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การจัดการแรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ ของส านักงานประกันสังคมจังหวัด
นครสวรรค์1 

 
นางสาวณัฐรดา ศรีรัตนพัฒน2์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์3 
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์3 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จิตนุพงศ์3 

 
บทคัดย่อ 

การศวิจัยเรื่องการจัดการแรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ ของส า นักงาน
ประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้
รูปแบบการวิจัยสนาม Feld Research)  เน้นข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกการเข้าใจความหมาย 
ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธี แบบเจาะจง จากบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของ
ท่ีส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ผู้น าเครือข่าย ผู้น าชุมชน และแรงงานนอก
ระบบอาชีพอิสระ เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีจะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก บุคลากรท้ังหมด 27 คน 
จากการศึกษา “การจัดการแรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ ของส านักงานประกันสังคม
จังหวัดนครสวรรค์” โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี  

  
 
1บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “การจัดการแรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ ของส านักงานประกันสังคม
จังหวัดนครสวรรค์”  
2นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 

1) เพื่อศึกษาการจัดการแรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ ของส านักงานประกันสังคม
จังหวัดนครสวรรค์ 

 2) เพื่อศึกษาแนวคิดยุทธศาสตร์การจัด สวัสดิการแรงงานนอกระบบของภาครัฐ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  

3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการแรงงานนอก
ระบบภาคสมัครใจ ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์  การศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
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ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)และใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques)  

ผลการศึกษาพบว่าการจัดการแรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ ของส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์  เป็นการจัดการตามแนวนโยบายของส านักงาน
ประกันสังคมท่ีมีตัวช้ีวัดให้ด าเนินการ ให้ผู้ท่ีเป็นแรงงานนอกระบบท่ีมีอาชีพอิสระ ให้เข้าสู่
ระบบ เพื่อรอบรับภาระปัญหาสังคมท่ีความเลื่อมล้ าและการเข้าดูแลเยียวยากับแรงงานนอก
ระบบท่ีไม่มีกฎหมายคุ้มครองและรองรับ และเพื่อให้เป็นหลักประกันชีวิตต่อไปปัญหาและ
อุปสรรคก็ต้องมีมาตรการรอบรับกับผู้ท่ีมีรายได้น้อย จากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ก็มีแรงงาน
นอกระบบมีความสนใจกับหลักประกันท่ีตนไม่เคยมี ก็อยากให้มีความคุ้มครองเพื่อเป็น
หลักประกันบ้าง 

บทน ำ 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  ปัจจุบันสถานการณ์แรงงานไทยเป็นปัญหาท่ีน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะปัญหาแรงงาน
นอกระบบซึ่งจากการส ารวจแรงงานนอกระบบของส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2562 
พบว่าในจ านวนผู้มีอายุต้ังแต่ 15 ปี ประเทศไทยมีผู้มีงานท า จ านวน 37.7 ล้านคน เป็นผู้
ท างานท่ีไม่ได้รับความคุ้มครอง และไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท างาน หรือท่ีเรียกว่า 
“แรงงานนอกระบบ” มีจ านวนมากถึง 20.80 ล้านคน หรือร้อยละ 55.20 จากข้อมูลปริมาณ
ของแรงงานนอกระบบท่ีผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจน ถึงความส าคัญของภาค
แรงงานนอกระบบ ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและเมื่อพิจารณาถึงแรงงานนอกระบบ
เหล่าน้ันแรงงานนอกระบบยังคงประสบปัญหาความเสี่ยง ท้ังในแง่สวัสดิการทางสังคม และ
ความมั่นคงทางรายได้ท้ังน้ีรัฐบาลได้มีนโยบายส าคัญด้านแรงงาน การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ โดยรัฐต้องให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการ และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรม และท่ัวถึง  

 แรงงำนนอกระบบ (Informal Workers) หมายถึง แรงงานท่ีท างานอิสระไม่มี
การจ้างงานอย่างเป็นทางการ ไม่มีค่าจ้าง ค่าตอบแทนท่ีน่นอน ไม่ได้อยู่ในกรอบความ
คุ้มครองของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือเป็นแรงงานท่ีไม่ได้รับความคุ้มครองในระบบ
ประกันสังคม ได้แก่แรงงานท่ีท างานไม่เต็มเวลา (Part-Time Worker) แรงงานท่ีรับงานไป
ท าท่ีบ้าน Home-Base Worker) แรงงานท่ีท างานแบบเหมาช่วง (Sub-Contract Worker) 
และแรงงานท่ีท างานระยะสั้น (Short-Timet Worker)     (ศูนย์ประสานงานแรงงานนอก
ระบบ,2555) โดยสามารถจ าแนกประเภทของแรงงานนอกระบบได้   2 กลุ่ม ดังน้ี 
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1.กลุ่มที่ท ำงำนรับจ้ำง และมีเงินเดือนประจ า ได้แก่ แรงงานท่ีรับเอางานไปท าท่ีบ้าน 
แรงงานรับจ้าง ท าการเกษตรตามฤดูกาล แรงงานประมง คนรับใช้ คนท างานบ้าน 
คนขับรถส่วนตัว และพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ เป็นต้น 
2. กลุ่มที่ท ำอำชีพอิสระทั่วไป ได้แก่ คนขับรถรับจ้าง เกษตรกร ชาวนา ชาวสวน แม่ค้า
หาบเร่ แม่ค้าแผงลอย ช่างเสริมสวย ช่างตัดผม และเจ้าของร้านขายของช า เป็นต้น  รัฐบาล
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้วางยุทธศาสตร์เพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีรายได้สูงและสามารถน าแรงงานก้าวสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมั่นคง มั่ง
ค่ัง และยั่งยืน โดยได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ โดย
รัฐบาลได้ปรับปรุง มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533 เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนท่ีลาออกจากประกันสังคมให้กลับมาใช้สิทธิ
ได้เช่นเดิม ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 39 ในพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2558 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 20 เมษายน 2561 อีกท้ังยังเพื่มสิทธิประโยชน์และ
ทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 40 ในพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2558 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.2561 
เน่ืองจากรัฐบาลต้องการสร้างความปลอดภัย มั่นคงให้กับชีวิตของแรงงานนอกระบบหรือ
แรงงานอิสระเช่นกับแรงงานในระบบ 

ระบบประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการด ารงชีพในกลุ่มของสมาชิกท่ีมี
รายได้และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์ทดแทนเมื่อ
เจ็บป่วย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ ว่างงาน และเสียชีวิต เพื่อให้ได้รับ
การรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเน่ือง 
 ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนประกันสังคม มี 3 กลุ่ม  

1) กลุ่มผู้ประกันตนหรือลูกจ้างท่ีมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
บริบูรณ ์

2) นายจ้างหรือผู้ท่ีมีลูกจ้างต้ังแต่ 1 คนข้ึนไป เป็นผู้มีหน้าท่ีข้ึนทะเบียนนายจ้าง
พร้อมกับข้ึนทะเบียนลูกจ้าง  

3) รัฐบาล 
ผู้ประกันตนแต่ละประเภทจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนทุกเดือนตามสัดส่วนท่ีแตกต่าง

และจะได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันไปตามหลักประกัน ท้ังในเรื่องสุขภาพ เงินสมทบ 
และเงินทดแทน โดยกองทุนประกันสังคมประกอบด้วยผู้ประกันตนท้ังหมด 3 ประเภท คือ 

1.ผู้ประกันตนภาคบังคับ ตามมาตรา 33 
2.ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ ตามมาตรา 39 
3.ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ มาตรา 40 
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วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1. เพื่อศึกษาการจัดการแรงงานนอกระบบภาคสมัครใจของ ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดนครสวรรค์ 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดการแรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ 
ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ 

3. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา และอุปสรรคของการจัดการแรงงานนอกระบบ
ภาคสมัครใจ ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
1.แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรแรงงำนนอกระบบ 
  ความหมายของแรงงานนอกระบบ  แรงงานนอกระบบหมายถึงผู้ท่ีท างานหรือ
ก่อให้เกิดกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจท่ีถูกกฎหมาย แต่เป็นแรงงานท่ีไม่ได้รับความคุ้มครอง
จากกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือมีกฎหมายคุ้มครองแต่ยังไม่ได้รับสิทธิหรือการดูแล
เท่าท่ีควร ท้ังน้ีรวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้รับค่าจ้าง ท้ังในสถานประกอบการท่ีเป็น
หลักแหล่งและสถานประกอบการท่ีไม่มีหลักแหล่งแน่นอน ผู้รับจ้างท่ัวไป ผู้รับงานไปท าท่ี
บ้าน ผู้รับงานเป็นช้ินตลอดจนผู้รับงานเหมาช่วง 
 นอกจากน้ีสถาบันวิจัยสังคม ได้จ าแนกแรงงานนอกระบบออกเป็น  10 กลุ่มอาชีพใหญ่ๆ ได้แก่ 

1. กลุ่มผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 
2. กลุ่มผู้ขับรถรับจ้าง 
3. กลุ่มเกษตรพันธะสัญญา 
4. กลุ่มแรงงานรับจ้างทางการเกษตร 
5. กลุ่มหาบเร่แผงลอย 
6. กลุ่มคนท างานในภาคบริการ 
7. กลุ่มคนคุ้ยขยะ 
8. คนซื้อขายของเก่า 
9. กลุ่มคนท างานบ้าน 
10. กลุ่มแรงงานรับจ้างท่ัวไป 
นอกจากน้ียังมีการจ าแนกประเภทของแรงงานนอกระบบได้ 2 กลุ่ม ดังน้ี  
1. กลุ่มท่ีท างานรับจ้าง และมีเงินเดือนประจ า ได้แก่ แรงงานท่ีรับจ้างเอา

งานไป ท าท่ีบ้าน แรงงานรับจ้างท าของ แรงงานรับจ้างท าการเกษตรตามฤดูกาล แรงงาน
ประมง คนรับ ใช้และคนท างานบ้าน คนขับรถ (ส่วนตัวตามบ้าน) เป็นต้น  
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2. กลุ่มท่ีท าอาชีพอิสระท่ัวไป ได้แก่ คนขับรถรับจ้าง เกษตรกร ชาวนา
ชาวสวน แม่ค้าหาบเร่แผงลอย ช่างเสริมสวย ช่างตัดผม เจ้าของร้านขายของช าขนาดเล็ก 
เป็นต้น  
  อย่างไรก็ตาม แรงงานนอกระบบไม่ได้หมายถึงแรงงานท่ีไม่มีนายจ้างอย่างท่ีคน
ท่ัวไป เข้าใจเท่าน้ัน แต่หมายถึงท้ังตัวนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการขนาดเล็ก 
ลูกจ้างในครัวเรือน ลูกจ้างในกิจการท่ียังไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย หรือมีกฎหมาย
คุ้มครอง แต่ยังไม่ได้รับสิทธิ หรือการดูแลเท่าท่ีควรด้วย เช่น ลูกจ้างในภาคเกษตรกรรม 
ลูกจ้างท างานบ้าน และหมายความรวมถึง แรงงานท่ีท างานตามสัญญา ซึ่งอาจถูกเอารัดเอา
เปรียบอันเน่ืองมาจากไม่มีกฎหมายรองรับสิทธิและ  ไม่มีองค์กรตัวแทนเพื่อการเจรจา
ต่อรอง  
  ส ำนักงำนประกันสังคม ได้ให้ความหมายของแรงงานนอกระบบว่า หมายถึงผู้ท่ี
ใช้แรงงานท่ีไม่ได้รับความคุ้มครอง จากกฎหมายประกันสังคม เป็นบุคคลท่ีไม่ใช่ข้าราชการ 
และไม่มีเงินเดือนประจ า ได้แก่ลูกจ้างของ กิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้และเลี้ยงสัตว์
ลูกจ้างของนายจ้างท่ีจ้างไว้เพื่อท างานอันมีลักษณะ เป็นครั้งคราว การท างานท่ีเป็นฤดูกาล 
ลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับงานบ้าน อันมิได้มีการประกอบธุรกิจ รวมอยู่ด้วย ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ ท้ังภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ซึ่งเป็นบุคคลท่ีไม่ได้รับราชการ และมีเงินเดือน
ประจ า ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านและผู้รับจ้างท าของ 
  แรงงานนอกระบบเป็นแรงงานท่ีมิได้อยู่ภายใต้กฎหมายต่างๆ ท่ีได้ให้  ความ
คุ้มครองรับรองไว้นอกจากน้ีการให้นิยามความหมายเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบก็ยังมี ความ
คลุมเครือและไม่ชัดเจน ซึ่งแรงงานนอกระบบก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจท้ังใน 
ระดับมหภาคและระดับจุลภาค แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาแรงงานนอกระบบมีอยู่ด้วยกัน
หลายประการ ได้แก่ สถานภาพของแรงงานท่ีไม่ชัดเจน สภาพการท างานท่ีไม่มีเสถียรภาพ 
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีไม่เหมาะสม การขาดการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับฝีมือ การ
ได้รับ ค่าจ้างค่าตอบแทนในการท างานท่ีต่ า การไม่ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน 
การขาดหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีบริหารและรับผิดชอบงานโดยตรง การรับงานท่ีเสี่ยงหรือเป็น
อันตรายต่อ สุขภาพ ประเภทหรือสภาพการท างานท่ีมีผลต่อสุขภาพการท างานท่ีรีบเร่งการ
ท างานเป็น ระยะเวลายาวนาน การขาดข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอย่างเพียงพอ การขาด
หลักประกันในการ คุ้มครองสวัสดิการแรงงาน แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ไม่มี
ความสัมพันธ์ในการท างานลักษณะ นายจ้างกับลูกจ้าง จึงท าให้อยู่นอกระบบกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายเงิน ทดแทน และแรงงานนอกระบบหลาย
ประเภทอยู่ในระบบสัญญาจ้างท าของ หรือสัญญาจ้างเหมา  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระบบ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งยังมีปัญหาของระบบกฎหมายแพ่งและ  พาณิชย์ท่ีคู่สัญญา
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สามารถท าความตกลงกันได้เอง ท าให้แรงงานนอกระบบไม่ได้รับสวัสดิการจาก  รัฐอย่าง
เท่าท่ีควร 
  ปัจจุบันสถานการณ์แรงงานไทยเป็นปัญหาท่ีน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะปัญหาแรงงาน
นอกระบบ ซึ่งจากการส ารวจแรงงานนอกระบบในปีล่าสุดของส านักงานสถิติแห่งชาติเมื่อ 
พ.ศ. 2555 พบว่าในจ านวนผู้มีอายุต้ังแต่ 15 ปี มีจ านวนผู้ท างานท่ีเป็นแรงงานนอกระบบ 
24.8 ล้านคน จากผู้มีงานท าท้ังหมด 39.6 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 62.6 ซึ่งเป็นแรงงาน
นอกระบบ ท่ีมิได้อยู่ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ  ท่ีได้ให้ความคุ้มครองรับรองไว้ นอกจากน้ี การ
ให้นิยาม ความหมายท่ีเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบก็ยังมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน และ
ประสบปัญหาความ เสี่ยงท้ังในแง่สวัสดิการทางสังคมและความมั่นคงทางรายได้ ท าให้
แรงงานนอกระบบไม่ได้รับ ความคุ้มครองและสวัสดิการจากรัฐบาลเท่าท่ีควร เช่น  

