายุ จํานวนสตรีอายุ 15 15 15 15 ปขึ้นไป จําแนกตามกลุมอายุและระดับการศึกษา พปขึ้นไป จําแนกตามกลุมอายุและระดับการศึกษา พปขึ้นไป จําแนกตามกลุมอายุและระดับการศึกษา พปขึ้นไป จําแนกตามกลุมอายุและระดับการศึกษา พ....ศศศศ. . . . 2525252566661111    

    

ระดับการศึกษาระดับการศึกษาระดับการศึกษาระดับการศึกษา    รวมรวมรวมรวม        
กลุมอายุกลุมอายุกลุมอายุกลุมอายุ    

15151515----24242424    25252525----60606060    60 60 60 60 ปข้ึนไปปข้ึนไปปข้ึนไปปข้ึนไป    

รวมรวมรวมรวม    29,038,713 29,038,713 29,038,713 29,038,713     4,648,531 4,648,531 4,648,531 4,648,531     17,888,377 17,888,377 17,888,377 17,888,377         6,501,804 6,501,804 6,501,804 6,501,804     

ไมมีการศึกษาไมมีการศึกษาไมมีการศึกษาไมมีการศึกษา////ตํ่ากวาประถมศึกษาตํ่ากวาประถมศึกษาตํ่ากวาประถมศึกษาตํ่ากวาประถมศึกษา    9,106,703   122,784  3,551,164  5,432,755  

ประถมศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา     5,242,733   614,351  4,229,018     399,364  

มัธยมศึกษาตอนตนมัธยมศึกษาตอนตนมัธยมศึกษาตอนตนมัธยมศึกษาตอนตน     4,680,057  1,947,964  2,590,495     141,598  

มัธยมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาตอนปลาย    4,514,028  1,430,213  2,895,186     188,629  

อุดมศึกษาอุดมศึกษาอุดมศึกษาอุดมศึกษา    5,420,901   511,251  4,572,531     337,119  

การศึกษาอ่ืนๆการศึกษาอ่ืนๆการศึกษาอ่ืนๆการศึกษาอ่ืนๆ         74,292     21,968      49,984         2,339  
 
หมายเหตุ ไมรวมไมทราบ 
ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561 

จํานวน (คน) 
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เ ม่ือ เป รียบ เที ยบ ผู มี ง านทํ า ร ะหว า ง เพศชายและ เพศหญิ งจํ า แนกตามระดั บ 

การศึกษาที่สําเร็จ พบวา เพศชายมากกวาเพศหญิงในเกือบทุกระดับการศึกษาที่สําเร็จ  
โดยระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชายรอยละ 62 .0 และหญิงรอยละ 38.0) ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชายรอยละ 56.9 และหญิงรอยละ 43.1) และระดับประถมศึกษา  
(ช ายร อยละ 57 .2 และหญิงร อยละ 47 .7 )  ตามลํ าดั บ  สํ าหรั บระดับ อุดมศึกษา 
เพศหญิงมากกวาเพศชาย (หญิงรอยละ 53.2 และชายรอยละ 46.8) ซึ่งเปนที่นาสังเกตวา 
ในปจจุบันสตรีมีบทบาท เทา เทียมกับผูชายและมีการศึกษาที่สูงขึ้น เห็นไดจากระดับ 
อุดมศึกษาที่หญิงมีการศึกษามากกวาชาย  

แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 3333    รอยละของผูมีงานทํา จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษาที่สําเร็จ พรอยละของผูมีงานทํา จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษาที่สําเร็จ พรอยละของผูมีงานทํา จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษาที่สําเร็จ พรอยละของผูมีงานทํา จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษาที่สําเร็จ พ....ศศศศ.  .  .  .  2525252566661111 

 

 
 

ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561 

 
สถานภาพสมรสถานภาพสมรสถานภาพสมรสถานภาพสมรสสสส 

เม่ือพิจารณาถึงสถานภาพสมรสของสตรีที่ทํางานในป 2561 พบวา สวนใหญ 
เปนผูที่สมรส รอยละ 68.6 โสดรอยละ 19.7 หมายรอยละ 5.6 แยกกันอยูรอยละ 3.4  
และ หยารอยละ 2.7   
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แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 4444    รรรรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพการสมรส พอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพการสมรส พอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพการสมรส พอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพการสมรส พ....ศศศศ. . . . 2562562562561111 
 

 
 

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561 

อาชีพอาชีพอาชีพอาชีพ    

สํ า ห รับอาชีพของสต รีที่ ทํ า ง านป  2561 พบว า  ส วน ใหญ ปร ะกอบอาชี พ 
ผูปฏิบั ติงานที่ มีฝ มือในดานการเกษตรรอยละ 28.8 รองลงมาเปนพนักงานบริการ  
พนักงาน ในร านค า และตลาดรอยละ 25 .9 อาชีพขั้ นพื้ นฐานต า งๆรอยละ 10 .9  
ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆรอยละ 7.4 เปนตน 

แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 5555    รอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามอาชีรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามอาชีรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามอาชีรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามอาชีพ พพ พพ พพ พ....ศศศศ.  .  .  .  2562562562561111 
    

    
    

    
    

    
    
    
    
 
 

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561 



สรุปผลที่สําคัญการทํางานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2561 

                           

                     สํานักงานสถิติแหงชาติ viii

 

เ ม่ือเปรียบเทียบอาชีพระหวางเพศชายและเพศหญิง พบวา อาชีพที่ เพศหญิง 
มี จํ า น วน ผู ทํ า ง า นม า กก ว า เ พศช าย  คือ  เ ส มี ยน  ( หญิ ง ร อ ยล ะ  69.8 แ ล ะช า ย 
รอยละ 30.2) ประกอบวิชาชีพดานตางๆ (หญิงรอยละ 61.0 และชายรอยละ 39.0) และ
พนักงานบริการและผูจําหนายสินคา (หญิงรอยละ 59.2 และชายรอยละ 40.8) เปนตน  

ในขณะที่ เพศชายมากกวา เพศหญิง คือ ชางฝ มือและผูปฏิบั ติงานที่ เกี่ยวของ  
(ชายรอยละ 73.3 และหญิงรอยละ 26.7) ผูควบคุมเคร่ืองจักรโรงงานและเคร่ืองจักร (ชายรอยละ 
 70.8 และหญิงรอยละ 29.2) ผูจัดการ ขาราชการอาวุโสและผูบัญญัติกฎหมาย (ชายรอยละ 
65.7 และหญิงรอยละ 34.3) ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือดานการเกษตรและประมง (ชายรอยละ  
58.0 และหญิงรอยละ 42.0) และผูประกอบอาชีพงานพื้นฐาน เชน คนงานดานการเกษตร  
ประมง และปาไม คนงานในเหมืองแร และคนงานรับจางทั่วไป เปนตน (ชายรอยละ 
52.4 และหญิงรอยละ 47.6) ตามลําดับ 

จะเห็นไดวา ในบางอาชีพมีลักษณะงานเหมาะสําหรับเพศชาย เชน เจาหนาที่เทคนิค 
และผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของดานตางๆ (เชน วิศวกรรม สถาปนิก เปนตน) เพศหญิงกลับ 
มีสัดสวนผูทํางานดานนี้มากกวาเพศชาย 

แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 6666    รอยละของผูมีงานทํา จําแนกตามเพศ และอาชีพ พรอยละของผูมีงานทํา จําแนกตามเพศ และอาชีพ พรอยละของผูมีงานทํา จําแนกตามเพศ และอาชีพ พรอยละของผูมีงานทํา จําแนกตามเพศ และอาชีพ พ....ศศศศ.  .  .  .  2561256125612561 

 
 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    
ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561 
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อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม    

เ ม่ื อ พิ จ า รณ า สต รี ที่ ทํ า ง า น เ ป น ร า ย อุ ตส า หก ร ร ม ใ นป  2 561 จ ะ เ ห็ น ไ ด 
ว า อยู ใ น ภ า ค เ กษตรกร รม เ ป น หลั ก  5 . 36  ล า นคน  รอ งล งม า เ ป น ก า ร ข า ยส ง  
การขายปลีก การซอมยานยนต 3.12 ลานคน การผลิต 2.99 ลานคน ที่พักแรมและบริการ
ดานอาหาร 1.81 ลานคน การศึกษา 7.64 แสนคน การบริหารราชการ และการปองประเทศฯ  
6.19 แสนคน งานดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห 5.08 แสนคน กิจกรรมบริการดานอ่ืนๆ 
4.58 แสนคนการกอสราง 3.27 แสนคน และกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย  
2.88 แสนคน เปนตน   

ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง 2 2 2 2 จํานวนสตรีจํานวนสตรีจํานวนสตรีจํานวนสตรีที่ทํางานที่ทํางานที่ทํางานที่ทํางาน    จําแนกตามอุตสาหกรรม พจําแนกตามอุตสาหกรรม พจําแนกตามอุตสาหกรรม พจําแนกตามอุตสาหกรรม พ....ศศศศ. . . . 2552552552557777----2525252566661111    
    

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม    
พพพพ....ศศศศ....    

2557255725572557    2558255825582558    2559255925592559    2560256025602560    2561256125612561    

ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    17,540,24417,540,24417,540,24417,540,244    17,554,11217,554,11217,554,11217,554,112    17,521,69117,521,69117,521,69117,521,691    17,115,26317,115,26317,115,26317,115,263    17,431,16817,431,16817,431,16817,431,168    

เกษตรกรรม การปาไมและการประมง 5,770,111 5,584,767 5,386,174 5,239,324 5,357,190 

การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 13,014 20,156 10,256 10,019 14,366 

การผลิต 3,095,658 3,134,210 3,083,878 2,902,620 2,992,907 

การไฟฟา กาซ และการประปา 19,843 22,662 25,517 32,531 35,876 

การจัดหานํ้า การจัดการและบําบัดนํ้าเสีย 31,266 26,417 26,854 42,856 32,357 

การกอสราง 308,706 330,989 307,202 304,486 327,166 

การขายสง การขายปลีก การซอมยานยนต 3,081,151 3,036,150 3,165,288 3,067,786 3,117,189 

การขนสง สถานที่เก็บสินคาฯ 199,678 192,732 173,210 206,767 213,949 

ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 1,632,078 1,699,209 1,769,914 1,754,795 1,812,062 

ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 96,805 104,210 82,676 77,091 70,969 

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 292,310 313,301 314,273 307,718 288,348 

กิจการดานอสังหาริมทรัพย 81,597 104,511 94,534 109,679 95,475 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค 143,120 162,515 146,736 167,391 183,581 

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 203,504 204,527 229,668 250,796 239,232 

การบริหารราชการ และการปองประเทศ ฯ 558,011 574,979 591,963 593,289 619,550 

การศึกษา 720,086 752,767 741,964 759,560 764,369 

งานดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห 525,718 494,682 531,790 533,397 507,997 

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 121,696 124,319 113,181 108,451 106,369 

กิจกรรมบริการดานอ่ืนๆ 439,752 441,887 464,332 424,211 458,115 

กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล 163,181 184,436 207,550 167,907 156,325 

กิจกรรมขององคการระหวางประเทศ 2,356 1,318 1,599 615 3,398 

ไมทราบ 40,602 43,370 53,132 53,975 34,379 

    

จํานวน ( คน ) 

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2557-2561 
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สถานภาพการทํางานสถานภาพการทํางานสถานภาพการทํางานสถานภาพการทํางาน    

สําหรับสถานภาพการทํ างานของแรงงานสตรีป  2561 พบว า ส วนใหญ เปน 
ลูกจางเอกชนรอยละ 37.1 ประกอบธุรกิจสวนตัวรอยละ 26.8 ชวยธุรกิจครัวเรือน  
รอยละ 24.6 ลูกจ าง รัฐบาลรอยละ 10.0 นายจ างรอยละ 1.4 และการรวมกลุม  
รอยละ 0.1 ตามลําดับ  

 
แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 7777    รอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพการทํางาน พรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพการทํางาน พรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพการทํางาน พรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพการทํางาน พ....ศศศศ. . . . 2562562562561111 
 

 
 
 ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561 

 
เ ม่ือ เป รียบเทียบสถานภาพการทํ า งานระหว าง เพศหญิงและเพศชาย พบว า  

ชวยธุรกิจในครัวเรือนเพศหญิงมากกวา เพศชาย (หญิงรอยละ 62.0 และชายรอยละ 38.0) 
ตามลําดับ ในขณะที่สถานภาพการทํางานที่เพศชายมากกวาเพศหญิง ไดแก นายจาง ประกอบ
ธุรกิจสวนตัว ลูกจางเอกชน และการรวมกลุม 
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จากผลการสํารวจแสดงให เห็นถึงความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  
ซึ่งเห็นความสําคัญของการทํางานของสตรี มีการสงเสริมและใหโอกาสการทํางานของสตรี 
ในแตละองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน สังเกตไดจากสัดสวนสถานภาพการทํางาน ลูกจางรัฐบาล 
และเอกชน ที่ชายและหญิงมีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 

