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ฟรีแลนซชาวไทยทํางานอะไรกันบาง?  
2 พฤษภาคม 2019 

 
 

จากผลสํารวจของอีไอซี สายงานของฟรีแลนซชาวไทยน้ันหลากหลายมาก ไมวาจะเปน
พนักงานขาย อาจารย นักวิจัย นักแสดง นักวาด นักเขียน ลาม เทรนเนอร ชางแตงหนา 
บริการขับรถรับสงผูโดยสาร ไปจนถึงอาชีพท่ีคนท่ัวไปมักเขาใจวาตองทํางานประจํา
เทาน้ัน เชน แพทย พยาบาล นักกฎหมาย นักบัญชี และท่ีปรึกษาดานการเงินการลงทุน 
เปนตน โดยฟรีแลนซผูตอบแบบสํารวจสวนใหญตอบวาทํางานรับจางท่ัวไป (34%) 
รองลงมาคืองานสอนและงานวิจัย (11%) พนักงานขาย (10%) งานสายครีเอทีฟ 
(10%) และขายสินคาผานชองทางออนไลน (9%) 
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ฟรีแลนซอาชีพไหนทํารายไดสูงท่ีสุด? 

แมใ้นบทความฉบบัก่อนเราจะบอกว่าคนทํางานฟรแีลนซส์่วนใหญ่มรีายรบัต่อเดอืนน้อยกว่าคนทํางานกลุ่มอื่น ๆ 

แต่ถ้าดูตวัเลขด ีๆ จะเหน็ว่ามชีาวฟรแีลนซ ์5% ทีต่อบว่ามรีายไดส้งูกว่า 100,000 บาทต่อเดอืน ทีน่่าสนใจคอือายุ

เฉลีย่ของชาวฟรแีลนซร์ายไดส้งูเหล่าน้ีอยู่ทีเ่พยีง 44 ปีเท่านัน้ เทยีบกบัมนุษยเ์งนิเดอืนเกนิแสนซึง่มอีายุเฉลีย่อยู่ที ่46 ปี  

แลว้ฟรแีลนซเ์หล่าน้ีทาํอาชพีอะไรกนับา้ง? จากผลสาํรวจ เราสามารถสรุปอาชพีของเหล่าฟรแีลนซร์ายไดส้งูไดด้งัน้ี 

 

อ่านถงึตรงน้ี หลายคนคงกาํลงัมคีาํถาม แล้วทาํยงัไงถึงจะเป็นฟรีแลนซเ์งินสูง ๆ ได้บ้าง 

 

1. ย่ิงเรียนสูง ย่ิงประสบการณมาก ย่ิงมีโอกาสไดเงินแสน 

หลายคนอาจคดิว่ารายไดข้องชาวฟรแีลนซ์ขึน้อยู่กบัความสามารถเฉพาะตวัหรอืความขยนัในการทํางานเป็นหลกั 

แต่ความจรงิแลว้ระดบัการศกึษามผีลกบัรายไดข้องชาวฟรแีลนซม์ากกว่าทีเ่ราคดิ 

ผลสํารวจบอกเราว่า ชาวฟรีแลนซ์ท่ีจบการศึกษาสูงมีโอกาสสร้างรายได้ท่ีสูงกว่า โดย 13% ของชาวฟรีแลนซ์ที่จบ

ปรญิญาโทขึน้ไปตอบว่ามรีายรบัต่อเดอืนเกนิแสน ในขณะทีฟ่รแีลนซซ์ึง่จบปรญิญาตรมีสีดัส่วนตรงน้ีเพยีง 4% หรอื

มโีอกาสน้อยกว่าราว 3 เท่า อย่างไรกต็าม เมื่อเทียบกนัแล้วระดบัการศึกษามีผลกบัระดบัเงินเดือนของงาน

ประจาํมากกว่า โดยมนุษย์เงินเดือนที่จบสูงกว่าปริญญาโทมีสดัส่วนคนที่ได้เงนิเดือนเกินแสนมากกว่ามนุษย์

เงนิเดอืนทีจ่บปรญิญาตรถีงึ 6 เท่า ตรงน้ีอาจตคีวามไดว้่าระดบัการศกึษามสีว่นสาํคญัในวงการฟรแีลนซก์จ็รงิ แต่ไม่

มากเท่ากบัในวงการมนุษยเ์งนิเดอืน 
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นอกจากระดบัการศึกษาแล้ว ประสบการณ์ทํางานก็มีส่วนช่วยให้รายรบัจากงานฟรีแลนซ์เพ่ิมขึ้นเช่นกนั 