1. สถานภาพของแรงงานท่ีไม่ชัดเจน  
2. สภาพการท างานท่ีไม่มีเสถียรภาพ สภาพแวดล้อมการท างานท่ีไม่

เหมาะสม  
3. การขาดการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับฝีมือ  
4. การได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนในการท างานท่ีต่ า  
5. การรับงานท่ีเสี่ยงหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และขาดข้อมูลข่าวสาร

ด้านสุขภาพ  
6. การไม่ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน  
7. การขาดหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีบริหารและรับผิดชอบงานโดยตรง  
8. การขาดหลักประกันในการคุ้มครองสวัสดิการแรงงาน 

2  แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรแรงงำนนอกระบบ 
  ส าหรับผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2554 – 2558 (รัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ท่ีเป็นรูปธรรม มีการแก้ไข
ปัญหาแรงงานนอกระบบในด้านต่าง ๆ เช่น  
  1. การคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบท่ีข้ึนทะเบียนประกันสังคม  
1,052,897 คน  กล่าวคือ พัฒนาแนวทางการขยายความคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงาน 
นอกระบบ โดยคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบท่ีข้ึนทะเบียนประกันสังคมตาม
มาตรา 409 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แล้ว จ านวน 1 ,052,897 ราย 
และได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ เช่น การวิจัยเพื่อการพัฒนาสิทธิประโยชน์การพัฒนา
สมรรถนะแกนน าเครือข่าย ประกันสังคมและเจ้าหน้าท่ี โครงการพัฒนาเครือข่าย
ประกันสังคมตามมาตรา 40 พร้อมกับ เพิ่มช่องทางการรับช าระเงินสมทบของผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 ผ่านธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท่ีท า
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การไปรษณีย์เคาน์เตอร์เซอร์วิส และห้าง  เทสโก้โลตัส ตลอดจนด าเนินการปรับปรุง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพื่อให้  รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบให้แก่
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40  
  2. การยกระดับศักยภาพแรงงานไทยโดยผลิตภาพ (Productivity) ของแรงงาน 
ไทยสูงข้ึนถึง 2.5 % ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2555 โดยโครงการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้
มี ศักยภาพสูงข้ึนรองรับรายได้ท่ีแท้จริงท่ีเพิ่มข้ึน โดยมีการพัฒนาศักยภาพแรงงานด้าน
พฤติกรรม การท างาน ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีท าให้แรงงานมีความสามารถในการปรับตัวสูงข้ึน
และมีทักษะใน การท างาน โดยสถานประกอบการเป็นผู้ก าหนดหลักสูตรในการพัฒนา 
จ านวน 157,700 คน จ าแนกเป็น กลุ่มแรงงานใหม่ในสถานประกอบกิจการจ านวน 22,700 
คน กลุ่มท างานใน สถานประกอบกิจการเดิมจ านวน 135,000 คน ท้ังน้ีสาขาท่ีมีการพัฒนา
ศักยภาพมากที่สุด ได้แก่ สาขาบริการ คิดเป็นร้อยละ 65.25 รองลงมา คือ ภาคอุตสาหกรรม
ศิลป์เกษตรอุตสาหกรรม ช่าง  ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างอุตสาหการ ช่างไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ตามล าดับ  นอกจากน้ันยังมีการฝึกยกระดับศักยภาพ
แรงงานให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ จ านวน 75 ,000 คน โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์กลุ่มคนท่ีรับงานไปท าท่ีบ้าน กลุ่มคนท่ีท างานรับจ้าง  ในภาคเกษตร/
อุตสาหกรรมส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานไทยสูงข้ึนจากท่ีลดลงถึงร้อยละ 9.7 ใน  ไตรมาสท่ี 
4/2554 ปรับเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 2.5 ในไตรมาสท่ี 2/2555  
  3. การคุ้มครองดูแลแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบ โดยให้ค าปรึกษา ช้ีแจง 
แนะน า และตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การตรวจแรงงานท้ังใน 
และนอกระบบ การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิแรงงาน แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และการรับและ
พิจารณา วินิจฉัยค าร้อง ส่งผลให้แรงงานท้ังในและนอกระบบได้รับการคุ้มครอง จ านวน 
2,517,710 คน ในการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับงานไป
ท าท่ีบ้านและกลุ่ม แรงงานในงานเกษตรกรรมให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายได้เร่ง
ด าเนินการเพื่อให้ความ คุ้มครองดูแลสภาพการจ้างและสภาพการท างาน มีหลักประกันและ
ความมั่นคงในการท างาน โดยได้ด าเนินกิจกรรม อาทิการตรวจแรงงานนอกระบบ การ
สนับสนุน เทคนิคและการส่งเสริม ความรู้วิชาการด้านการคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอก
ระบบและผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้แรงงาน นอกระบบได้รับสิทธิประโยชน์ท้ังสิ้น จ านวน 
357,752 คน 
  4. การพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 
แรงงานรองรับประชาคมอาเซียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับ
รายได้ของ แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนโดยฝึกอบรม ทักษะด้านภาษาให้แก่แรงงานทุก
กลุ่ม ได้แก่ แรงงานใหม่ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานภาคเกษตร เพื่อให้มี
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โอกาสและ ทางเลือกในการพัฒนา ศักยภาพของตนเองในด้านทักษะภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท้องถ่ิน ข้ันพื้นฐาน ของประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน  
  5. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ พ.ศ. 2555 – 2559 ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้หน่วยงานท่ี  
เกี่ยวข้องตามท่ีปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวข้างต้น ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แรงงานนอกระบบตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งประกอบด้วย  

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ขยายขอบเขตการคุ้มครองและสร้างหลักประกัน ความ
มั่นคง  

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาสมรรถนะแรงงาน  นอก
ระบบเพื่อขยายโอกาสการมีงานท า และ  

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ  
แม้ว่ารัฐบาลจะได้พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานแต่ก็  