 

แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 8888    รอยละของรอยละของรอยละของรอยละของผูมีงานทําผูมีงานทําผูมีงานทําผูมีงานทํา    จําแนกตามจําแนกตามจําแนกตามจําแนกตามเพศ และเพศ และเพศ และเพศ และสถานภาพการทํางาน พสถานภาพการทํางาน พสถานภาพการทํางาน พสถานภาพการทํางาน พ....ศศศศ.  .  .  .  2561256125612561 
 

 
 

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561 

    

    

    

    
    



สรุปผลที่สําคัญการทํางานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2561 

                           

                     สํานักงานสถิติแหงชาติ xii

ปญหาดานการทํางานปญหาดานการทํางานปญหาดานการทํางานปญหาดานการทํางาน    

เม่ือพิจารณาถึงปญหาของสตรีที่ทํางาน พบวา ในป 2561 จากสตรีที่ทํางาน 17.43 
ลานคน ประสบปญหาตางๆ 4.42 ลานคน หรือรอยละ 25.4 ของสตรีที่ทํางานทั้งหมด ดังนี้ 

ปญหาจากการทําปญหาจากการทําปญหาจากการทําปญหาจากการทํางานงานงานงาน 3.30 ลานคน โดยเปนปญหาคาตอบแทนมากที่สุด รอยละ 
62.0 รองลงมาเปนการทํางานหนักรอยละ 13.0 และงานที่ทําไมไดรับการจางอยางตอเนื่อง
รอยละ 11.8  

ปญหาปญหาปญหาปญหาจากจากจากจากสภาพแวดลอมในการทํางานสภาพแวดลอมในการทํางานสภาพแวดลอมในการทํางานสภาพแวดลอมในการทํางาน 1.88 ลานคน โดยปญหาอิริยาบถในการ
ทํางาน (ไมคอยไดเปลี่ยนลักษณะทาทางในการทํางาน) รอยละ 47.0 รองลงมาเปนฝุนละออง 
ควัน กลิ่นรอยละ 28.5 และแสงสวางไมเพียงพอรอยละ 11.1  

ปญหาปญหาปญหาปญหาจากจากจากจากความไมปลอดภัยในการความไมปลอดภัยในการความไมปลอดภัยในการความไมปลอดภัยในการทํางานทํางานทํางานทํางาน 1.26 ลานคน โดยสวนใหญไดรับสารเคมี
เปนพิษรอยละ 59.0 รองลงมาเปนเคร่ืองจักร เคร่ืองมือที่เปนอันตรายรอยละ 25.6 และการ
ไดรับอันตรายตอระบบหู/ระบบตารอยละ 6.5  

 
    แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 9999    รอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามปญหาดานการทํางานรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามปญหาดานการทํางานรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามปญหาดานการทํางานรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามปญหาดานการทํางาน    ((((3 3 3 3 อันดับแรกอันดับแรกอันดับแรกอันดับแรก))))        พพพพ....ศศศศ. . . . 2562562562561111    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา: การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 

หมายเหตุ : - แรงงานสตรีคนหน่ึงอาจจะประสบปญหามากกวา 1 เร่ือง 
              - ไมรวมไมทราบ 



สรุปผลที่สําคัญการทํางานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2561 

                                                สํานักงานสถิติแหงชาติ xiii

                                                                                                                                                                                                                                                          

สารบัญสารบัญสารบัญสารบัญ    
            
                                                                           หนาหนาหนาหนา    

คํานําคํานําคํานําคํานํา                                            iiii    
บทสรุปสําหรับผูบริหารบทสรุปสําหรับผูบริหารบทสรุปสําหรับผูบริหารบทสรุปสําหรับผูบริหาร                                    iiiiiiiiiiii    
สารบัญแผนภูมิสารบัญแผนภูมิสารบัญแผนภูมิสารบัญแผนภูมิ                                                                        xxxxiiiivvvv    
สารบัญตารางสารบัญตารางสารบัญตารางสารบัญตาราง                                        xxxxvvvv    
สรุปผลการทํางานสรุปผลการทํางานสรุปผลการทํางานสรุปผลการทํางานของของของของสตรีสตรีสตรีสตรีในประเทศไทยในประเทศไทยในประเทศไทยในประเทศไทย                        1111 

- สถานภาพสมรสของสตรีทีท่ํางาน      2 
- กลุมอายุของสตรีที่ทํางาน       3 
- ระดับการศึกษาที่สําเร็จของสตรีที่ทํางาน     4 

 - อาชีพของสตรีทีท่ํางาน        5 
- อุตสาหกรรมของสตรีที่ทาํงาน       6 

 - สถานภาพการทํางานของสตรีที่ทํางาน      7 
 - คาจางหรือเงินเดือนของสตรีที่ทํางาน      8 
 - การเปนแรงงานในระบบ และนอกระบบ      9 
 - การไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน     
   ของสตรีที่ทํางาน        12 
 - วิธกีารรกัษาพยาบาล        13 
 - การใชสวัสดิการในการเบิกจายคารกัษาพยาบาล     14 

- ปญหาของสตรีที่ทํางาน       15 
- สตรีที่อยูนอกกําลังแรงงาน       18 
- สตรีที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถ      19 

ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก                                                                                 
 คํานิยาม         23 
 ตารางสถิติที่สําคัญ        27 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลที่สําคัญการทํางานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2561 

                                                สํานักงานสถิติแหงชาติ xiv 

 

 

สารบัญแผนภูมิสารบัญแผนภูมิสารบัญแผนภูมิสารบัญแผนภูมิ    
               หนาหนาหนาหนา    

แผนภูมิ 1 รอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามภาค พ.ศ. 2561 1 
แผนภูมิ 2    รอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพการสมรส  
 พ.ศ. 2561 2 
แผนภูมิ 3    รอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. 2561 3 
แผนภูมิ 4    รอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ 
 พ.ศ. 2561 4 
แผนภูมิ 5    รอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 

 พ.ศ. 2561 7 
แผนภูมิ 6    คาจาง/เงินเดือนเฉลี่ยของสตรีที่ทํางานเปนลูกจาง  
 จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ พ.ศ. 2561 8 
แผนภูมิ 7    จํานวนและรอยละของสตรีทีท่ํางาน จําแนกตามในระบบ 9 

และนอกระบบ พ.ศ. 2561     
แผนภูมิ 8  รอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตาม 
 ปญหาจากการทํางาน พ.ศ. 2561                                       15 
แผนภูมิ 9  รอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามปญหาจาก 
 ความไมปลอดภัยในการทํางาน พ.ศ. 2561                                  17 
แผนภูมิ 10  รอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามปญหาจาก 
 สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2561                                     17 
แผนภูมิ 11  จํานวนสตรีอายุ 15 ปขึ้นไป ที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถ 
 จําแนกตามภูมิภาคตางๆ                                                     19 
แผนภูมิ 12  จํานวนสตรีอายุ 15 ปขึ้นไป ที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถ 
 จําแนกตามกลุมอาย ุ 20 
แผนภูมิ 13  จํานวนสตรีอายุ 15 ปขึ้นไป ที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถ 
 จําแนกตามระดับการศึกษาทีสํ่าเร็จ 21 
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                                                สํานักงานสถิติแหงชาติ xv

 

 

สารบัญตารางสารบัญตารางสารบัญตารางสารบัญตาราง    
                                         หนาหนาหนาหนา    

ตาราง 1 จํานวนสตรี จําแนกตามสถานภาพ พ.ศ. 2557-2561 1 
ตาราง 2 จํานวนและรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามอาชีพ พ.ศ. 2561   5 
ตาราง 3 จํานวนและรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามอุตสาหกรรม  
 พ.ศ. 2561         6 
ตาราง 4 คาจาง/เงินเดือนเฉลี่ยของสตรีทีท่ํางานเปนลูกจาง จําแนกตามอาชีพ  
 พ.ศ. 2561         9 
ตาราง 5 จํานวนสตรีที่ทํางาน จําแนกตามแรงงานในระบบ และแรงงาน 

นอกระบบ และอาชีพ พ.ศ. 2561                  10 
ตาราง 6 จํานวนสตรีที่ทํางาน จําแนกตามแรงงานในระบบ และแรงงาน 

นอกระบบ และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561            11 
ตาราง 7 จํานวนและรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามการไดรับบาดเจ็บ 
 หรืออุบัติเหตุจากการทาํงาน พ.ศ. 2561            12 
ตาราง 8 จํานวนและรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามวิธีการรักษาพยาบาล 
 พ.ศ. 2561               13 
ตาราง 9 จํานวนและรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามการใชสวัสดิการ 
 ในการเบิกจายคารักษาพยาบาล พ.ศ. 2561            14 
ตาราง 10 จํานวนสตรีที่อยูนอกกําลังแรงงาน จําแนกตามเขตการปกครอง  
 พ.ศ. 2561                      18 

    



สรุปผลที่สําคัญการทํางานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2561 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

    
สรุปผลการทํางานสรุปผลการทํางานสรุปผลการทํางานสรุปผลการทํางานของของของของสตรีสตรีสตรีสตรีในประเทศไทยในประเทศไทยในประเทศไทยในประเทศไทย    

จากผลการสํ ารวจ พบว า  ปจจุบันประเทศไทยมีจํ านวนสตรีทั้ งสิ้ น  34.76     
ลานคน และเปนผูที่ทํางาน 17.43 ลานคน หรือคิดเปนอัตราการทํางานตอประชากร    
เพศหญิงอายุ 15 ปขึ้นไปรอยละ 59.8 

                                                                                            ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง 1 1 1 1 จํานวนจํานวนจํานวนจํานวนสตรี จําสตรี จําสตรี จําสตรี จําแนกตามสถานภาพแนกตามสถานภาพแนกตามสถานภาพแนกตามสถานภาพ    พพพพ....ศศศศ. . . . 2525252555557777----2525252566661111    
 

สถานภาพสถานภาพสถานภาพสถานภาพ    2557255725572557    2558255825582558    2559255925592559    2560256025602560    2561256125612561    

สตรีทั้งหมด  34.27 34.40 34.53 37.65 34.76 

สตรีที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป 28.34 28.56 28.76 28.95 29.13 

สตรีที่ทํางาน 17.54 17.55 17.52 17.11 17.43 

อัตราการทํางานตอประชากร 15 ปข้ึนไป (เพศหญิง) 61.9 61.5 60.9 59.1 59.8 

อัตราการทํางานตอประชากร 15 ปข้ึนไป (เพศชาย) 78.6 77.7 77.1 77.0 76.7 

    
    ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2556-2560 
    หมายเหตุ : อัตราการทํางานตอประชากร 15 ปขึ้นไป = (ผูมีงานทํา/ผูทีม่ีอายุ 15 ปขึ้นไป)*100 
        

เม่ือพิจารณาสตรีที่ทํางานในแตละภูมิภาคทั่วประเทศแลว พบวา สวนใหญทํางานอยูใน
ภาคกลางรอยละ 30.5 รองลงมาเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ 26.0 ภาคเหนือรอยละ
16.5 กรุงเทพมหานครรอยละ 14.1 และภาคใตรอยละ 12.9     

แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 1 1 1 1 รอยละของรอยละของรอยละของรอยละของสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทํางาน จําแนกตามภาค พที่ทํางาน จําแนกตามภาค พที่ทํางาน จําแนกตามภาค พที่ทํางาน จําแนกตามภาค พ....ศศศศ. . . . 2222565656561111    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

หนวย: ลานคน 

ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561 



สรุปผลที่สําคัญการทํางานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2561 

                           

                  สํานักงานสถิติแหงชาติ 2 

สถานภาพสมรสของสตรีที่ทํางานสถานภาพสมรสของสตรีที่ทํางานสถานภาพสมรสของสตรีที่ทํางานสถานภาพสมรสของสตรีที่ทํางาน    

เม่ือพิจารณาถึงสถานภาพสมรส พบวา สวนใหญสตรีที่ทํางาน สมรสถึงรอยละ 68.6 
รองล งม า เ ป น โ สดร อ ยล ะ  19 . 07  หม า ย ร อยล ะ  5 . 6  แยกกั นอยู ร อ ยล ะ  3 . 4  
และหยารอยละ 2.7 
 

แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 2222    รอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพสมรส พรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพสมรส พรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพสมรส พรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพสมรส พ....ศศศศ. . . . 2562562562561111 
    

    
    
    

ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561 

    
    
    
    
    
    
    

    
    



สรุปผลที่สําคัญการทํางานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2561 

                           

                  สํานักงานสถิติแหงชาติ 3 

กลุมอายุของสตรีที่ทํางานกลุมอายุของสตรีที่ทํางานกลุมอายุของสตรีที่ทํางานกลุมอายุของสตรีที่ทํางาน    