โดยเฉพาะในสายงานท่ีย่ิงมีความรู้รอบตวัและประสบการณ์มากกย่ิ็งได้เปรียบ ตวัอย่างเช่น อาชพีพนักงานขาย 

ซึง่ต้องอาศยัทัง้ความรอบรูเ้กีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีร่บัเป็นตวัแทนไปจนถงึวธิกีารเขา้หาและรบัมอืกบัลกูคา้ หรอื

อาชพีที่ปรกึษาทางการเงนิการลงทุน ซึ่งถ้ายิง่ครํ่าหวอดในวงการมานานกย็ิ่งได้เปรยีบในเรื่องความเชื่อมัน่จาก

ลูกค้า ประสบการณ์ทํางานในที่น้ีไม่ไดห้มายถึงประสบการณ์การเป็นฟรแีลนซ์เพยีงอย่างเดยีว ในบางสายอาชพี 

ประสบการณ์จากงานประจาํกม็สีว่นช่วยทัง้ในเรื่องของฐานลูกคา้ คอนเนคชัน่ และความเชื่อมัน่ในคุณภาพของงาน 

จงึไม่น่าแปลกใจอะไรทีบ่างคนกเ็ลอืกทีจ่ะทํางานประจาํก่อนเพื่อเกบ็เกีย่วประสบการณ์ ก่อนทีจ่ะลาออกมาทํางาน

ฟรแีลนซอ์ย่างเตม็ตวั 

 

 

2. Work Smarter, Not Harder 
หลายคนมคีตปิระจาํใจว่า Work hard, Play hard แต่ความจรงิแลว้ทาํงานใหส้ดุอาจจะไมห่ยุดทีเ่งนิเพิม่ขึน้เสมอไป  

จากผลสาํรวจของอไีอซพีบว่า ฟรีแลนซช์าวไทยส่วนใหญ่ทาํงานประมาณ 3-8 ชัว่โมงต่อวนั แต่ระยะเวลาการ

ทาํงานไม่ได้ส่งผลกบัระดบัรายได้เสมอไป เมื่อลองเทยีบระดบัรายไดต้ามระยะเวลาทีใ่ชท้าํงานจะเหน็ว่าชาวฟรแีลนซ์

ทีท่าํงานน้อยกวา่ 3 ชัว่โมงต่อวนัมสีดัสว่นกลุ่มคนรายไดม้ากกว่า 50,000 บาทต่อเดอืน (กลุ่มสมี่วง) สงูทีส่ดุคอื 26% 

แซงหน้าชาวฟรแีลนซอ์กีสองกลุ่มทีม่รีะยะเวลาการทาํงานมากกว่า ตคีวามง่ายๆ คอืถงึจะใชเ้วลาทาํงานน้อยกว่าแต่

กม็โีอกาสไดร้ายไดส้งูพอกนั หรอืในบางกรณีกอ็าจจะไดส้งูกว่าดว้ยซํ้า 
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ตรงน้ีอาจพอสรุปได้ว่าการโหมทํางานมาก ๆ กไ็ม่ไดท้ําให้รายรบัของเรามากขึน้ด้วยเสมอไป คุณภาพของงาน

บางครัง้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัระยะเวลาท่ีทํา แต่ขึ้นอยู่กบัทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ หรือขึ้นอยู่กบัว่าเรา

บริหารเวลาทาํงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ยงัไงมากกว่า อย่างในกรณีน้ี ชาวฟรแีลนซ ์26% ทีแ่มจ้ะทํางาน

น้อยแต่กลบัมรีายรบัสงู ลว้นแต่เป็นคนทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปและครึง่หน่ึงกม็ปีระสบการณ์ทาํงานฟรแีลนซ์

มาเกนิ 5 ปี นอกจากนัน้ การโหมงานอดหลบัอดนอนตดิต่อกนัหลายๆ วนักค็งไม่ไดท้าํใหคุ้ณภาพงานของเราดขีึน้ 

แต่ยิง่จะทาํใหโ้รคถามหาซะมากกว่า (ลองด ู“ฟรแีลนซ ์หา้มปว่ย หา้มพกั หา้มรกัหมอ” เป็นตวัอย่าง) 

 

3. สรางคอนเนคช่ัน 

ใครว่าคอนเนคชัน่ไม่สาํคญั? สิง่ทีต่วัเลขบอกเราคอืชาวฟรแีลนซเ์กนิครึง่หางานผ่านคอนเนคชัน่ทางสงัคมกนัทัง้นัน้ 

ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อด้วยตวัเองโดยตรง ผ่านการแนะนําจากคนรู้จกั หรอืผ่านโซเชยีลเน็ตเวริก์ เช่น Facebook 