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ท้ังหมด โดยเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ 
จะต้อง อาศัยกลไกต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย ด้านบุคลากรภาครัฐ และด้าน
ภาคสังคม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาแรงงานนอกระบบมีความเป็นเอกภาพ มีการบูรณาการใน
การด าเนินงาน และบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
  3. แนวคิดเกี่ยวกับกำรประกันสังคม 
แนวคิดเกี่ยวกับการประกันสังคม เร่ิมข้ึนและพัฒนาต่อเน่ืองมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน  
ต้ังแต่สมัยกรีกเจริญรุ่งเรื่องทางการค้า ได้มีกลุ่มคนรวยร่วมมือกันสงเคราะห์คนจน เพราะ
เกรงว่าจะเกิดปฏิกิริยาทางการเมืองการปกครองข้ึนในวันหน่ึงได้ จึงต้องการขจัดปัญหา
ก่อนท่ีจะเกิดข้ึน เมื่อล่วงเลยมาถึงสมัยโรมันเรืองอ านาจก็ได้มีการจัดต้ังสมาคมผู้ป่วยและ
สมาคมฌาปนกิจศพข้ึนโดยอยู่ในความควบคุมของรัฐ เมื่อคริสต์ศาสนาแพร่หลายมากข้ึนก็
ได้มีการจัดต้ังโรงพยาบาลและสถานเลี้ยงดูเด็กก าพร้า จนล่วงเลยมาในสมัยกลางประชาชน
ได้เพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็ว ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมประมาณปี ค.ศ.
1880 องค์กรท่ีท าหน้าท่ีทางสังคมอยู่ไม่สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นน้ีได้อีก
ต่อไป จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลต้องยื่นมือเข้ามาช่วยด าเนินการ (ศศิวรรณ อนันตกูล, 2541,,น.
5) แม้ว่าก่อนหน้าน้ีรัฐบาลอังกฤษจะได้ออกกฎหมายความยากจนเมื่อปี ค.ศ.1601 (The 
Poor Act of 1601) เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ตนยากจน และคนงานในประเทศอังกฤษได้
มีการรวมตัวกันก่อต้ังสมาคมเพื่อนคนงาน (Frendly Society) ข้ึนมาเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ และรัฐบาลอังกฤษได้ตราพระราชบัญญัติ
สมาคมเพื่อนคนงาน (Friendly Society Act) ข้ีนมาใช้เมื่อประมาณปี ค.ศ.1792 ต่อมาเมื่อ
ได้มีการจัดต้ังสหภาพแรงงานข้ึนมาท าหน้าท่ีเป็นองค์กรตัวแทนของคนงานเพื่อเจรจา
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ต่อรองกับนายจ้างเมื่อประมาณปี ค.ศ.1667 มาตรการหน่ึงท่ีสหภาพแรงงานใช้ในการ
ด าเนินการก็คือวิธีการประกันร่วมกัน (THE Method of Mutual Insurance) เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ ของสมาชิกสหภาพแรงงาน
และคนงานก็ตาม การด าเนินการต่างๆ ก็ยังไม่สามารถขจัดปัดเป่าหรือบรรเทปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้  
การด าเนินงานของภาครัฐในด้านประกันสังคม มีรากฐานการด าเนินการเริ่มต้นข้ึนใน
ประเทศเยอรมันเป็นประเทศแรก (ศักด์ิศรี บริบาลบรรพตเขตต์ ,2535) โดยรัฐบาลได้ตรา
กฎหมายประกันสังคมเกี่ยวกับการเจ็บป่วยออกมาบังคับใช้เป็นฉบับบแรกเมื่อวันท่ี 1 
ธันวาคม ค.ศ.1883 และประกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือโรคอันเกิดจากการท างานในปี ค.ศ.
1884 (ศศิวรรณ อนันตกูล,2541, น.5) ท้ังน้ีเน่ืองจากผลกระทบต่างๆในช่วงเวลาน้ันซึ่งเป็น
ช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งเร่ิมต้นมาต้ังแต่ปี ค.ศ.1760 โดยเร่ืมต้นท่ี  
  โครงการประกันสังคมเป็นโครงการภาคบังคับส าหรับลูกจ้างเอกชนในภาคการ
จ้างงานท่ีเป็นทางการ โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และนโยบายต่าง ๆ 
ของการประกันสังคมมี เป้าหมายให้แรงงานในระบบได้รับการคุ้มครอง ให้มีหลักประกัน
ความมั่นคงในการด ารงชีวิต แต่การใช้สิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกันของผู้ประกันตนใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามทฤษฎี “ภาวะภัย ทางศีลธรรม” (Moral Hazard) อาจส่งผลต่อ
ปริมาณการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน และอาจส่งผลต่อกองทุนประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทนได้ ระบบสวัสดิการสังคมเป็นระบบความมั่นคงทางสังคมระบบหน่ึง
ของรัฐบาล ซึ่งจัดข้ึนมาเป็น หลักประกันแก่ประชาชนว่าจะได้รับความช่วยเหลือทาง
เศรษฐกิจในระดับหน่ึง เพื่อสร้างความ มั่นคงทางรายได้ของบุคคล ครอบครัวและการรักษา
มาตรฐานในการด ารงชีวิตตามควรแก่อัตภาพ  (ศักด์ิศรีบริบาลบรรพตเขตต์ , 2535) 
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนและก่อให้เกิดปัญหา อันได้แก่การเจ็บป่วย ประสบ
อุบัติเหตุทุพพลภาพ ชราภาพ ตายว่างงาน หรือการคลอดบุตร ท าให้เกิด ปัญหาความทุกข์
ยากและความเดือดร้อนแก่มนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะผู้มีฐานะยากจนท่ีไม่สามารถ สร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจได้ดังน้ันการบ าบัดความทุกข์ยากความเดือดร้อนท่ีดีท่ีสุดก็คือ การ  ให้
สมาชิกในสังคมร่วมมือกับรัฐในการสร้างหลักประกันให้แก่สังคมท่ีตนเป็นสมาชิก โดยยอม 
เสียสละเงินจ านวนเล็กน้อยในขณะท่ียังสามารถท างานได้เฉลี่ยเข้าสะสมรวมเป็นเงินกองทุน 
โดย มอบให้รัฐเป็นผู้จัดการดูแลเพื่อน ามาใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนอันเน่ืองมาจาก
สภาวะการ เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุทุพพลภาพ ชราภาพ ตายว่างงาน หรือการคลอดบุตร 
ซึ่งเป็นวิธีการเฉลี่ย ความรับผิดชอบต่อสังคม และหมู่คณะอันเป็นการสร้างความมั่นคง
ให้แก่สังคมในรูปของการ ประกันสังคม (สุดาศิริศวงศ์, 2535: 88-97)  



141 
 

 

การด าเนินงานของภาครัฐในด้านประกันสังคม มีรากฐานการด าเ นินการเริ่มต้นข้ึนใน
ประเทศ เยอรมันเป็นประเทศแรก (ศักด์ิศรี บริบาลบรรพตเขตต์, 2535) โดยรัฐบาลได้ตรา
กฎหมาย ประกันสังคมเกี่ยวกับการเจ็บป่วยออกมาบังคับใช้เป็นฉบับแรกเมื่อวันท่ี 1 
ธันวาคม ค.ศ. 1883 และ ประกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือโรคอันเกิดจากการท างานในปีค.ศ. 
1884 (ศศิวรรณ อนันตกูล, 2541) ท้ังน้ีเน่ืองจากผลกระทบต่าง ๆ ในช่วงเวลาน้ันซึ่งเป็น
ช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
   ต่อมารัฐบาลประเทศต่าง ๆ ได้ตรากฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคมออกมาใช้
บังคับและ ด าเนินการโครงการประกันสังคมอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปและใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่ง ได้น าเอาระบบท่ีเรียกว่าความมั่นคงทางสังคมมาใช้โดยตรากฎหมาย
ออกมาใช้เป็นครั้งแรกใน ค.ศ. 1935 โดยคุ้มครองเฉพาะคนงานในภาคเกษตรเท่าน้ัน แต่
ต่อมาได้ขยายการคุ้มครองออกไปยัง ลูกจ้างภาคอุตสาหกรรมและบุคคลต่าง ๆ ซึ่งรวมท้ัง
นักบวช ลูกจ้างองค์กรการกุศล ลูกจ้างของรัฐลูกจ้างองค์กรของรัฐบาลต่างชาติหรือองค์การ
ระหว่างประเทศข้ึน (ศักด์ิศรีบริบาลบรรพตเขตต์ , 2535) Martin และ Weaver (2006) 
รายงานในวรรณกรรมปริทัศน์เกี่ยวกับประกันสังคมของ ประเทศสหรัฐอเมริกาว่าในช่วง
ค.ศ. 1960 ได้มีการเติบโตของระบบประกันสังคมในหลาย ๆ ด้าน และสิ่งส าคัญที่สุดคือได้
มีการพัฒนาในเร่ืองประกันสุขภาพ ซึ่งท าให้เกิดระบบเมดิแคร์ (Medicare) ในปีค.ศ. 1965 
และการรีฟอร์มในครั้งน้ีท าให้เกิดการเติบโตข้ึนของกองทุนประกันสังคม แต่ เน่ืองจากการ
เพิ่มข้ึนของผู้เกษียณอายุในยุคเบบี้บูมเมอร์ของประเทศและปัจจัยทางประชากรด้าน อื่น ๆ 
จะท าให้กองทุนประกันสังคมหมดไปในปีค.ศ. 2042 ส่วนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization: ILO) มีบทบาทใน การช่วยเหลือปรับปรุงระบบ
ประกันสังคมให้เป็นมาตรฐานและเป็นระบบ รวมท้ังการผลักดันให้มี การด าเนินการอย่าง
จริงจังในประเทศต่าง ๆ ท้ังน้ีได้ออกอนุสัญญาความมั่นคงทางสังคม (มาตรฐาน  ข้ันต่ า) 
ฉบับท่ี 102 พ.ศ. 2495 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ [ ILO Social Security 
Convention (Minimum Standard), 1952 (No. 102)] ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
ของ ILO เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2495 ก าหนดประโยชน์ทดแทนครอบคลุม 9 สาขา 
คือ 1. การ รักษาพยาบาลทางการแพทย์  2. การให้ประโยชน์ทดแทนการเจ็บป่วย 3. การ
ให้ประโยชน์ทดแทน การว่างงาน 4. การให้ประโยชน์ทดแทนการชราภาพ 5. การให้
ประโยชน์ทดแทนอุบัติเหตุและการ เจ็บป่วยเน่ืองจากงาน 6. การให้ประโยชน์ทดแทนการ
สงเคราะห์ครอบครัว 7. การให้ประโยชน์ ทดแทนการเป็นมารดา (มีบุตร) 8. การให้
ประโยชน์ทดแทนการทุพพลภาพ 9. การให้ประโยชน์ ทดแทนการขาดผู้อุปการะ ซึ่งใน
ปัจจุบันน้ีรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ได้จัดให้มีโครงการ  ประกันสังคมโดยตรากฎหมาย