สําหรับกลุมอายุของสตรีที่ทํางาน สวนใหญกลุมอายุ 45-59 ปรอยละ 34.7  
รองลงมาเปน กลุมอายุ 35-44 ปรอยละ 24.2 กลุมอายุ 25-34 ปรอยละ 21.7      
กลุมอายุ 60 ปขึ้นไปรอยละ 10.4 และกลุมอายุ 15-24 ปรอยละ 9.0  

    
แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 3333    รอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามกลุมอายุ พรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามกลุมอายุ พรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามกลุมอายุ พรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามกลุมอายุ พ....ศศศศ. . . . 2561256125612561    

    

    
 

ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561 

    
    

    
    



สรุปผลที่สําคัญการทํางานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2561 

                           

                  สํานักงานสถิติแหงชาติ 4

ระดับการศึกษาที่สําเร็จของสตรีที่ทํางานระดับการศึกษาที่สําเร็จของสตรีที่ทํางานระดับการศึกษาที่สําเร็จของสตรีที่ทํางานระดับการศึกษาที่สําเร็จของสตรีที่ทํางาน    

เม่ือพิจารณาถึงระดับการศึกษาที่สําเร็จของสตรี พบวา สวนใหญสําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษารอยละ 24.9 รองลงมาเปนตํ่ากวาระดับประถมศึกษาและไมมีการศึกษารอยละ 
23.9 ระดับประถมศึกษารอยละ 20.8 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 15.9 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 14.1 และการศึกษาอ่ืนๆ รอยละ 0.4 ตามลําดับ 

    
แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 4 4 4 4 รรรรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ พอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ พอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ พอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ พ....ศศศศ. . . . 2552552552557777----2562562562561111    
    

    
    
    
        
    
    
    
    
    
    
 หมายเหตุ : - การศึกษาอื่นๆ หมายถึง หลักสูตรที่ไมไดรับวุฒิการศึกษา การศึกษาที่เทียบชั้นไมได 

 - ไมรวมไมทราบ 
       ทีม่า : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2557-2561 

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

    



สรุปผลที่สําคัญการทํางานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2561 

                           

                  สํานักงานสถิติแหงชาติ 5

อาชีพของสตรีที่ทํางานอาชีพของสตรีที่ทํางานอาชีพของสตรีที่ทํางานอาชีพของสตรีที่ทํางาน    

สต รีส วน ใหญ ป ร ะกอบอาชี พ ผู ปฏิ บั ติ ง านที่ มี ฝ มื อ ในด า นก า ร เกษตรแล ะ 
การประมงรอยละ 28.8 รองลงมาเปนพนักงานบริการและผูจํ าหนายสินคารอยละ  
25.9 ผูประกอบอาชีพงานพื้นฐานรอยละ 10.9 ผูประกอบวิชาชีพดานต างๆ เชน  
ผูประกอบวิชาชีพดานวิทยาศาสตร ดานสุขภาพ ดานการสอน ดานธุรกิจและการบริการ  
เปนตน รอยละ 7.4 ชางฝมือและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของรอยละ 6.5 เสมียนรอยละ 6.4  
ผูควบคุมเคร่ืองจักรโรงงานและเคร่ืองจักรรอยละ 6.เจาหนาที่เทคนิครอยละ 5.1 และผูจัดการ
ราชการอาวุโสและผูบัญญัติกฎหมายรอยละ 2.8 ตามลําดับ 
 

                        ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง 2 2 2 2 จํานวนและรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามอาชีพ พจํานวนและรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามอาชีพ พจํานวนและรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามอาชีพ พจํานวนและรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามอาชีพ พ....ศศศศ. . . . 2562562562561111    
    
    
    
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561 

    
    
    

    
    
    

อาชีพอาชีพอาชีพอาชีพ    จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน ((((คนคนคนคน))))    รอยละรอยละรอยละรอยละ    

ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    17,431,168 100.0 
ผูจัดการราชการอาวุโสและผูบัญญัติกฎหมาย 485,120 2.8 
ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 1,288,332 7.4 
เจาหนาที่เทคนิค 891,818 5.1 
เสมียน 1,120,106 6.4 
พนักงานบริการและผูจําหนายสินคา 4,512,918 25.9 
ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานเกษตรและประมง 5,020,802 28.8 
ชางฝมือและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 1,127,081 6.5 
ผูควบคุมเคร่ืองจักรโรงงานและเคร่ืองจักร 1,056,918 6.1 
ผูประกอบอาชีพงานพื้นฐาน 1,898,723 10.9 
อาชีพที่มิไดระบุไว 29,350 0.1 



สรุปผลที่สําคัญการทํางานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2561 

                           

                  สํานักงานสถิติแหงชาติ 6

อุตสาหกรรมของสตรีที่ทํางานอุตสาหกรรมของสตรีที่ทํางานอุตสาหกรรมของสตรีที่ทํางานอุตสาหกรรมของสตรีที่ทํางาน    

เม่ือพิจารณาถึงอุตสาหกรรมที่ทํางาน พบวา สวนใหญทํางานในสาขาเกษตรกรรม การ
ปาไม และการประมง 5.24 ลานคน หรือรอยละ 30.7 รองลงมาเปน สาขาการขายสง และการ
ขายปลีก การซอมแซม ยานยนตและรถจักรยานยนต 3.12 ลานคน หรือรอยละ 17.9 สาขา
การผลิต 2.99 ลานคน หรือรอยละ 17.2  สาขากิจกรรมโรงแรม และการบริการดานอาหาร 
1.81 ลานคน หรือรอยละ 10.4   และสาขาการศึกษา 7.64 แสนคน หรือรอยละ 4.4 เปนตน  

 

        ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง 3 3 3 3 จํานวน และรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามอุตสาหกรรม พจํานวน และรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามอุตสาหกรรม พจํานวน และรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามอุตสาหกรรม พจํานวน และรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามอุตสาหกรรม พ....ศศศศ. . . . 2562562562561111    
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม    จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน ((((คนคนคนคน))))    รอยละรอยละรอยละรอยละ    

ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    17,431,168 100.0 

เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 5,357,190 30.7 

การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 14,366 0.1 

การผลิต 2,992,907 17.2 

ไฟฟา กาซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ 35,876 0.2 

การจัดหานํ้า การจัดการ และการบําบัดนํ้าเสีย 32,357 0.2 

การกอสราง 327,166 1.9 

การขายสง และการขายปลีก การซอมแซมยานยนต 3,117,189 17.9 

การขนสง  และสถานที่เก็บสินคา 213,949 1.2 

กิจกรรมโรงแรม และการบริการดานอาหาร 1,812,062 10.4 

ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 70,969 0.4 

กิจการทางการเงินและการประกันภัย 288,348 1.7 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 95,475 0.5 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค 183,581 1.1 

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 239,232 1.4 

การบริหารราชการ การปองกันประเทศ 619,550 3.6 

การศึกษา 764,369 4.4 

กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 507,997 2.9 

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 106,369 0.6 

กิจกรรมบริการดานอ่ืน ๆ 458,115 2.6 

กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล 156,325 0.9 

กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและไมทราบ 37,778 0.1 

ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561 



สรุปผลที่สําคัญการทํางานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2561 

                           

                  สํานักงานสถิติแหงชาติ 7 

สถานภาพการทํางานของสถานภาพการทํางานของสถานภาพการทํางานของสถานภาพการทํางานของสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทีท่ี่ที่ทํางานทํางานทํางานทํางาน    

เม่ือพิจารณาถึงสถานภาพการทํางานของสตรี พบวา สวนใหญมีสถานภาพการทํางาน
เปนลูกจางเอกชนรอยละ 37.1 รองลงมาประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจางรอยละ 26.8 
ชวยธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับคาจางรอยละ 24.6 ลูกจางรัฐบาลรอยละ 10.0 นายจาง 
รอยละ 1.4 และการรวมกลุมรอยละ 0.1  

    

                                    แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 5555    รอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพการทํางาน พรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพการทํางาน พรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพการทํางาน พรอยละของสตรีที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพการทํางาน พ....ศศศศ. . . . 2525252566661111    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561 

    
    

    



สรุปผลที่สําคัญการทํางานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2561 

                           

                  สํานักงานสถิติแหงชาติ 8

คาจางหรือคาจางหรือคาจางหรือคาจางหรือเงินเดือนของเงินเดือนของเงินเดือนของเงินเดือนของสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทีท่ี่ที่ทํางานทํางานทํางานทํางาน    

เ ม่ื อ พิ จ า รณ า ถึ ง ค า จ า ง / เ งิ น เ ดื อ น ขอ งสต รี ที่ ทํ า ง า น เ ป น ลู ก จ า ง  พบ ว า  
โดยภาพรวมได รับค าจ าง เฉลี่ยตอ เดือนประมาณ 14,211 บาท โดยสตรีที่ทํ างาน 
ในภาคการคาและบริการไดรับคาจางเฉลี่ยตอเดือนมากที่สุด 16,604 บาท รองลงมา 
เปนภาคการผลิต 11,988 บาท และภาคเกษตรกรรม 5,034 บาท และเม่ือพิจารณาตาม 
อาชีพ พบวา ผูบัญญัติกฎหมาย และขาราชการระดับอาวุโสไดรับคาจางเฉลี่ยตอเดือน 
มากที่สุด 32,899 บาท รองลงมาเปนผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ เชน ผูประกอบวิชาชีพ 
ดานวิทยาศาสตร ดานการสอน และดานธุรกิจ เปนตน ประมาณ 25,607 บาท และผูประกอบ
วิชาชีพดานเทคนิคสาขาตางๆ ประมาณ 19,422 บาท (ตาราง 4)  
 

    แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 6666    คาจางคาจางคาจางคาจาง////เงินเดือนเฉลี่ยของเงินเดือนเฉลี่ยของเงินเดือนเฉลี่ยของเงินเดือนเฉลี่ยของสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทํางานที่ทํางานที่ทํางานที่ทํางานเปนลูกจางเปนลูกจางเปนลูกจางเปนลูกจาง    จําแนกตามกิจกรรมทางจําแนกตามกิจกรรมทางจําแนกตามกิจกรรมทางจําแนกตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญ เศรษฐกิจที่สําคัญ เศรษฐกิจที่สําคัญ เศรษฐกิจที่สําคัญ     พพพพ....ศศศศ. . . . 2525252566661111 

    
    

    
    

ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561 

                    
    
    
    

    

หนวย : บาท/เดือน 
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ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง 4444    คาจางคาจางคาจางคาจาง////เงินเดือนเฉลี่ยของสตรีที่ทํางานเปนลูกจาง จําแนกตามเงินเดือนเฉลี่ยของสตรีที่ทํางานเปนลูกจาง จําแนกตามเงินเดือนเฉลี่ยของสตรีที่ทํางานเปนลูกจาง จําแนกตามเงินเดือนเฉลี่ยของสตรีที่ทํางานเปนลูกจาง จําแนกตามอาชีพอาชีพอาชีพอาชีพ    พพพพ....ศศศศ. . . . 2525252566661111    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

การเปนแรงงานในระบบ และนอกระบบการเปนแรงงานในระบบ และนอกระบบการเปนแรงงานในระบบ และนอกระบบการเปนแรงงานในระบบ และนอกระบบ    

สตรีที่ทํางานสวนใหญเปนแรงงานนอกระบบ ซึ่งหมายถึงผูมีงานทําที่ไมไดรับความ
คุ ม ค รอ ง  ห รื อ ไ ม มี ห ลั ก ป ร ะกั น ท า งสั ง คมจ า กก า รทํ า ง า น  9 . 51 ล า นคน  ห รื อ  
รอยละ 54.6 ของสตรีที่ทํางานทั้งหมด และเปนแรงงานในระบบ 7.92 ลานคน หรือ 
รอยละ 45.4 โดยส วนใหญ เปน ผูปฏิบั ติงานที่ มีฝ มือ ในด านการเกษตรและประมง  
พนั ก ง านบ ริก า รแล ะพนั ก ง านขาย  แล ะอ าชีพ ขั้ นพื้ น ฐ านต า งๆ  ในด านการข าย 
 

แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 7777    จํานวนและรอยละของจํานวนและรอยละของจํานวนและรอยละของจํานวนและรอยละของสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทํางาน จําแนกตามแรงงานใที่ทํางาน จําแนกตามแรงงานใที่ทํางาน จําแนกตามแรงงานใที่ทํางาน จําแนกตามแรงงานในระบบ และนอกระบบ พนระบบ และนอกระบบ พนระบบ และนอกระบบ พนระบบ และนอกระบบ พ....ศศศศ. . . . 2562562562561111    
    

    
    

             
 
 
 
 
 
 
 
 

    