Instagram และ Twitter เป็นตน้ แน่นอนว่าการมสีงัคมกวา้งขวางย่อมหมายถงึโอกาสงานทีม่ากขึน้ แต่ทีน่่าสนใจไป

กว่านัน้คอืชาวฟรีแลนซท่ี์มีรายได้สูง ๆ มกัจะเลอืกหางานผา่นคอนเนคชัน่ส่วนตวัมากกว่าเวบ็ไซตห์างาน  

จากผลสาํรวจของอไีอซ ียิง่มรีะดบัรายไดส้งูขึน้ ชาวฟรแีลนซจ์ะเลอืกหางานจากเวบ็ไซต์หางานน้อยลง แต่หางาน

ผ่านคอนเนคชัน่มากขึน้ โดยชาวฟรแีลนซ์ทีม่รีายไดต่้อเดอืนตํ่ากว่า 9,000 บาทมสีดัส่วนคนทีต่อบว่าหางานผ่าน

เว็บไซต์หางาน 39% และหาผ่านคอนเนคชัน่ทางสงัคม 54% ในขณะที่ ชาวฟรีแลนซ์รายได้ต่อเดือนสูงกว่า 

100,000 บาทตอบว่าหางานผ่านเวบ็ไซตเ์พยีง 16% แต่หาผ่านคอนเนคชัน่สงูถงึ 62% 
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เหตุผลหน่ึงอาจเป็นเพราะงานฟรแีลนซ์ที่ได้จากเวบ็ไซต์ให้ค่าจ้างที่ตํ่ากว่า เพราะการแข่งขนัที่สูงทําให้คนจ้าง

สามารถต่อรองราคาลงได ้โดยเฉพาะงานทีไ่ม่ไดต้อ้งการทกัษะสงูมากนกัหรอืมจีาํนวนชาวฟรแีลนซใ์นตลาดรองรบั

เยอะ หรอืถ้ามองในอกีแง่หน่ึง ชาวฟรแีลนซ์รายได้สูง ๆ มกัมทีกัษะความเชี่ยวชาญที่โดดเด่น หรอืเป็นที่รู้จกัใน

วงการอาชพีนัน้ ๆ จนสามารถหางานไดด้ว้ยตวัเองโดยไม่ตอ้งพึง่เวบ็ไซต์เลยกเ็ป็นได ้อย่างฟรแีลนซส์ายครเีอทฟี 

ที่มีรายรบัเกินแสนทุกคนในผลสํารวจเองก็ตอบว่าหางานผ่านคอนเนคชัน่ทางสงัคมเพียงอย่างเดยีว ไม่ต้องพึ่ง

เวบ็ไซตห์รอืเอเจนซีใ่ดใดทัง้สิน้ 

อย่างไรก็ดี ข้อดีของเวบ็ไซต์หางานคือโอกาสงานและสายงานท่ีหลากหลาย ดงันัน้สําหรบัใครท่ีเป็นฟรีแลนซ์

มือใหม่หรือยงัมีคอนเนคชัน่ไม่มาก เวบ็ไซตห์างานกเ็ป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดีทีจ่ะช่วยสรา้งโปรไฟล ์สรา้งฐานลกูคา้ 

และต่อยอดใหค้อนเนคชัน่การทาํงานของเรากวา้งขวางยิง่ขึน้นัน่เอง 

โดยสรปุแล้ว การจะเป็นฟรีแลนซ์ท่ีประสบความสาํเรจ็ด้านรายได้นัน้มาจากปัจจยัหลาย ๆ อย่างรวมกนั 

ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ ทกัษะความรู ้คอนเนคชัน่ทางสงัคม รวมถึงวิธีการบริหารจดัการเวลาท่ีดี ดงันัน้

สาํหรบัใครที่กําลงัคดิอยากออกมาทํางานฟรแีลนซ์เตม็ตวั สามขอ้ขา้งบนน้ีคงพอช่วยตอบได้บา้งว่าเราพรอ้มทีจ่ะ

กา้วเขา้วงการงานอสิระน้ีแลว้หรอืยงั 

และสําหรบัชาวฟรแีลนซ์คนไหนที่กําลงัร้องไห้ท้อแท้กบัรายรบัของตัวเองอยู่ อ่านถึงตรงน้ีคงไม่ต้องร้องแล้วนะ  

ลองหาคาํตอบใหต้วัเองดวู่า เราจะเปลีย่นแปลงอนาคตในวงการฟรแีลนซข์องเราใหด้ขี ึน้ไดอ้ย่างไรบา้ง 
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