142 
 

 

ออกมาพยามยามให้ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้มากท่ีสุดใช้  บังคับกันอย่าง
กว้างขวางรวมท้ังประเทศไทยด้วย 
   ลักษณะส ำคัญของกำรประกันสังคม ระบบสวัสดิการสังคมเป็นระบบความ
มั่นคงทาง สังคมระบบหน่ึงของรัฐบาล ซึ่งจัดข้ึนมาเป็นหลักประกันแก่ประชาชนว่าจะได้รับ
ความช่วยเหลือ ทางเศรษฐกิจในระดับหน่ึง เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ของบุคคล 
ครอบครัวและการรักษา มาตรฐานในการด ารงชีวิตตามควรแก่อัตภาพ (ศักด์ิศรี บริบาล
บรรพตเขตต์, 2535) การริเริ่ม ด าเนินการผลักดันตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ประกันสังคม จึงเป็นบทบาทและภาระหลัก  ของรัฐบาลท่ีจะต้องดูแลและท าให้เกิด
ประโยชน์แก่บุคคล ซึ่งโดยพื้นฐานในชีวิตของแต่ละบุคคล  จะประสบกับปัญหาชีวิตและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีไม่ต้องการให้เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นภาวะของการ  เจ็บป่วย ประสบ
อุบัติเหตุทุพพลภาพ ชราภาพ ตายว่างงาน หรือการคลอดบุตร เพราะปรากฏการณ์ เหล่าน้ี
จะท าให้เกิดปัญหาความทุกข์ยากและความเดือดร้อนแก่มนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะผู้มีฐานะ  
ยากจนท่ีไม่สามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ 
  ดังน้ัน ลักษณะส าคัญของโครงการประกันสังคมจะต้องประกอบด้วย คุณลักษณะ
ส าคัญ 5 ประการ คือ 1. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ (Self Supporting) จากเงินสมทบท่ีเรียก
เก็บจากสมาชิกที่ เกี่ยวข้องได้แก่ลูกจ้าง นายจ้าง ท่ีอยู่ภายใต้โครงการ รวมท้ังผลประโยชน์
ตอบแทนท่ีได้รับจากการ น าเงินในกองทุนไปลงทุนและเงินกองทุนต้องมีเพียงพอส าหรับ
การจ่ายประโยชน์ทดแทนและ  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 2. มีลักษณะเชิงบังคับ 
(Compulsory) ให้ผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มตามกฎหมายเข้ ร่วมโครงการประกันสังคม เพื่อให้เกิดการ
กระจายความเสี่ยงตามแนวคิด และป็นการกระจาย รายได้จากผู้ท่ีมีรายได้มากไปสู่ผู้ท่ีมี
รายได้น้อย คนไม่มีครอบครัวช่วยเหลือคนมีครอบครัว คนวัย ท างานช่วยเหลือคนท่ีพ้นจาก
งานแล้ว คนไมเจ็บป่วยช่วยคนเจ็บป่วย เป็นตน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ  ข้ามกลุ่ม (Cross 
Subsidies) ระหว่างกัน 3. ผู้ท่ีมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน จะต้องมีการส่งเงิน สมทบ
ตามท่ีก าหนด การจ่ายเงินสมทบจะข้ึนอยู่กับรายได้หรือค่าจ้างของสมาชิกผู้ประกันตนแต่
ละ คน ไม่เป็นไปตามความเสี่ยงภัยแต่ประโยชน์ทดแทนจะได้รับตามเงื่อนไขเดียวกัน โดย
ไม่ค านึงถึง จ านวนเงินสมทบท่ีจ่ายมา จึงมีลักษณะเหมือนกับการสังคมสงเคราะห์อั ตรา
ประโยชน์ทดแทน จะต้องก าหนดในกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าจะก าหนดตามใจชอบไม่ได้ 
4. ประโยชน์ทดแทนของ การประกันสังคม มุ่งเน้นไปท่ีการรักษาระดับมาตรฐานการครอง
ชีพของบุคคลหรือครอบครัว ประโยชน์ทดแทนท่ีจัดให้จึงเน้นความเพียงพอทางสังคม
มากกว่าความยุติธรรมของแต่ละบุคคล  (Balance between Individual and Social 
Adequacy) และ 5. หลักแห่งสิทธิอุทธรณ์เป็นการเปิด โอกาสให้คู่กรณีน าข้อเท็จจริงข้ึนสู่
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การพิจารณาของศาลประกันสังคมหรือศาลท่ีก าหนดข้ึนเฉพาะ ได้หากมีข้อโต้แย้งแห่งสิทธิ
ของสมาชิก  
  ดังน้ันการบ าบัดความทุกข์ยากความเดือดร้อนท่ีดีท่ีสุดคือ การให้สมาชิกในสังคม
ร่วมมือกับ รัฐในการสร้างหลักประกันให้แก่สังคมท่ีตนเป็นสมาชิกโดยยอมเสียสละเงิน
จ านวนเล็กน้อยใน ขณะท่ียังสามารถท างานได้เฉลี่ยรวบรวมและสะสมร่วมกันในลักษณะ
เป็นเงินกองทุนโดยมอบให้ รัฐเป็นผู้จัดการดูแลเพื่อน ามาใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนอัน
เน่ืองมาจากการเจ็บป่วย ประสบ อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ ชราภาพ ตาย ว่างงาน หรือการ
คลอดบุตรน้ัน ซึ่งเป็นวิธีการเฉลี่ยความ รับผิดชอบต่อสังคม และหมู่คณะอันเป็นการสร้าง
ความมั่นคงให้แก่สังคมในรูปของการ  ประกันสังคม (สุดาศิริวศวงศ์ , 2535) ซึ่งการ
ด าเนินการท่ีจะให้เกิดผลชัดเจนในด้านประกันสังคม และรับรองการด าเนินการดังกล่าว จึง
ต้องมีการตรากฎหมายมารองรับในรูปของกฎหมาย ประกันสังคม 
  การประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการด ารงชีวิตของ
กลุ่มสมาชิก มีลักษณะเป็นการเฉลี่ยความสุขและความทุกข์ในกลุ่มสมาชิกด้วยกัน โดยให้ผู้มี
รายได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ประกันสังคม ซึ่งเงินสมทบท่ีแต่ละคนจ่ายน้ันจะเป็นสิทธิ
ประโยชน์เฉพาะตัวเท่าน้ัน ผู้ท่ีจ่ายเงินสมทบ จะเรียกว่า “ผู้ประกันตน” เงินท่ีได้จะน ามา
บริหารภายในองค์กร ซึ่งการเก็บเงินสมทบถือเป็นภาษีพิเศษ ดังน้ัน จะเก็บจากบุคคลท่ี
กฎหมายก าหนดเท่าน้ัน ท้ังน้ี เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ข้ันพื้นฐานของผู้ประกันตนในการ 
ด ารงชีวิตให้ได้รับการรักษาพยาบาลและสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัว พร้อมท้ัง
สามารถด ารงชีวิตได้ อย่างปกติสุขเมื่อประสบกับภาวะการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ 
ตาย ชราภาพ ว่างงานรวมถึง การสงเคราะห์บุตร เยอรมัน เป็นประเทศแรกท่ีจัดให้มีการ
ประกันสังคมข้ึน โดยเป็นการคุ้มครองในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เน่ืองจาก
การท างาน กรณีทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร การประกันสังคมท่ีประเทศต่าง ๆ ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันจะมีหลักการท่ีไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากการประกันสังคมเป็นโครงการการบริหาร
ทางสังคมใน ระยะยาวอีกระบบหน่ึงท่ีรัฐเป็นผู้ด าเนินการจัดข้ึน ในบางประเทศมีรัฐบาล
ร่วมจ่ายเงินสมทบเ ข้ากองทุนน้ีด้วย  ซึ่ งองค์การแรงงานระหว่า งประเทศ หรือ 
International Labour Organization : ILO (1989) ไ ด้ ก า หนด  หลั ก ก า รขอ งก า ร
ประกันสังคม ไว้ดังน้ี  
1. การประกันสังคมจะมีการบริหารทางการเงินโดยวิธีการจัดเก็บเงินสมทบ ซึ่งโดยปกติมัก
มาจาก การสมทบของนายจ้างและลูกจ้าง ท้ังน้ีรัฐจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินสมทบ
หรือเงินอุดหนุนอื่น ๆ ด้วย หรือไม่ก็ได้  
2. การเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันสังคมน้ันจะเป็นลักษณะของการบังคับซึ่งมีข้อยกเว้น
น้อยมาก  
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3. เงินสมทบท่ีจ่ายมาน้ันจะจัดต้ังเป็นกองทุนพิเศษ ซึ่งต้องน าไปจ่ายเป็นประโยชน์ทดแทน