อาชีพอาชีพอาชีพอาชีพ    คาจางเฉล่ียคาจางเฉล่ียคาจางเฉล่ียคาจางเฉล่ีย    ((((บาทบาทบาทบาท////เดือนเดือนเดือนเดือน))))    
ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    14,211 

ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส 32,899 

ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 25,607 

ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตางๆ 19,422 

เสมียน 14,932 

พนักงานบริการและพนักงานขาย 10,611 

ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานเกษตรและประมง 4,905 

ผูปฏิบัติงานความสามารถทางฝมือและธุรกิจ 8,940 

ผูปฏิบัติการโรงงานและเคร่ืองจักร 9,772 

อาชีพข้ันพืน้ฐานตางๆในดานการขาย 7,702 

อาชีพที่มิไดระบุไว 20,759 

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561 

 

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561 
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ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง 5555    จํานวนสตรีที่ทํางาน จําแนกตามแรงงานในระบบ และนอกระบบ และอาชีพ พจํานวนสตรีที่ทํางาน จําแนกตามแรงงานในระบบ และนอกระบบ และอาชีพ พจํานวนสตรีที่ทํางาน จําแนกตามแรงงานในระบบ และนอกระบบ และอาชีพ พจํานวนสตรีที่ทํางาน จําแนกตามแรงงานในระบบ และนอกระบบ และอาชีพ พ....ศศศศ. . . . 2525252566661111    

 
อาชีพอาชีพอาชีพอาชีพ    จํานวนสตรีท่ีทํางาน จํานวนสตรีท่ีทํางาน จํานวนสตรีท่ีทํางาน จํานวนสตรีท่ีทํางาน ((((คนคนคนคน))))    

ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    แรงงานในระบบแรงงานในระบบแรงงานในระบบแรงงานในระบบ    แรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบ    
ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    17,431,168 7,921,449 9,509,718 

ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส 485,120 361,672 123,448 

ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 1,288,332 1,221,410 66,921 
ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตางๆ 891,818 820,906 70,911 

เสมียน 1,120,106 1,073,934 46,172 
พนักงานบริการและพนักงานขาย 4,512,918 1,543,403 2,969,515 

ผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือในดานเกษตรและประมง 5,020,802 325,207 4,695,595 
ผูปฏิบัติงานความสามารถทางฝมือและธุรกิจ 1,127,081 511,511 615,570 

ผูปฏิบัติการโรงงานและเคร่ืองจักร 1,056,918 893,924 162,995 
อาชีพข้ันพ้ืนฐานตางๆในดานการขาย 1,898,723 1,141,707 757,016 
อาชีพอื่นท่ีมิไดระบุไว 29,350 27,776 1,574 

ที่มา : การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 
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        ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง 6666    จํานวนสตรีที่ทํางาน จําแนกตามแรงงานในระบบ และนอกระบบ และอุตสาหกรรม พจํานวนสตรีที่ทํางาน จําแนกตามแรงงานในระบบ และนอกระบบ และอุตสาหกรรม พจํานวนสตรีที่ทํางาน จําแนกตามแรงงานในระบบ และนอกระบบ และอุตสาหกรรม พจํานวนสตรีที่ทํางาน จําแนกตามแรงงานในระบบ และนอกระบบ และอุตสาหกรรม พ....ศศศศ. . . . 2561256125612561    
    

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม    จํานวนสตรีท่ีทํางาน จํานวนสตรีท่ีทํางาน จํานวนสตรีท่ีทํางาน จํานวนสตรีท่ีทํางาน ((((คนคนคนคน))))    

ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    แรงงานในระบบแรงงานในระบบแรงงานในระบบแรงงานในระบบ    แรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบ    

ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    17,431,16817,431,16817,431,16817,431,168    7,921,4497,921,4497,921,4497,921,449    9,509,7189,509,7189,509,7189,509,718    

เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 5,357,190 401,437 4,955,752 

การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 14,366 13,600 766 

การผลิต 2,992,907 2,244,250 748,658 

ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ 35,876 35,876 - 

การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัดน้ําเสีย 32,357 25,284 7,073 

การกอสราง 327,166 170,668 156,498 

การขายสง และการขายปลีก การซอมแซมยานยนต 3,117,189 1,264,550 1,852,638 

การขนสง  และสถานท่ีเก็บสินคา 213,949 182,942 31,007 

กิจกรรมโรงแรม และการบริการดานอาหาร 1,812,062 627,867 1,184,194 

ขอมูลขาวสารและการส่ือสาร 70,969 64,942 6,027 

กิจการทางการเงินและการประกันภัย 288,348 276,670 11,677 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 95,475 73,799 21,676 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค 183,581 154,976 28,605 

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 239,232 213,855 25,377 

การบริหารราชการ การปองกันประเทศ 619,550 603,571 15,978 

การศึกษา 764,369 729,679 34,690 

กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 507,997 466,454 41,543 

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 106,369 56,966 49,403 

กิจกรรมบริการดานอื่น ๆ 458,115 137,015 321,100 

กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล 156,325 140,643 15,681 

กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและไมทราบ 37,778 36,404 1,374 

 
  ที่มา : การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 
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การไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางานของการไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางานของการไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางานของการไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางานของสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทีท่ี่ที่ทํางานทํางานทํางานทํางาน 

จากการสํารวจพบวา มีสตรีที่ไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางานประมาณ 2.08 
ลานคน หรือรอยละ 11.9 ของสตรีที่ทํางานทั้งหมด โดยได รับบาดเจ็บจากของมีคม 
บาด/ทิ่ม/แทง มากที่สุดรอยละ 59.1 รองลงมาเปนการพลัดตกหกลมรอยละ 18.7 ถูกไฟ/น้ํา
รอนลวกรอยละ 7.9 การชน/กระแทกรอยละ 7.7 ไดรับอุบัติเหตุจากยานพาหนะรอยละ 1.3  
ที่เหลือเปน ไดรับสารเคมี และไฟฟาชอต 

 

ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง 7777    จํานวนและจํานวนและจํานวนและจํานวนและรอยละของรอยละของรอยละของรอยละของสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทีท่ี่ที่ทํางานทํางานทํางานทํางาน    จําแนกตจําแนกตจําแนกตจําแนกตามการไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุามการไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุามการไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุามการไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน พจากการทํางาน พจากการทํางาน พจากการทํางาน พ....ศศศศ. . . . 2525252566661111    

    
การไดรับบาดเจ็บจากการทํางานการไดรับบาดเจ็บจากการทํางานการไดรับบาดเจ็บจากการทํางานการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน    จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน ((((คนคนคนคน))))    รอยละรอยละรอยละรอยละ    

ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    2,076,2362,076,2362,076,2362,076,236    100.0100.0100.0100.0    

พลัดตกหกลม 387,368 18.7 

ของมีคมบาด/ท่ิม/แทง 1,228,028 59.1 

ถูกไฟ/น้ํารอนลวก 164,434 7.9 

อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 27,552 1.3 

ไฟฟาชอต 633 0.0 

การชน/กระแทก 160,613 7.7 

ไดรับสารเคมี 25,669 1.2 

อื่นๆ 4,217 0.2 

ไมทราบ 77,722 3.7 

 
             ทีม่า : การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 
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วิวิวิวิธีการรักษาพยาบาลธีการรักษาพยาบาลธีการรักษาพยาบาลธีการรักษาพยาบาล    

สตรีที่ไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางานนั้น สวนใหญไดรับบาดเจ็บหรือ
อุบัติเหตุเพียงเล็กนอยจึงไมไดรับการรักษาพยาบาลรอยละ 71.3 รองลงมาเปน ซื้อยามารักษา
เองรอยละ 21.5 ตองไปรับการรักษาพยาบาลตอในสถานพยาบาลไมเกิน 3 วัน รอยละ 2.8  
และตองไปรับการรักษาพยาบาลตอในสถานพยาบาลเกิน 3 วัน รอยละ 0.7 เปนตน 

ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง 8888    จํานวนและจํานวนและจํานวนและจํานวนและรอยละของรอยละของรอยละของรอยละของสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทีท่ี่ที่ทํางานทํางานทํางานทํางาน    จําแนกตามวิธีการรักษาพยาบาล จําแนกตามวิธีการรักษาพยาบาล จําแนกตามวิธีการรักษาพยาบาล จําแนกตามวิธีการรักษาพยาบาล พพพพ....ศศศศ. . . . 2525252566661111    
    

วิธีการรักษาพยาบาลวิธีการรักษาพยาบาลวิธีการรักษาพยาบาลวิธีการรักษาพยาบาล    จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน ((((คนคนคนคน))))    รอยละรอยละรอยละรอยละ    

ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    2,076,236 100.0 

ไมไดไปรักษาพยาบาล 1,480,761 71.3 

ซื้อยามารักษาเอง 446,972 21.5 

รับการรักษาพยาบาลไมเกิน 3 วัน 57,806 2.8 

รับการรักษาพยาบาลเกิน 3 วัน 14,078 0.7 

ไมทราบ 76,618 3.7 

    
       ทีม่า : การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 

    
การใชสวัสดิการในการเบิกจายคารักษาพยาบาลการใชสวัสดิการในการเบิกจายคารักษาพยาบาลการใชสวัสดิการในการเบิกจายคารักษาพยาบาลการใชสวัสดิการในการเบิกจายคารักษาพยาบาล    

สตรีที่ไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางานและจําเปนตองไปรักษาพยาบาลตอใน
สถานพยาบาล ที่ใชสวัสดิการในการเบิกจายคารักษาพยาบาลนั้น ใชบัตรประกันสุขภาพถวน
หนามากที่สุดรอยละ 55.7 รองลงมาเปน การใชประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยรอยละ 5.7 
สวัสดิการขาราชการรอยละ 5.5 ประกันสังคมรอยละ 5.4 และสวนที่ไมไดใชสวัสดิการเบิกจาย 
คารักษาพยาบาลนั้น พบวา สวนใหญจายคารักษาพยาบาลเองรอยละ 26.0 และนายจางจายให
รอยละ 0.7  
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                            ตารางตารางตารางตาราง    9999    จํานวนและจํานวนและจํานวนและจํานวนและรอยละของรอยละของรอยละของรอยละของสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทีท่ี่ที่ทํางานทํางานทํางานทํางาน    จําแนกตามจําแนกตามจําแนกตามจําแนกตามการใชสวัสดิการการใชสวัสดิการการใชสวัสดิการการใชสวัสดิการ    
                                                                            ในในในในการการการการเบิกจายคารักษาพยาบาลเบิกจายคารักษาพยาบาลเบิกจายคารักษาพยาบาลเบิกจายคารักษาพยาบาล    พพพพ....ศศศศ. . . . 2222565656561111    
    

การใชสวัสดิการเบิกจายคารักษาพยาบาลการใชสวัสดิการเบิกจายคารักษาพยาบาลการใชสวัสดิการเบิกจายคารักษาพยาบาลการใชสวัสดิการเบิกจายคารักษาพยาบาล    จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน ((((คนคนคนคน))))    รอยละรอยละรอยละรอยละ    

ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    71,53371,53371,53371,533    100.0100.0100.0100.0    

ไมใชสวัสดิการไมใชสวัสดิการไมใชสวัสดิการไมใชสวัสดิการ    19,11719,11719,11719,117    26.726.726.726.7    

นายจาง 551 0.7 

จายเอง 18,566 26.0 

ใชสวัสดิการใชสวัสดิการใชสวัสดิการใชสวัสดิการ    52,41652,41652,41652,416    73.373.373.373.3    

บัตรประกันสุขภาพ 39,814 55.7 

ประกันสังคม 3,865 5.4 

สวัสดิการขาราชการ 3,960 5.5 

บริษัทประกันภัย 4,084 5.7 

อื่นๆ 6,93 1.0 

    
         ที่มา : การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 

    
ปญหาของปญหาของปญหาของปญหาของสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทีท่ี่ที่ทํางานทํางานทํางานทํางาน    

1111.... ปญหาจากการทํางานปญหาจากการทํางานปญหาจากการทํางานปญหาจากการทํางาน    

เ ม่ื อ พิ จ า รณ า ถึ ง ป ญ ห า จ า ก ก า ร ทํ า ง า น  พ บ ว า  แ ร ง ง า น สต รี ที่ มี ป ญ ห า 
จํานวน 3.40 ลานคน (รอยละ 19.5 ของสตรีที่ทํางานทั้งหมด) โดยมีปญหาเร่ืองคาตอบแทน
มากที่สุดรอยละ 62.0 รองลงมาเปนการทํางานหนักรอยละ 13.0 งานที่ทํา ไม ได รับ 
การจางอยางตอเนื่องรอยละ 10.7 ไมมีสวัสดิการรอยละ 8.1 ทํางานไมตรงกับเวลาปกติ 
รอยละ 2.3 ไมมี วันหยุดรอยละ 1.6 จํานวนชั่วโมงการทํางานมากเกินไปรอยละ 1.3  
และลาพักผอนไมไดรอยละ 1.0 ที่เหลือเปนอ่ืนๆ  
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แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 8888    รอยละของรอยละของรอยละของรอยละของสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทีท่ี่ที่ทํางานทํางานทํางานทํางาน    จําจําจําจําแนกตามปญหาจากการทํางาน พแนกตามปญหาจากการทํางาน พแนกตามปญหาจากการทํางาน พแนกตามปญหาจากการทํางาน พ....ศศศศ. . . . 2525252566661111    
    

    
    

 
หมายเหตุ : ไมรวมไมทราบ 

           ที่มา : การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 

 
2222.... ปญหาความไมปลอดภัยในการทํางานปญหาความไมปลอดภัยในการทํางานปญหาความไมปลอดภัยในการทํางานปญหาความไมปลอดภัยในการทํางาน    

เม่ือพิจารณาถึงปญหาความไมปลอดภัยในการทํางาน พบวา มีจํานวน 1.36 ลานคน 
(รอยละ 7.8 ของสตรีที่ทํางานทั้งหมด) โดยสวนใหญมีปญหาการไดรับสารเคมีเปนพิษ 
รอยละ 59.0 รองลงมาเปน เคร่ืองจักร เคร่ืองมือที่เปนอันตรายรอยละ 25.6 ความไมสงบ/ 
กอการราย รอยละ 6.5 การทํางานในที่สูง/ใตน้ํา/ ใตดิน รอยละ 4.8 และ การไดรับอันตราย
ตอระบบหู ระบบตารอยละ 2.1 ที่เหลือเปนอ่ืนๆ  
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แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 9999    รอยละของรอยละของรอยละของรอยละของสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทีท่ี่ที่ทํางานทํางานทํางานทํางาน    จําแนกตามปญหาจําแนกตามปญหาจําแนกตามปญหาจําแนกตามปญหาจากจากจากจากความไมปลอดภัยความไมปลอดภัยความไมปลอดภัยความไมปลอดภัยใใใในการทํางานนการทํางานนการทํางานนการทํางาน    พพพพ....ศศศศ. . . . 2525252566661111    

    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

หมายเหตุ : ไมรวมไมทราบ 

ที่มา : การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561    
    

3333.... ปญหาจปญหาจปญหาจปญหาจากสภาพแวดลอมในการทํางานากสภาพแวดลอมในการทํางานากสภาพแวดลอมในการทํางานากสภาพแวดลอมในการทํางาน    

เม่ือพิจารณาถึงปญหาจากสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา มีจํานวน 1.97 ลานคน 
(รอยละ 11.3 ของสตรีที่ทํางานทั้งหมด) โดยมีปญหาในเร่ืองอิริยาบถในการทํางาน คือ ไมคอย
ไดเปลี่ยนลักษณะทา/อิริยาบถในการทํางานมากที่สุดรอยละ 47.0 รองลงมาเปนการทํางาน 
มีฝุน ควัน กลิ่นรอยละ 28.5 แสงสวางไมเพียงพอรอยละ 11.1 สถานที่ทํางานสกปรกรอยละ 
6.0 สถานที่ทํางานคับแคบรอยละ 2.5 เสียงดังรอยละ 2.3 และสถานที่ทํางานอากาศไมถายเท 
รอยละ 1.9 ที่เหลือเปนอ่ืนๆ  
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แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 10101010    รอยละของรอยละของรอยละของรอยละของสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทีท่ี่ที่ทํางานทํางานทํางานทํางาน    จําแนกตามปญหาจากสภาพแจําแนกตามปญหาจากสภาพแจําแนกตามปญหาจากสภาพแจําแนกตามปญหาจากสภาพแวดลอมในการทํางาน วดลอมในการทํางาน วดลอมในการทํางาน วดลอมในการทํางาน พพพพ....ศศศศ. . . . 2561256125612561 
 

    
    
 
หมายเหตุ : ไมรวมไมทราบ 
ที่มา : การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 
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สตรีที่อยูนอกกําลังแรงงานสตรีที่อยูนอกกําลังแรงงานสตรีที่อยูนอกกําลังแรงงานสตรีที่อยูนอกกําลังแรงงาน    

สตรีที่อยูนอกกําลังแรงงาน คือสตรีที่ในสัปดาหแหงการสํารวจมีอายุ 15 ปขึ้นไป แตไมได
ทํางาน และไมพรอมที่จะทํางาน    

จากผลการสํารวจพบวา สตรีที่ไมอยูในกําลังแรงงาน มีจํานวน 11.51 ลานคน  ซึ่งอยู
ในเขตเทศบาล 5.22 ลานคน หรือรอยละ 45.4 และอยูนอกเขตเทศบาล 6.28  ลานคน หรือ
รอยละ 54.6 โดยสตรีที่อยูนอกกําลังแรงงาน สวนใหญทํางานบาน 5.02 ลานคน หรือรอยละ 
43.6 รองลงมาเปนคนชรา 2.99 ลานคน หรือรอยละ 26.1 เรียนหนังสือ 2.20 ลานคน หรือ
รอยละ 19.1 ปวย/พิการ จนทํางานไมได 6.45 แสนคนหรือรอยละ 5.6 เกษียณการทํางาน 2.47 
แสนคน หรือรอยละ 2.1 และพักผอน 2.31 แสนคน หรือรอยละ 2.0 ที่เหลือเปนอ่ืนๆ เชน ไม
สมัครใจทํางาน ทํางานใหองคการ หรือสถาบันการกุศล โดยไมไดรับคาจาง  

    
ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง 11110000    จํานวนสตรีที่อยูนอกกําลังแรงงาจํานวนสตรีที่อยูนอกกําลังแรงงาจํานวนสตรีที่อยูนอกกําลังแรงงาจํานวนสตรีที่อยูนอกกําลังแรงงาน จําแนกตามเขตการปกครอง พน จําแนกตามเขตการปกครอง พน จําแนกตามเขตการปกครอง พน จําแนกตามเขตการปกครอง พ....ศศศศ. . . . 2525252566661111    

        
    

สตรีที่อยูนอกกําลังแรงงานสตรีที่อยูนอกกําลังแรงงานสตรีที่อยูนอกกําลังแรงงานสตรีที่อยูนอกกําลังแรงงาน    ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    ในเขตเทศบาลในเขตเทศบาลในเขตเทศบาลในเขตเทศบาล    นอกเขตเทศบาลนอกเขตเทศบาลนอกเขตเทศบาลนอกเขตเทศบาล    

ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    11,505,681 5,220,215 6,285,466 

ทํางานบาน 5,020,366 2,290,612 2,729,755 

เรียนหนังสือ 2,196,847 1,064,988 1,131,859 

ชรา 2,999,540 1,265,282 1,734,258 

ปวย พิการ จนทํางานไมได 645,482 230,558 414,924 

พักผอน 231,003 117,584 113,419 

เกษียณการทํางาน 246,617 185,017 61,599 

อื่นๆ 165,826 66,175 99,651 

    
ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561 

    
    
    

    

หนวย : คน 
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สตรีที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถสตรีที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถสตรีที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถสตรีที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถ    

การพัฒนาขีดความสามารถ หมายถึง การพัฒนาตนเองโดยการเขารับการฝกอบรม  
ฝกอาชีพ หรือพัฒนาฝมือแรงงาน โดยไมนับรวมการฝกอบรมในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) การฝกอบรมดานความม่ันคงของชาติ เชนการฝกอบรมดานความม่ันคง 
ของประเทศ ตัวอยางเชน ไทยอาสาปองกันชาติ (ทสปช.) อาสาพัฒนาปองกันตนเอง (อพป.) 
โครงการกองหนุนเพื่อความม่ันคงของชาติ (กนช.) โครงการฝกอบรม กํานัน ผูใหญบาน 
หลักสูตรรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน เปนตน 

2) การฝกอบรมดานสุขภาพอนามัย ตัวอยางเชน ผูสื่อขาวสาธารณสุข (ผสส.) อบรม
แมบานโภชนาการ อนามัยแมและเด็ก การวางแผนครอบครัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) เปนตน 

3) การฝกอาชีพดานอ่ืนๆ เชน การรณรงค เพื่อการรูหนังสือ การฝกอบรม 
ดานคุณธรรมและหนาที่พลเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปองกันและการแกไข
ปญหายาเสพติด      

เ ม่ื อพิ จ า รณาสต รีที่ ต อ ง ก า รพัฒนา ขี ด คว า มส าม า รถทั่ ว ป ร ะ เ ทศ  พบ ว า  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตองการพัฒนาขีดความสามารถมากที่สุด 1.12 ลานคน  
รองลงมาเปนภาคเหนือ 4.5 แสนคน ภาคกลาง 4.1 แสนคน ภาคใต 3.2 แสนคน  
และกรุงเทพมหานครนอยที่สุดเพียง 1.6 แสนคน 
    
        แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 11 11 11 11 จํานวนสตรีอายุ จํานวนสตรีอายุ จํานวนสตรีอายุ จํานวนสตรีอายุ 15 15 15 15 ปข้ึนไป ท่ีตองการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกตามภูมิภาคตางๆปข้ึนไป ท่ีตองการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกตามภูมิภาคตางๆปข้ึนไป ท่ีตองการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกตามภูมิภาคตางๆปข้ึนไป ท่ีตองการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกตามภูมิภาคตางๆ    พพพพ....ศศศศ. . . . 2561256125612561    

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

ที่มา : การสํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2561 



สรุปผลที่สําคัญการทํางานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2561 

                           

                  สํานักงานสถิติแหงชาติ 20

 
สําหรับกลุมอายุของสตรีที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถในแตละกลุมอายุ พบวา กลุมอายุ 

15-24 ป 5.86 แสนคน รองลงมาเปนกลุมอายุ 45-54 ป 5.52 แสนคน กลุมอายุ 25-34 ป 
5.25 แสนคน กลุมอายุ 35-44 ป 5.19 แสนคน กลุมอายุ 55-59 ป 1.47 แสนคน และกลุม
อายุ 60 ปขึ้นไป 1.30 หม่ืนคน  

 
    แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 12 12 12 12 จํานวนสตรีอายุ จํานวนสตรีอายุ จํานวนสตรีอายุ จํานวนสตรีอายุ 15 15 15 15 ปข้ึนไป ท่ีตองการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกตามกลุมอายุปข้ึนไป ท่ีตองการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกตามกลุมอายุปข้ึนไป ท่ีตองการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกตามกลุมอายุปข้ึนไป ท่ีตองการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกตามกลุมอายุ    พพพพ....ศศศศ. . . . 2562562562561111    

    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : การสํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2561 

 
 
 
 

 

หนวย : แสนคน 
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เม่ือพิจารณาสตรีที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ 
พบวา ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตองการพัฒนาขีดความสามารถมากที่สุด 10.45 
แสนคน รองลงมาระดับประถมศึกษา 5.75 แสนคน ระดับอุดมศึกษา 4.27 แสนคน  
ผูที่มีการศึกษาตํ่ากวาระดับประถมศึกษา 3.50 แสนคน และผูที่ไมมีการศึกษา 5.6 หม่ืนคน  

 
แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ แผนภูมิ 13 13 13 13 จํานวนสตรีอายุ จํานวนสตรีอายุ จํานวนสตรีอายุ จํานวนสตรีอายุ 15 15 15 15 ปข้ึนไป ท่ีตองการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีสําเร็จปข้ึนไป ท่ีตองการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีสําเร็จปข้ึนไป ท่ีตองการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีสําเร็จปข้ึนไป ท่ีตองการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ    พพพพ....ศศศศ. . . . 2562562562561111    

    

    
    

    
    
    

ที่มา: การสํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2561 
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คํานิยามคํานิยามคํานิยามคํานิยาม    

    1.1.1.1.    แรงงานสตรีแรงงานสตรีแรงงานสตรีแรงงานสตรี หมายถึง ผูหญิงที่มีงานทํา    

2222.    ผูมีงานทําผูมีงานทําผูมีงานทําผูมีงานทํา หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป และในสัปดาหแหงการสํารวจมีลักษณะอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้    

 1.  ไดทํางานต้ังแต 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยไดรับคาจาง เงินเดือน ผลกําไร เงินปนผล 
คาตอบแทนที่มีลักษณะอยางอ่ืนสําหรับผลงานที่ทําเปนเงินสด หรือส่ิงของ 

 2. ไมไดทํางาน หรือทํางานนอยกวา 1 ชั่วโมงแตเปนบุคคลที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้ (ซึ่งจะถือวาเปน ผูที่ปกติมีงานประจําผูที่ปกติมีงานประจําผูที่ปกติมีงานประจําผูที่ปกติมีงานประจํา) 
 2.1 ยังไดรับคาตอบแทน คาจาง หรือผลประโยชนอ่ืนๆ หรือผลกําไรจากงาน หรือ