ตามท่ี ก าหนดและน าไปใช้ในการบริหาร  
4. ส่วนเกินของเงินสมทบจะน าไปลงทุนเพื่อให้กองทุนมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึน  
5. สิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนข้ึนอยู่กับการได้จ่ายเงินสมทบ ท่ีเป็นไป
ตามเง่ือนไขโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบความจ าเป็นหรือการตรวจสอบรายได้แต่อย่างใด 
6. อัตราเงินสมทบและอัตราประโยชน์ทดแทนจะมีความสัมพันธ์กับรายได้ของผู้ประกันตน  
7. ครอบคลุมการประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยจากการท างาน (ส านักงานประกันสังคม , 
2558)   
ในปีพ.ศ. 2533 กฎหมายการประกันสังคมได้เร่ิมประกาศใช้เพื่อคุ้มครองลูกจ้างภาคเอกชน
ใน ระบบและลูกจ้างช่ัวคราวของรัฐบาลโดยผู้ให้บริการแบ่งเป็นสถานพยาบาลของเอกชน
และรัฐบาล อย่างละครึ่งหน่ึง เมื่อเปรียบเทียบกับระบบหลักประกันสุขภาพท่ีใช้บริการใน
สถานพยาบาลของรัฐ ประมาณร้อยละ 95 โดยกฎหมายการประกันสังคมเป็นกฎหมายท่ีมุ่ง
รับรองท าให้สังคมมีความ มั่นคงก าหนดสิทธิอันพึงมีพึงได้ของประชาชน เกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือหรือสงเคราะห์จากสังคม ส่วนรวม โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะขจัดปัดเป่าความ
เดือดร้อน ทุกข์ยากและเสริมสร้างความสมบูรณ์ พูนสุขให้ตามควรแก่อัตภาพโดยท่ัวถึงกัน 
ซึ่งรวมตลอดไปถึงบุคคลท่ีอยู่ในความอุปการะหรือ บุคคลในครอบครัวน้ันด้วย หลักการของ
การประกันสังคม หรือกฎหมายประกันสังคมท่ีออกมาใช้ บังคับอย่างถูกต้องสอดคล้อง 
เหมาะสม และประสบความส าเร็จได้น้ัน จึงอยู่ท่ีการให้ประชาชนท่ี  อยู่ในสังคมน้ัน ใน
ประเทศน้ันร่วมกันเสี่ยงภัย ร่วมกันออกเงินสมทบเมื่อสมาชิกในกองทุนเกิด  เคราะห์กรรม
ข้ึน ก็สามารถได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนซึ่งถือเป็นหลักการท่ีจะให้ประชาชน  แต่ละ
คนมีส่วนในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัว โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักการส าคัญ 5 
ประการคือ (ธีระศรีธรรมรักษ์และคณะ, 2536)  
1. หลักการบังคับ โดยให้ลูกจ้างท้ังหมดเข้ามาอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีการยกเว้น
น้อย ท่ีสุดเพื่อให้มีพื้นฐานการด าเนินงานท่ีกว้างขวางเพียงพอ  
2. หลักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข ลูกจ้างท่ีมีฐานะดีรายได้สูง มีสุขภาพดีความเสี่ยงภัยจาก  
อันตรายต่าง ๆ น้อย แม้ว่าจะได้รับประโยชน์จากการประกันสังคมน้อยก็ต้องอยู่ภายใ ต้
บังคับของ กฎหมายประกันสังคม เพื่อเฉลี่ยสุขให้แก่ลูกจ้างท่ียากจนและท่ีมีรายได้ต่ า มี
ปัญหาสุขภาพอนามัย ความเสี่ยงภัยจากอันตรายต่าง ๆ ท่ีสูงกว่า  
3. หลักสามฝ่ายร่วมรับภาระ นอกจากลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบแล้วนายจ้างและรัฐบาลควร
มี ส่วนรับภาระด้วยเพราะเป็นผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากการท างานของลูกจ้าง  
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4. หลักจ่ายตามความสามารถได้ตามความจ าเป็น เป็นหลักการค านวณเงินสมทบท่ีให้ถือ
รายได้ ลูกจ้างเป็นเกณฑ์ ผู้ท่ีมีรายได้สูงจะจ่ายมากกว่าผู้ท่ีรายได้ต่ า แต่ประโยชน์ท่ีจะได้รับ
เท่าเทียมกัน และได้เมื่อมีความจ าเป็นเท่ากัน เช่น ได้รับเมื่อเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ  
5. ตามหลักมาตรฐานข้ันตํ่า  
ดังน้ัน กิจการท่ีจะอยู่นอกบังคับของกฎหมายประกันสังคมได้ต้องมีการจ่ายประโยชน์
ทดแทน สูงกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายน้ีเท่าน้ัน โดยกฎหมายประกันสังคมของประเทศไทย
เกิดข้ึนจากการ เรียกร้องขอให้ผู้ใช้แรงงานท่ีพยายามผลักดันให้มีระบบประกันสังคมข้ึนใน
ประเทศไทยหลายต่อ หลายครั้งนับต้ังแต่ปีพ.ศ. 2497 ซึ่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2497 ในสมัยรัฐบาลท่ีมีจอม พล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีไดมีการออกกฎหมาย
ประกันสังคมฉบับแรก แต่ไม่ได้น า ออกใช้บังคับ เน่ืองจากเหตุผลและความจ าเป็นบางอย่าง 
ต่อมาในสมัยรัฐบาลท่ีมีพลเอกเปรม ติณสู ลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี ผู้ใช้แรงงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องได้พยายามท่ีจะผลักดันให้กฎหมาย ประกันสังคมออกมาใช้บังคับอีกครั้งหน่ึง แต่
ยังไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากรัฐบาลไม่มีเงิน พอท่ีจะสนับสนุนโครงการน้ีได้ จนมาถึง
สมัยรัฐบาลท่ีมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็น  นายกรัฐมนตรี จึงได้มีการน าร่าง
พระราชบัญญัติประกันสังคมเข้าสู่การพิจารณาของสภา ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และมี
ผลใช้บังคับเป็นกฎหมายคือ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 
พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 54 ได้ก าหนดให้มีการจ่าย
ประโยชน์ทดแทน ท้ังหมด 7 ประเภทด้วยกัน โดยบัญญัติไว้ดังน้ีผู้ประกันตนหรือบุคคลตาม
มาตรา 73 มีสิทธิได้รับ ประโยชน์ทดแทนจากกองทุนดังต่อไปน้ี  
1. ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  
2. ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร 
 3. ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ 
 4. ประโยชน์ทดแทน กรณีตาย  
 5. ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 
 6. ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ  
7. ประโยชน์ ทดแทนกรณีว่างงาน  
การจ่ายประโยชน์ทดแทนท้ัง 7 กรณีน้ี 4 กรณีแรกให้เริ่มด าเนินการทันที (มาตรา 2 แห่ง 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533) ดังน้ันประโยชนทดแทน 4 กรณีแรก จึง
ด าเนินการต้ังแต่ วันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2533 สวนในกรณีการสงเคราะหบุตรและการชรา
ภาพให้ด าเนินการภายใน 6 ปี (หมายถึงปีพ.ศ. 2539) และในกรณีว่างงานไม่ได้ก าหนด
ระยะเวลา แต่ระบุไว้ว่าจะด าเนินการ เมื่อใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยในช่วง 4 ปี
แรกคือต้ังแต่ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2537 จะ เป็นไปในลักษณะบังคับ ส าหรับกิจการท่ีมี
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ลูกจ้างต้ังแต่ 20 คนข้ึนไป และ 10 คน ข้ึนไป เมื่อครบ 3 ปี (ปีพ.ศ. 2536) หลังจากน้ันจะ
เป็นการประกันแบบสมัครใจ หรือประกันแบบอิสระส าหรับผู้ ประกอบอาชีพส่วนตัว
เกษตรกรและอื่น ๆ 
 

วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
การศึกษาครั้งน้ีใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 1. ศึกษาจากแนวความคิด และทฤษฎีองค์กร แนวความคิดชุมชนเข้มแข็ง
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร
กรมการพัฒนาชุมชน แล้วน าไปวิเคราะห์เพื่อต้ังค าถามในแบบสัมภาษณ์ 
 2. การศึกษาวิจัย โดยการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ เจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง และแรงงานนอกระบบ จ านวนรวมท้ังสิ้น 27  คน 
ผู้วิจัยด านินการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีข้ันตอน ดังน้ี  

1. ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์สาขาวิชาสหวิทยาการ
เพื่อการ 

พัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยรามค าแหง เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีให้ทราบเร่ืองการขอสัมภาษณ์ 
บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและผู้น าชุมชน/ประชาชนท่ีมีบทบาทหรือการจัดสวัสดิการ
แรงงานนอกระบบ และก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการสัมภาษณ์  

  2. ท าการสัมภาษณ์ตามวันและเวลาท่ีก าหนด โดยการสนทนากับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 23 คน พร้อมท้ังขออนุญาตบันทึกข้อมูลโดยการถ่ายภาพ จดบันทึก 
ประกอบการสัมภาษณ์  

3. น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ และจดบันทึกเป็นข้อความ จากน้ันจึงจัด 
 หมวดหมู่ข้อมูลแล้วท าความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ แล้วน ามาวิเคราะห์กับเอกสาร

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการแรงงาน
นอกระบบภาคสมัครใจ ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ 
  

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลกำรศึกษำ 

 1. กำรจัดกำรแรงงำนนอกระบบภำคสมัคใจ  
  แนวคิดและความหมายของแรงงานนอกระบบ เป็นแรงงานท่ีไม่ได้รับความ
คุ้มครองจากกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือมีกฎหมายแต่ยังไม่ได้รับสิทธิหรือการดูแลเท่าที
ควร ท้ังน้ีรวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้รับค่าจ้าง ท้ังในสถานประกอบการท่ีเป็นหลัก
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แหล่งและสถานประกอบการท่ีไม่มีหลักแหล่งแน่นอน ผู้รับจ้างท่ัวไป ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 
ผู้รับงานเป็นช้ินตลอดจนผู้รับงานเหมาช่วง 

  2 จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า 
-เจ้าหน้าท่ีส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้ข้อมุลสรุปได้ว่ามี

การจัดการแรงงานนอกระบบ ให้เข้าสู่ระบบมาตรา40 น้ันมีการจัดการออกพื้นท่ีโดยการ
ประสานกับผู้น าชุมชน 

-กลุ่มผู้น าเครือข่าย ผู้น าชุมชน ได้ให้ข้อมูลสรุปได้ว่า มีการประสานงานกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล และสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ าเภอ เพื่อจัดประชุมของ
ท้องถ่ิน ของสาธารณสุช เพื่อด าเนินการประสานงานกับส านักงานประกันสังคมจังหวัด
นครสวรรค์ต่อไป 

-กลุ่มผู้ขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย อายุเฉลี่ย 35 ปี ใช้
ประกอบเป็นอาชีพหลัก รายได้ไม่แน่นอน เรื่องการจัดการแรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ 
(มาตรา 40) ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์น้ัน รับรู้ผลประโยชน์ทีได้รับ 
จากการแนะน า ประชาสัมพันธ์ จากส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนใหญ่ก็
จะเข้าสู้ระบบมาตรา 40    

-กลุ่มรับจ้างท่ัวไป  ก็จะมีท้ังเพศชาย และหญิง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นชาย ก็
ข้ึนอยู่กับงานท่ีผู้ว่าจ้างจะจ้าง ไม่มีนายจ้างท่ีแน่นอนและชัดเจน จึงอยากมีหลักประกันชีวิต
บ้างของหน่วยงานรัฐ ทางส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ มาประชาสัมพันธ์ เลย
มองเห็นความส าคัญของมาตรา 40ส่วนใหญ่ก็เข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจ (มาตรา 
40) 

-กลุ่มอาชีพค้าขาย ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุประมาณ 40 ปีข้ีนไป การจัดการ
แรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ (มาตรา 40) ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์  
กลุ่มน้ีให้ความร่วมมือและสนใจ 

-กลุ่มอาชีพเกษตรกร ส่วนใหญ่มีท้ังหญิงและชาย เป็นอาชีพหลัก  ส่วนใหญ่
ท านากัน การจัดการแรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ (มาตรา 40) ของส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์น้ัน แรงงานอิสระกลุ่มน้ีส่วนใหญ่สนใจ จะเข้าสู่ระบบกัน
เกือบหมดแล้ว  