ธุรกิจในระหวางที่ไมไดทํางาน 
 2.2 ไมไดรับคาตอบแทน คาจาง หรือผลประโยชนอ่ืนๆ หรือผลกําไรจากงาน หรือ

ธุรกิจในระหวางที่ไมไดทํางาน แตยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปทํา 

 3. ทํางานอยางนอย 1 ชั่วโมง โดยไมไดรับคาจางในวิสาหกิจ หรือไรนาเกษตรของหัวหนา
ครัวเรือน หรือของสมาชิกในครัวเรือน 

    3.3.3.3.    แรงงานในระบบแรงงานในระบบแรงงานในระบบแรงงานในระบบ    หมายถึง ผูมีงานทําที่ไดรับความคุมครอง หรือหลักประกันทางสังคมจาก 
การทํางาน ไดแก 
         1. ขาราชการ ลูกจางประจํา ของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน  
        2. ลูกจางรัฐวิสาหกิจ  
        3. ครูใหญหรือครูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  
        4. ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  
        5. ลูกจางที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายแรงงาน 
        6. ผูมีงานทําที่ประกันตนตาม พรบ. ประกันสังคม มาตรา 33, 39 และ 40 

    4.4.4.4.    แรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบ หมายถึง ผูมีงานทําที่ไมไดรับความคุมครอง หรือไมมีหลักประกันทางสังคม
จากการทํางานเชนเดียวกับแรงงานในระบบ        

5555....    งานงานงานงาน    หมายถึง กิจการที่ทําที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
 1. กิจการที่ทําแลวไดรับคาตอบแทนเปนเงิน หรือส่ิงของ คาตอบแทนที่เปนเงิน อาจจาย

เปนรายเดือน รายสัปดาห รายวัน หรือรายชิ้น  
 2. กิจการทีท่ําแลวไดผลกําไร หรือหวังที่จะไดรับผลกําไร หรอื สวนแบงเปนการตอบแทน  
 3. กิจการที่ทําใหกับธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือน โดยไมไดรับคาจาง หรือผลกําไรตอบ

แทนอยางใด ซึ่งสมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจนั้นจะมีสถานภาพการทํางานเปนประกอบธุรกิจ
สวนตัว หรือนายจาง 
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6666....    อาชีพอาชีพอาชีพอาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานที่บุคคลนั้นทําอยู การจัดจําแนกประเภทอาชีพใชตาม 
International Standard Classification of Occupation (ISCO – 08) ขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ (ILO)    

7777....    อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม    หมายถึง ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไดดําเนินการ โดยสถานประกอบการ 
ที่บุคคลนั้นกําลังทํางานอยู หรือประเภทของธุรกิจ ซึ่งบุคคลนั้นไดดําเนินการอยูในสัปดาหแหงการสํารวจ 
การจัดจําแนกประเภทอุตสาหกรรมใชตาม Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC) 
2009 ฉบับปรับปรุงโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 

8888....    สถานภาพการทํางานสถานภาพการทํางานสถานภาพการทํางานสถานภาพการทํางาน หมายถึง สถานะของบุคคลที่ทํางานในสถานที่ที่ทํางาน หรือธุรกิจ  
แบงออกเปน 5 ประเภท คือ 

    1.1.1.1.        นายจางนายจางนายจางนายจาง หมายถึง ผูประกอบธุรกิจของตนเองเพื่อหวังผลกําไร หรือสวนแบง และได
จางบุคคลอ่ืนมาทํางานในธุรกิจในฐานะลูกจาง 
    2.2.2.2.    ประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจางประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจางประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจางประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง หมายถึง ผูประกอบธุรกิจของตนเองโดยลําพัง 
ผูเดียว หรืออาจมีบุคคลอ่ืนมารวมกิจการดวยเพื่อหวัง ผลกําไร หรือสวนแบง และไมไดจางลูกจาง แตอาจมี
สมาชิกในครัวเรือน หรือผูฝกงานมาชวยทํางานโดยไมไดรับคาจาง หรือคาตอบแทนอยางอ่ืนสําหรับงานที่ทํา 

    3.3.3.3.    ชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจางชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจางชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจางชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง    หมายถึง ผูที่ชวยทํางานโดยไมไดรับ
คาจางในไรนาเกษตร หรือในธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือน 
    4444....    ลูกจางลูกจางลูกจางลูกจาง หมายถึง ผูที ่ทํางานโดยไดรับคาจางเปนรายเดือน รายสัปดาห รายวัน  
รายชิ้น หรือเหมาจาย คาตอบแทนที่ไดรับจากการทํางานอาจจะเปนเงิน หรือส่ิงของ 
 ลูกจางแบงออกเปน ลูกจางแบงออกเปน ลูกจางแบงออกเปน ลูกจางแบงออกเปน 3 3 3 3 ประเภทประเภทประเภทประเภท    
    4.14.14.14.1    ลูกจางรัฐบาลลูกจางรัฐบาลลูกจางรัฐบาลลูกจางรัฐบาล หมายถึง ขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานองคการบริหาร

สวนจังหวัด เจาหนาที่องคการระหวางประเทศ ตลอดจนลูกจางประจํา และ
ชั่วคราวของรัฐบาล 

    4.24.24.24.2    ลูกจางรัฐวิสาหกิจลูกจางรัฐวิสาหกิจลูกจางรัฐวิสาหกิจลูกจางรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผูที่ทํางานใหกับหนวยงาน รัฐวิสาหกิจ    
    4.34.34.34.3    ลูกจางเอกชนลูกจางเอกชนลูกจางเอกชนลูกจางเอกชน หมายถึง ผูที่ทํางานใหกับเอกชน หรือธุรกิจ ของเอกชน รวมทั้ง

ผูที่รับจางทํางานบาน 

 5.5.5.5.     การรวมกลุมการรวมกลุมการรวมกลุมการรวมกลุม หมายถึง กลุมคนที่มารวมกันทํางานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพึ่งตนเอง 
และชวยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกแตละคนมีความเทาเทียมกันในการกําหนดการทํางานทุกขั้นตอน  
ไมวาเปนการลงทุน การขาย งานอ่ืนๆ ของกิจการที่ทํา ตลอดจนการแบงรายไดใหแกสมาชิก ตามที่ตกลงกัน 
(การรวมกลุมดังกลาวอาจจดทะเบียนจัดต้ังในรูปของสหกรณ หรือไมก็ได)  
 การจัดจําแนกประเภทสถานภาพการทํางานใชตาม International Classification of 
Status in Employment, 1993 (ICSE – 93) ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO)  
มีสถานภาพการทํางานเพิ่มขึ้นอีก 1 กลุมคือ การรวมกลุม (Member of Producers’ Cooperative) 



สรุปผลที่สําคัญการทํางานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2561 

                                                สํานักงานสถิติแหงชาติ 25 

9999....    ชั่วโมงทํางานชั่วโมงทํางานชั่วโมงทํางานชั่วโมงทํางาน    หมายถึง จํานวนชั่วโมงทํางานจริงทั้งหมดในสัปดาหแหงการสํารวจ สําหรับผูที่มี
งานประจําซึ่งไมไดทํางานในสัปดาหแหงการสํารวจใหบันทึกจํานวนชั่วโมงเปน 0 ชั่วโมง 

10101010....    ระดับการศึกษาที่สําเร็จระดับการศึกษาที่สําเร็จระดับการศึกษาที่สําเร็จระดับการศึกษาที่สําเร็จ    

 ไดจําแนกการศึกษาตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ ดังนี้ 
    1.1.1.1. ไมมีการศึกษาไมมีการศึกษาไมมีการศึกษาไมมีการศึกษา หมายถึง บุคคลที่ไมเคยเขาศึกษาในโรงเรียน หรือไมเคยไดรับ
การศึกษา 
    2.2.2.2. ต่ํากวาประถมศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาต่ํากวาประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาตํ่ากวาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
หรือชั้นประถมศึกษาปที่ 7 หรือชั้น ม.3 เดิม 
    3.3.3.3. สําเร็จประถมศึกษาสําเร็จประถมศึกษาสําเร็จประถมศึกษาสําเร็จประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาต้ังแตชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
หรือชั้นประถมศึกษาปที่ 7 หรือชั้น ม.3 เดิมขึ้นไป แตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา 
 

    4.4.4.4. สําเร็จมัธยมศึกษาตอนตนสําเร็จมัธยมศึกษาตอนตนสําเร็จมัธยมศึกษาตอนตนสําเร็จมัธยมศึกษาตอนตน หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาต้ังแตชั้น ม.3 ม.ศ.3 
หรือ ม.6 เดิมขึ้นไป แตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา 
    5.5.5.5. สําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายสําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายสําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายสําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    5.15.15.15.1 สายสามัญสายสามัญสายสามัญสายสามัญ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทสามัญศึกษาตั้งแตชั ้น 

ม.6 ม.ศ.5 หรือ ม.8 เดิมขึ้นไป แตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา 
    5.25.25.25.2 อาชีวศึกษาอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภท อาชีวศึกษา หรือวิชาชีพ

ที ่เร ียนตอจากระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา โดยมีหลักสูตร 
ไมเกิน 3 ป และไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา 

    5.35.35.35.3 วิชาการศึกษาวิชาการศึกษาวิชาการศึกษาวิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทวิชาการศึกษา (การฝกหัด
ครู) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป แตไมสําเร็จระดับการศึกษา
ที่สูงกวา 

    6.6.6.6.    อุดมศึกษาอุดมศึกษาอุดมศึกษาอุดมศึกษา 
    6.16.16.16.1    สายวิชาการสายวิชาการสายวิชาการสายวิชาการ หมายถึง บุคคลที่ สําเร็จการศึกษาประเภทสามัญศึกษา หรือ 
สายวิชาการ โดยไดรับวุฒิบัตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี โท เอก 

    6.26.26.26.2    สายวิชาชีพสายวิชาชีพสายวิชาชีพสายวิชาชีพ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา หรือ 
สายวิชาชีพที่ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทาอนุปริญญา ปริญญาตรี 
    6.36.36.36.3    สายวิชาการศึกษาสายวิชาการศึกษาสายวิชาการศึกษาสายวิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทวิชาการศึกษา  
และไดรับประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี  
    7.7.7.7.    อาชีวศึกษาระยะสั้นอาชีวศึกษาระยะสั้นอาชีวศึกษาระยะสั้นอาชีวศึกษาระยะสั้น หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษา หรือการฝกอบรมประเภท
อาชีวศึกษาที่มีหลักสูตรไมเกิน 1 ป และไดรับประกาศนียบัตร หรือใบรับรองเมื่อสําเร็จการศึกษาพื้น
ความรูของผูเขาเรียนไดกําหนดใหแตกตางตามวิชาเฉพาะแตละอยางที่เรียน แตอยางตํ่าตองสําเร็จ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หรือเทียบเทา 
    8.8.8.8.    อ่ืนอ่ืนอ่ืนอ่ืนๆๆๆๆ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาที่ไมสามารถเทียบชั้นได 
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ตารางสถิติตารางสถิติตารางสถิติตารางสถิติ    / / / / Statistical TablesStatistical TablesStatistical TablesStatistical Tables    
    ตารางตารางตารางตาราง    1111    จํานวนจํานวนจํานวนจํานวนสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทํางาน จําแนกที่ทํางาน จําแนกที่ทํางาน จําแนกที่ทํางาน จําแนกตามตามตามตามภาคภาคภาคภาค    พพพพ....ศศศศ. . . . 2525252555557777----2525252566661111    / Table/ Table/ Table/ Table    1 Number of 1 Number of 1 Number of 1 Number of female worker by regions in female worker by regions in female worker by regions in female worker by regions in     
2012012012014444----2012012012018888    
    
 

ภาคภาคภาคภาค    2557255725572557    2558255825582558    2559255925592559    2560256025602560    2561256125612561    RegionRegionRegionRegion    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    
ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    17,540,24417,540,24417,540,24417,540,244    17,554,11217,554,11217,554,11217,554,112    17171717,521,691,521,691,521,691,521,691    17,17,17,17,115,263115,263115,263115,263    17,431,16817,431,16817,431,16817,431,168    TotalTotalTotalTotal    

กรุงเทพมหานคร 2,466,774 2,475,238 2,460,051 2,437,730 2,453,417 Bangkok 

ภาคกลาง 5,260,574 5,301,317 5,352,416 5,229,541 5,322,740 Central 

ภาคเหนือ 3,011,691 2,983,472 2,925,783 2,837,260 2,876,262 North 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,535,229 4,553,790 4,501,230 4,385,386 4,534,859 Northeast 

ภาคใต 2,265,976 2,240,295 2,282,211 2,225,347 2,243,889 South 

 

ตารางตารางตารางตาราง    2222    จํานวนจํานวนจํานวนจํานวนสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทํางาน ที่ทํางาน ที่ทํางาน ที่ทํางาน จําแนกตามจําแนกตามจําแนกตามจําแนกตามสถานภาพสมรสสถานภาพสมรสสถานภาพสมรสสถานภาพสมรส    พพพพ....ศศศศ. . . . 2552552552557777----2525252566661111/ Table/ Table/ Table/ Table    2 Number of female worker by married2 Number of female worker by married2 Number of female worker by married2 Number of female worker by married    
status status status status in in in in 2012012012014444----2012012012018888    
 
 

สถานสถานสถานสถานภาพสมรสภาพสมรสภาพสมรสภาพสมรส    2557255725572557    2558255825582558    2559255925592559    2560256025602560    2561256125612561    Married StatusMarried StatusMarried StatusMarried Status    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    
ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    17,540,24417,540,24417,540,24417,540,244    17,554,11217,554,11217,554,11217,554,112    17,521,69117,521,69117,521,69117,521,691    17,115,26317,115,26317,115,26317,115,263    17,431,16817,431,16817,431,16817,431,168    TotalTotalTotalTotal    

โสด 3,106,873 3,188,693 3,280,122 3,258,926 3,428,945 Single 
สมรส 12,393,580 12,308,393 12,191,220 11,800,506 11,965,963 Married 

หมาย 1,057,951 1,049,330 1,025,790 978,465 967,528 Widowed 
หยา 475,220 455,812 484,927 476,081 477,252 Divorced 

แยกกันอยู 505,809 550,737 537,374 598,090 590,765 Separated 
เคยสมรสแตไมทราบสถานภาพ 811 1,147 2,258 3,196 715 Married do not know status 

         
 

ตารางตารางตารางตาราง    3333    จํานวนจํานวนจํานวนจํานวนสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพการทํางาน พที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพการทํางาน พที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพการทํางาน พที่ทํางาน จําแนกตามสถานภาพการทํางาน พ....ศศศศ. . . . 2552552552557777----2525252566661111    / / / / TableTableTableTable    3333    Number of female worker by work Number of female worker by work Number of female worker by work Number of female worker by work 
status  in 201status  in 201status  in 201status  in 2014444----2012012012018888    
 

สถานภาพการทํางานสถานภาพการทํางานสถานภาพการทํางานสถานภาพการทํางาน    2557255725572557    2558255825582558    2559255925592559    2560256025602560                                    2561256125612561    Work StatusWork StatusWork StatusWork Status    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    

ยอดรยอดรยอดรยอดรวมวมวมวม    17,540,24417,540,24417,540,24417,540,244    17,554,11217,554,11217,554,11217,554,112    17,521,69117,521,69117,521,69117,521,691    17,115,26317,115,26317,115,26317,115,263    17,431,16817,431,16817,431,16817,431,168    TotalTotalTotalTotal    

นายจาง 283,321 278,663 230,527 224,968 236,830 Employers 

ประกอบธุรกิจสวนตัว 4,627,984 4,662,892 4,728,907 4,489,633 4,664,039 Own-account workers 

ชวยธุรกิจในครัวเรือน 4,688,637 4,495,655 4,396,169 4,198,996 4,290,524 Unpaid family workers 

ลูกจางรัฐบาล 1,522,355 1,575,559 1,594,259 1,613,784 1,598,100 Government employees 

ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 113,244 123,957 161,153 148,486 145,686 State enterprise employees 

ลูกจางเอกชน 6,289,279 6,401,331 6,400,620 6,408,599 6,484,222 Private employees 

การรวมกลุม 15,425 16,055 10,056 30,797 11,767 Members of Producers 
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ตารางตารางตารางตาราง    4444    จํานวนจํานวนจํานวนจํานวนสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ พที่ทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ พที่ทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ พที่ทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ พ....ศศศศ. . . . 2552552552557777----2525252566661111/ / / / TableTableTableTable    4444    Number of Number of Number of Number of     female worker by level female worker by level female worker by level female worker by level 
ofofofof    educationeducationeducationeducation        in 20in 20in 20in 2011114444----2012012012018888    
 

ระดับการศึกษาที่สําเร็จระดับการศึกษาที่สําเร็จระดับการศึกษาที่สําเร็จระดับการศึกษาที่สําเร็จ    
2557255725572557    2558255825582558    2559255925592559    2560256025602560    2561256125612561    Level of education attainmentLevel of education attainmentLevel of education attainmentLevel of education attainment    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    

ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    17,540,24417,540,24417,540,24417,540,244    17,554,11217,554,11217,554,11217,554,112    17,521,69117,521,69117,521,69117,521,691    17,115,26317,115,26317,115,26317,115,263    17,431,16817,431,16817,431,16817,431,168    TotalTotalTotalTotal    

ไมมีการศึกษา/ตํ่ากวาประถมศึกษา 4,777,910 4,699,893 4,524,793 4,136,067 4,144,526 None/less than elementary 

ประถมศึกษา 3,805,037 3,662,574 3,681,152 3,613,765 3,603,064 Elementary 

มัธยมศึกษาตอนตน 2,501,346 2,358,531 2,459,581 2,407,716 2,453,989 Lower secondary 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 2,417,629 2,611,682 2,584,625 2,628,663 2,763,869 Upper secondary 

อุดมศึกษา 3,933,701 4,077,497 4,169,301 4,220,608 4,320,856 Higher level 

การศึกษาอื่น ๆ 
1/
 42,503 52,885 26,256 41,234 68,262 Other 

1/
 

ไมทราบการศึกษา 62,118 91,051 75,983 67,210 76,601 Unknown 

1/  รวมอาชีวะระยะส้ัน/Including short course vocational 
 

ตารางตารางตารางตาราง    5555    จํานวนจํานวนจํานวนจํานวนสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทํางาน จําแนกตามที่ทํางาน จําแนกตามที่ทํางาน จําแนกตามที่ทํางาน จําแนกตามช่ัวโมงช่ัวโมงช่ัวโมงช่ัวโมงการทํางานการทํางานการทํางานการทํางานตอสัปดาหตอสัปดาหตอสัปดาหตอสัปดาห    พพพพ....ศศศศ. . . . 2525252555557777----2525252566661111    /  Table/  Table/  Table/  Table    5555    Number of Number of Number of Number of                             
                                                female worker by hours worked  in 201female worker by hours worked  in 201female worker by hours worked  in 201female worker by hours worked  in 2014444----2012012012018888 

 

ช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาหช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาหช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาหช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาห    2557255725572557    2558255825582558    2559255925592559    2560256025602560    2561256125612561    Hours worked perHours worked perHours worked perHours worked per    
weekweekweekweek    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    

ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    17,540,24417,540,24417,540,24417,540,244    17,554,11217,554,11217,554,11217,554,112    17,521,69117,521,69117,521,69117,521,691    17,115,26317,115,26317,115,26317,115,263    17,431,16817,431,16817,431,16817,431,168    TotalTotalTotalTotal    

นอยกวา 10 ชั่วโมง 247,116 172,456 154,212 212,952 159,036 Less than 10 hours 

10-29 ชั่วโมง 1,445,493 1,839,040 1,617,979 1,408,257 1,793,137 10-29 hours 

30-49 ชั่วโมง 11,415,990 11,809,790 11,995,158 11,959,355 12,138,937 30-49 hours 

50 ชั่วโมงขึ้นไป 4,431,645 3,732,826 3,754,342 3,534,699 3,340,058 50 hours and over 
 
 

                                        ตารางตารางตารางตาราง    6666    จํานวนจํานวนจํานวนจํานวนสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทํางาน ที่ทํางาน ที่ทํางาน ที่ทํางาน จําแนกตามการไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทําจําแนกตามการไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทําจําแนกตามการไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทําจําแนกตามการไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางานงานงานงาน    พพพพ....ศศศศ. . . . 2552552552557777----2525252566661111            
                                                    TableTableTableTable    6666    Number of female worker by Number of female worker by Number of female worker by Number of female worker by type of type of type of type of accident inaccident inaccident inaccident in    2012012012014444----2012012012018888    
 

การไดรับบาดเจ็บการไดรับบาดเจ็บการไดรับบาดเจ็บการไดรับบาดเจ็บ////อุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุ
จากการทํางานจากการทํางานจากการทํางานจากการทํางาน    

2557255725572557    2558255825582558    2559255925592559    2560256025602560    2561256125612561    Type of accidentType of accidentType of accidentType of accident    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    

ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    17,540,24417,540,24417,540,24417,540,244    17,554,11217,554,11217,554,11217,554,112    17,521,69117,521,69117,521,69117,521,691    17,117,117,117,115,26315,26315,26315,263    17,431,16817,431,16817,431,16817,431,168    TotalTotalTotalTotal    

ไมเคยไดรับ 15,411,371 15,619,861 15,576,235 15,367,342 15,354,932 No 
เคยไดรับ 2,128,873 1,934,251 1,945,456 1,747,922 2,076,236 Yes 

พลัดตกหกลม 371,708 329,664 349,896 322,738 387,368 Fall 
ของมีคมบาด/ทิม่/แทง 1,358,061 1,182,550 1,174,618 1,081,733 1,228,028 Cut/Wound 
ถูกไฟ/นํ้ารอนลวก 139,631 175,028 178,529 132,512 164,434 Burn 
อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 35,273 38,491 23,408 25,474 27,552 Accident 
ไฟฟาช็อต 3,428 1,564 1,189 2,237 633 Electric short-

circuit 
การชน/กระแทก โดยวสัด ุ 137,834 99,982 109,547 66,500 160,613 Hit/Collide 
ไดรับสารเคม ี 20,707 22,883 15,874 20,851 25,669 Chemical 
อื่นๆ 2,893 3,390 2,914 3,156 4,217 Others 
ไมทราบ 59,337 80,698 89,481 92,720 77,722 Unknown 
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    ตารางตารางตารางตาราง    7777    จํานวนจํานวนจํานวนจํานวนสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทํางานที่ที่ทํางานที่ที่ทํางานที่ที่ทํางานที่ไดรับบาดเจ็บหรือไดรับบาดเจ็บหรือไดรับบาดเจ็บหรือไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางานอุบัติเหตุจากการทํางานอุบัติเหตุจากการทํางานอุบัติเหตุจากการทํางาน    จําแนกตามวิธีการรักษา จําแนกตามวิธีการรักษา จําแนกตามวิธีการรักษา จําแนกตามวิธีการรักษา พพพพ....ศศศศ. . . . 2552552552557777----2525252566661111    
                                                    TableTableTableTable    7777    Number of female worker Number of female worker Number of female worker Number of female worker that get hurt/accident from work that get hurt/accident from work that get hurt/accident from work that get hurt/accident from work by medical treatments by medical treatments by medical treatments by medical treatments in 201in 201in 201in 2014444----2012012012018888    
 
 
 

วิธีการรักษาของการไดรับบาดเจ็บหรือวิธีการรักษาของการไดรับบาดเจ็บหรือวิธีการรักษาของการไดรับบาดเจ็บหรือวิธีการรักษาของการไดรับบาดเจ็บหรือ
อุบัติเหตุจากการทํางานอุบัติเหตุจากการทํางานอุบัติเหตุจากการทํางานอุบัติเหตุจากการทํางาน    

2557255725572557    2558255825582558    2559255925592559    2560256025602560    2561256125612561    Medical treatmentsMedical treatmentsMedical treatmentsMedical treatments    

2014 2015 2016 2017 2018 

ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    2,128,8732,128,8732,128,8732,128,873    1,934,2511,934,2511,934,2511,934,251    1,945,4561,945,4561,945,4561,945,456    1,747,9221,747,9221,747,9221,747,922    2,076,2362,076,2362,076,2362,076,236    TotalTotalTotalTotal    

ไมไดไปรับการรักษาพยาบาล 1,559,955 1,404,661 1,421,651 1,233,663 1,480,761 No hospital care 

ซื้อยามารักษาเอง 447,458 361,196 369,649 363,871 446,972 Buy own medicine 

ตองรับการรักษาพยาบาลไมเกิน 3 วัน 43,029 64,566 46,768 40,170 57,806 Hospital care 3 days 

ตองรับการรักษาพยาบาลเกิน 3 วัน 19,005 22,571 15,614 22,573 14,078 Hospital care 3 days up 

ตองรับการรักษาพยาบาลเพราะสูญเสีย
อวัยวะบางสวน 

- 698 1,891 - - Hospital care because, 
lose some part organ 

ไมทราบ 59,427 80,559 89,883 87,645 76,618 Unknown 

    
ตารางตารางตารางตาราง    8888        จํานวนจํานวนจํานวนจํานวนสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทีท่ี่ที่ทํางานทํางานทํางานทํางานที่ไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุตองไปรักษาตอในสถานพยาบาลที่ไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุตองไปรักษาตอในสถานพยาบาลที่ไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุตองไปรักษาตอในสถานพยาบาลที่ไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุตองไปรักษาตอในสถานพยาบาล    จําแนกตามจําแนกตามจําแนกตามจําแนกตามการใชสวัสดิการการใชสวัสดิการการใชสวัสดิการการใชสวัสดิการในการเบิกจายคาในการเบิกจายคาในการเบิกจายคาในการเบิกจายคา
รักษาพยาบาล รักษาพยาบาล รักษาพยาบาล รักษาพยาบาล พพพพ....ศศศศ. . . . 2525252555557777----2562562562561111    