จากการสัมภาษณ์มาผู้วิจัย ขอสรุปว่า การจัดการแรงงานนอกระบบภาค
สมัครใจ ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์น้ันเจ้าหน้าท่ีส านักงานประกันสังคม
ได้มีการประสานงานวางแผนลงพื้นท่ี ส่วนกลุ่มอาชีพอิสระแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่มีความสนใจ
และให้ความร่วมมือและเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจ (มาตรา 40)  
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 2. ปัญหำและอุปสรรคของกำรจัดกำรแรงงำนนอกระบบภำคสมัครใจ 
 เจ้าหน้าท่ีส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้ข้อมุลสรุปได้ว่ามี

การจัดการแรงงานนอกระบบ ให้เข้าสู่ระบบมาตรา40 น้ันมีปัญหาและอุปสรรตในเร่ืองของ
จ านวนแรงงานนอกระบบของจังหวัดนครสวรรค์เพื่อจะได้แนะน าคนกลุ่มน้ีเข้าสู่ระบบและ
คงอยู่ในระบบต่อไปอย่างยั่งยืน 

-กลุ่มผู้น าเครือข่าย ผู้น าชุมชน ได้ให้ข้อมูลสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาและ
อุปสรรคเรื่องการจัดการแรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ  (มาตรา 40) ของจังหวัด
นครสวรรค์ น้ันคือ เกี่ยวกับการใช้สิทธิไม่ได้เกิดการล่าช้า เป็นเหตุให้มีผู้ประสงค์จะลาออก
จากระบบ และคนท่ีจะสมัครก็ไม่สมัคร 

-กลุ่มผู้ขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ได้ให้ข้อมูลสรุปได้ว่าส่วนใหญ่ มีอุปสรรค 
เรื่องการจัดการแรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ (มาตรา 40) ของส านักงานประกันสังคม
จังหวัดนครสวรรค์น้ัน กรณีการใช้สิทธิ ยังไม่ทราบสิทธิประโยชน์โดยละเอียด และกรณีการ
ช าระเงินสมทบข้ามเดือนไป ท าให้ใช้สิทธิไม่ได้  

-กลุ่มรับจ้างท่ัวไป  ได้ให้ข้อมูลสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่มีอุปสรรคเรื่องการจัดการ
แรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ (มาตรา 40) ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ 
กรณีรายได้ไม่แน่นอนท าให้ขาดส่งไปเป็นเหตุใช้สิทธิไม่ได้ 

-กลุ่มอาชีพค้าขาย  ได้ให้ข้อมูลสรุปได้ว่าการจัดการแรงงานนอกระบบภาค
สมัครใจ (มาตรา 40) ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์  กลุ่มน้ีให้ความร่วมมือ
และสนใจมีอุปสรรคในเรืองการน าส่งชอบลืมส่ง  

-กลุ่มอาชีพเกษตรกร ได้ให้ข้อมูลสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่มีอุปสรรคในเรื่องการ
ช าระเงินสมทบ เน่ืองจากไม่มีธนาคารท่ีก าหนด ร้านสะดวกซึ้อก็อยู่ไกล ต้องอาศัยผู้น า
ชุมชน  
  จากการสัมภาษณ์มาผู้วิจัย ขอสรุปว่า มีปัญหาและอุปสรรคเรื่ องการจัดการ
แรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์น้ันเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานประกันสังคมได้มีแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคในด้านการลงพื้นท่ี เข้าแรงงาน
นอกระบบท่ีมีอาชีพอิสระและการจัดเก็บและการจ่ายคืนสิทธิประโยชน์ 

 3. แนวทำงแก้ไขปัญหำ และอุปสรรคของกำรจัดกำรแรงงำนนอก
ระบบภำค 

สมัครใจ 
 เจ้าหน้าท่ีส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมุลสรุป
ได้ว่ามีการจัดการแรงงานนอกระบบ ให้เข้าสู่ระบบมาตรา40น้ัน มีแนวทางแก้ปัญหาและ
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อุปสรรคโดยการติตต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่นส านักงานเกษตรจังหวัด 
องค์กรบริหารส่วนต าบล  

-กลุ่มผู้น าเครือข่าย ผู้น าชุมชน ส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลสรุปได้ว่า มีแนวทาง
แก้ปัญหาและอุปสรรค เรื่องการจัดการแรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ (มาตรา 40) ของ
จังหวัดนครสวรรค์ น้ันคือ ต้องประสานงานกับส านักงานปะกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์  
และท าความเข้าใจกับผู้ประกันตนในกรณีใช้สิทธิ 

-กลุ่มผู้ขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลสรุปได้ว่า มีแนวทาง
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค เรื่องการใช้สิทธิ และเรื่งการช าระเงินสมทบเข้าสู่ระบบ โดยการ
ช าระผ่านช่องเคาเตอร์เซอร์วิสหรือช าระล่วงหน้าได้ 

-กลุ่มรับจ้างท่ัวไป  ส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลสรุปได้ว่า มีแนวทางแก้ปัญหาและ
อุปสรรค การดการแรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ (มาตรา 40) ของส านักงานประกันสังคม
จังหวัดนครสวรรค์ โดยการให้ความส าคัญกับหลักประกันชีวิต เน่ืองจากรายได้ไม่แน่นอน
แก้ปัญหาโดยการช าระล่วงหน้าก่อนได้ ในเดือนท่ีมีรายได้มาก 

-กลุ่มอาชีพค้าขาย  ส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลสรุปได้ว่าการจัดการแรงงานนอก
ระบบภาคสมัครใจ (มาตรา 40) ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์  มีแนวทาง
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค เงินสมถ้าขาดส่งก็แก้ปัญหาโดยการช าระล่วงหน้า 

-กลุ่มอาชีพเกษตรกร ส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลสรุปได้ว่า มีแนวทางแก้ปัญหาและ
อุปสรรคในเร่ืองการช าระเงินสมทบ เน่ืองจากไม่มีธนาคารท่ีก าหนด ร้านสะดวกซึ้อก็อยู่ไกล 
ต้องอาศัยผู้น าชุมชน แก้ปัญหาโดยการให้ผู้น าชุมชนประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีให้มารับช าระ 
เวลาประมาณ  3 เดือนครั้ง  

จากการสัมภาษณ์มาผู้วิจัย ขอสรุปว่า แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
เรื่องการจัดการแรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ ของส านักงานประกันสังคมจังหวัด
นครสวรรค์น้ันเจ้าหน้าท่ีส านักงานประกันสังคมได้มีแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคโดยการ 
เริ่มต้นจากการต้องทราบข้อมูลว่ามีแรงงานนอกระบบท่ียังไม่เข้าสู่ระบบจ านวนเท่าไหร่ 
และก็ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ และลงพื้นท่ีเพื่อแนะน า
และด าเนินการเพื่อให้เข้าสู่ระบบมาตรา 40 เข้าสู่ระบบแล้วก็ต้องมีการพัฒนาประโยชน์ท่ี
ได้รับเพื่อให้คงอยู่ต่อไป 
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5.2 ข้อเสนอแนะ  
1. ท าให้ทราบถึงการจัดการแรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ (มาตรา 40) ของ

ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ว่ามีระบบข้ันตอนในการจัดการเกี่ยวกับแรงงาน
นอกระบบเป็นอย่างไร 

2. ทราบปัญหาและอุปสรรคของการจัดการแรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ ของ
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
แรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ (มาตรา 40)   

3. ท าให้ให้ทราบถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการจัดการแรงงานนอก
ระบบภาคสมัครใจของส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ รับรู้และเข้าถึงปัญหาและ
อุปสรรคแรงงานนอกระบท่ีมีอาชีพอิสระ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ถูกทาง 
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