TableTableTableTable    8888    Number of female worker Number of female worker Number of female worker Number of female worker that get hurt/accident and go to hospital care that get hurt/accident and go to hospital care that get hurt/accident and go to hospital care that get hurt/accident and go to hospital care by by by by the the the the     
benefits paid benefits paid benefits paid benefits paid fffforororor    medical expensemedical expensemedical expensemedical expense    in 201in 201in 201in 2014444----2012012012018888    
 
 
 

การใชสวัสดิการในการเบิกจาย   การใชสวัสดิการในการเบิกจาย   การใชสวัสดิการในการเบิกจาย   การใชสวัสดิการในการเบิกจาย       
คารักษาพยาบาลคารักษาพยาบาลคารักษาพยาบาลคารักษาพยาบาล    

2557255725572557    2558255825582558    2559255925592559    2560256025602560    2561256125612561    
Payment of medical expense 

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    
ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    62,03462,03462,03462,034    87,83587,83587,83587,835    64,27364,27364,27364,273    62,74362,74362,74362,743    71,53371,53371,53371,533    Total 

ไมใชสวัสดิการ 15,426 19,185 18,134 20,658 19,117 No benefits paid for medical expenses 
นายจาง 1,158 236 914 567 551 Employer 
บิดา/มารดา/ญาติ/เพ่ือน - - - - - Parents, relative, friend 
จายเอง 14,268 18,949 17,220 20,091 18,566 Own paid 

ใชสวัสดิการ 46,487 68,650 46,139 42,085 52,41652,41652,41652,416    The benefits paid for medical expenses 
บัตรประกันสุขภาพถวนหนา 31,361 42,797 32,482 31,023 39,814 Universal health insurance 
ประกันสังคม /กองทุนเงินทดแทน 7,669 14,981 7,742 5,156 3,865 Social security /compensation fund 
สวัสดิการขาราชการ /ขาราชการ 
บํานาญ /รัฐวิสาหกิจ 

2,980 4,250 1,530 3,208 3,960 Welfare official /State enterprise 

ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย 4,476 5,699 2,838 2,070 4,084 Private health insurance companies 
อื่นๆ 121 923 1,547 628 6,93 Others 
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ตารางตารางตารางตาราง    9999    จํานวนจํานวนจํานวนจํานวนสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทีท่ี่ที่ทํางานทํางานทํางานทํางาน    จําแนกตามปญหาจากการทํางานจําแนกตามปญหาจากการทํางานจําแนกตามปญหาจากการทํางานจําแนกตามปญหาจากการทํางาน    พพพพ....ศศศศ. . . . 2552552552557777----2525252566661111    / / / / TableTableTableTable    9999    Number of feNumber of feNumber of feNumber of female worker by problem male worker by problem male worker by problem male worker by problem 
at work at work at work at work in 201in 201in 201in 2014444----2012012012018888    
 
 
 
 

ปญหาจากการทํางานปญหาจากการทํางานปญหาจากการทํางานปญหาจากการทํางาน    2557255725572557    2558255825582558    2559255925592559    2560256025602560    2561256125612561    ProbleProbleProbleProblems at workms at workms at workms at work    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    
ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    2,977,9972,977,9972,977,9972,977,997    3,017,2293,017,2293,017,2293,017,229    2,871,3182,871,3182,871,3182,871,318    3,290,6283,290,6283,290,6283,290,628    3,403,3953,403,3953,403,3953,403,395    TotalTotalTotalTotal    
คาตอบแทน 1,705,704 1,717,803 1,686,014 1,966,679 2,048,825 Allowance 
งานหนัก 487,574 444,923 367,145 374,215 431,019 Hard work 
ทํางานไมตรงเวลาปกติ 65,205 60,705 55,296 70,440 75,453 Not ordinary hour 
งานขาดความตอเน่ือง 309,998 346,446 312,816 348,786 352,317 Not prolong 
ชั่วโมงทํางานมากเกินไป 35,658 34,260 41,827 33,479 42,003 Long hour 
ไมมีวันหยุด 62,007 57,098 46,371 49,188 51,503 No holiday 
ลาพักผอนไมได 9,489 10,442 9,919 43,684 33,829 No vacation 
ไมมีสวสัดิการ 185,696 226,148 231,952 263,911 268,216 No security 
ไมทราบ 116,667 119,404 119,978 140,247 100,230 Unknown 

 
ตารางตารางตารางตาราง    11110000    จํานวนจํานวนจํานวนจํานวนสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทีท่ี่ที่ทํางานทํางานทํางานทํางาน    จําแนกตามปญหาจําแนกตามปญหาจําแนกตามปญหาจําแนกตามปญหาจากจากจากจากความไมปลอดภัยความไมปลอดภัยความไมปลอดภัยความไมปลอดภัยในในในในการทํางาน การทํางาน การทํางาน การทํางาน พพพพ....ศศศศ. . . . 2552552552557777----2525252566661111    
                                                    Table 1Table 1Table 1Table 10000    Number of female woNumber of female woNumber of female woNumber of female worker by problem of unsafe work rker by problem of unsafe work rker by problem of unsafe work rker by problem of unsafe work in 20in 20in 20in 2011114444----2020202011118888    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปญหาความไมปลอดภัยจากการทํางานปญหาความไมปลอดภัยจากการทํางานปญหาความไมปลอดภัยจากการทํางานปญหาความไมปลอดภัยจากการทํางาน    2557255725572557    2558255825582558    2559255925592559    2560256025602560    2561256125612561    Problem of unsafe workProblem of unsafe workProblem of unsafe workProblem of unsafe work    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    

ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    1,265,2481,265,2481,265,2481,265,248    1,211,1511,211,1511,211,1511,211,151    1,021,6481,021,6481,021,6481,021,648    1,279,5251,279,5251,279,5251,279,525    1,356,3381,356,3381,356,3381,356,338    TotalTotalTotalTotal    

สารเคม ี 672,496 640,228 532,158 687,207 742,864 Chemical 

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ ที่เปนอันตราย 253,633 257,332 216,549 227,691 322,161 Equipment is dangerous 

อันตรายตอระบบหู / ระบบตา 83,690 90,729 69,131 69,828 81,486 Ears / eyes 

ทํางานในที่สูง / ใตนํ้า / ใตดิน 45,026 42,892 23,591 27,197 27,023 Height/cellar 

ความไมสงบ / กอการราย 71,726 47,569 50,761 75,841 60,270 Unrest / terrorism 

อื่นๆ 19,939 17,696 12,979 56,731 25,104 Others 

ไมทราบ 118,738 114,704 116,479 135,030 97,430 Unknown 
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 ตารางตารางตารางตาราง    11111111    จํานวนจํานวนจํานวนจํานวนสตรีสตรีสตรีสตรีที่ทีท่ี่ที่ทํางานทํางานทํางานทํางาน    จําแนกตามปญหาจากสภาพแวจําแนกตามปญหาจากสภาพแวจําแนกตามปญหาจากสภาพแวจําแนกตามปญหาจากสภาพแวดลอมในการทํางาน พดลอมในการทํางาน พดลอมในการทํางาน พดลอมในการทํางาน พ....ศศศศ. . . . 2525252555557777----2525252566661111    
                                                        Table 1Table 1Table 1Table 11111    Number of female worker by probleNumber of female worker by probleNumber of female worker by probleNumber of female worker by problem in the work environmentm in the work environmentm in the work environmentm in the work environment    in 201in 201in 201in 2014444----2012012012017777    
 

ปญหาจากสภาพแวดลอมปญหาจากสภาพแวดลอมปญหาจากสภาพแวดลอมปญหาจากสภาพแวดลอม    2557255725572557    2558255825582558    2559255925592559    2560256025602560    2561256125612561    Problem in the Problem in the Problem in the Problem in the work work work work 
environmentenvironmentenvironmentenvironment    ในการทํางานในการทํางานในการทํางานในการทํางาน    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    

ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    1,916,6331,916,6331,916,6331,916,633    1,947,1001,947,1001,947,1001,947,100    1,731,7341,731,7341,731,7341,731,734    1,872,5261,872,5261,872,5261,872,526    1,973,9281,973,9281,973,9281,973,928    TotalTotalTotalTotal    
สถานที่ทํางานคับแคบ 39,260 35,022 33,099 44,944 42,784 Work area restricted 
สถานที่ทํางานไมสะอาด 161,375 140,261 100,881 106,864 112,557 Work area dirty 
สถานที่ทํางานอากาศไมถายเท 47,688 43,248 25,195 37,140 35,862 Work area bad ventilation 
อิริยาบถการทํางาน 749,195 777,932 830,936 801,100 881,602 Working condition 
ฝุนละออง ควัน กลิ่น 498,646 495,360 394,943 486,001 534,276 Smoke 
เสียงดัง 63,087 68,465 35,195 52,380 46,376 Noise 
แสงสวางไมเพียงพอ 207,521 235,078 173,654 186,693 207,642 Inadequate lighting 
อื่นๆ 30,752 30,821 19,696 24,110 15,185 Others 
ไมทราบ 119,110 120,913 118,135 133,295 97,644 Unknown 

    

ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง 11112222    จํานวนสตรีที่ทําจํานวนสตรีที่ทําจํานวนสตรีที่ทําจํานวนสตรีที่ทํางาน จําแนกตามอุตสาหกรรม พงาน จําแนกตามอุตสาหกรรม พงาน จําแนกตามอุตสาหกรรม พงาน จําแนกตามอุตสาหกรรม พ....ศศศศ. . . . 2552552552557777----2562562562561111    /Table 1/Table 1/Table 1/Table 12222    Number of female Number of female Number of female Number of female     
                    worker by industry in 201worker by industry in 201worker by industry in 201worker by industry in 2014444----2012012012018888    
 

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม    2557255725572557    2558255825582558    2559255925592559    2560256025602560    2561256125612561    IndustryIndustryIndustryIndustry    
2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    

ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    17,540,24417,540,24417,540,24417,540,244    17,554,11217,554,11217,554,11217,554,112    17,521,69117,521,69117,521,69117,521,691    17,115,26317,115,26317,115,26317,115,263    17,431,16817,431,16817,431,16817,431,168    TotalTotalTotalTotal    
เกษตรกรรม การปาไมและการประมง 5,770,111 5,584,767 5,386,174 5,239,324 5,357,190 Agriculture, forestry & fishing 

การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 13,014 20,156 10,256 10,019 14,366 Mining and quarrying 

การผลิต 3,095,658 3,134,210 3,083,878 2,902,620 2,992,907 Manufacturing 

การไฟฟา กาซ และการประปา 19,843 22,662 25,517 32,531 35,876 Electricity, gas, steam supply 

การจัดหานํ้า การจัดการและบําบัดนํ้าเสีย 31,266 26,417 26,854 42,856 32,357 Water supply 

การกอสราง 308,706 330,989 307,202 304,486 327,166 Construction 

การขายสง การขายปลีก การซอมยานยนต 3,081,151 3,036,150 3,165,288 3,067,786 3,117,189 Wholesale and retail trade 

การขนสง สถานที่เก็บสินคาฯ 199,678 192,732 173,210 206,767 213,949 Transportation  storage 

ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 1,632,078 1,699,209 1,769,914 1,754,795 1,812,062 Accommodation and food service 

ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 96,805 104,210 82,676 77,091 70,969 Information and communication 

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 292,310 313,301 314,273 307,718 288,348 Financial & insurance activities 

กิจการดานอสังหาริมทรัพย 81,597 104,511 94,534 109,679 95,475 Real estate activities 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค 143,120 162,515 146,736 167,391 183,581 Professional, scientific and 

technical 
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 203,504 204,527 229,668 250,796 239,232 Administrative and support 

services 
การบริหารราชการ และการปองประเทศ ฯ 558,011 574,979 591,963 593,289 619,550 Public  administration and 

defence 
การศึกษา 720,086 752,767 741,964 759,560 764,369 Education 
งานดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห 525,718 494,682 531,790 533,397 507,997 Human health and social  work 

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 121,696 124,319 113,181 108,451 106,369 Arts, entertainment 
กิจกรรมบริการดานอื่นๆ 439,752 441,887 464,332 424,211 458,115 Other service activities 
กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล 163,181 184,436 207,550 167,907 156,325 Activities of household as 

employers 
กิจกรรมขององคการระหวางประเทศ 3,716 2,356 1,318 615 3,398 Activities of extraterritorial 

ไมทราบ 53,862 40,602 43,370 53,975 34,379 Unknown 
 


