
 
 

บทที่ บทที่ 22  

ระเบียบวิธีระเบียบวิธีสถิติสถิติ  

  
11. .   ประชากรเปาหมายประชากรเปาหมาย    

ประชากรที่อยูในขอบขายของการสํารวจครั้งน้ี 

ไดแก บุคคลทุกคนที่อาศัยอยูในครัวเรือนสวนบุคคล และ

ครัวเรือนกลุมบุคคลประเภทคนงาน ทุกครัวเรือนที่อยูใน

เขตแจงนับตัวอยางทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

 

22..    เวลาอางอิงเวลาอางอิง  

2.1 วันสํารวจหรือวันสัมภาษณ 

หมายถึง วันที่ใชอางอิงในการสัมภาษณเกี่ยวกับ

ลักษณะของประชากร เชน อายุ สถานภาพสมรส ลักษณะ

การอยูอาศัย จํานวนบุตร เปนตน 

2.2 ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ  

หมายถึง ระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันกอน

วันสัมภาษณ เชน วันสัมภาษณคือวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 

“ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ” คือ ระหวางวันที่ 1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2557–30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

2.3 คาบการสํารวจ 

หมายถึง ระยะเวลาที่ตองการทราบจํานวนและ

ขอมูลการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของประชากร เกี่ยวกับการเกิด 

การตาย หรือการยายที่อยูของคนในครัวเรือน หรือหมายถึง 

ระยะเวลาระหวางการสํารวจ 2 ครั้ง ที่ใชบันทึกขอมูล 

การเปลี่ยนแปลงองคประกอบของครัวเรือน ซึ่งเกิดจาก 

การเกิด การตาย หรือการยายที่อยูของคนในครัวเรือน 

เชน  การสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-

2559 ทําการสํารวจ 3 รอบ ดังน้ันคาบการสํารวจที่ 1 

ไดแก ระยะเวลาต้ังแตวันที่ทําการสํารวจในรอบที่ 1 จนถึง

วันที่ทําการสํารวจในรอบที่ 2 ในครัวเรือนเดียวกัน โดยมี

ระยะเวลาหางกันรอบละประมาณ 6 เดือน และนับดังน้ี

ตอๆ ไป ในคาบการสํารวจที่ 2 และ 3  

33..    คํานิยามคํานิยาม  

คํานิยามที่ใชในการสํารวจมีดังน้ีคํานิยามที่ใชในการสํารวจมีดังน้ี  

  ประเภทครัวเรือน ประเภทครัวเรือน   

ครัวเรือนแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ครัวเรือน

สวนบุคคล และ ครัวเรือนกลุมบุคคล   

1) ครัวเรือนสวนบุคคล  หมายถึง ครัวเรือนของ

บุคคลทั่วไป ซึ่งอาจประกอบดวยบุคคลคนเดียวหรือหลายคน 

อาศัยอยูในบานหรือสถานที่อยูอาศัยเดียวกัน หรือในบริเวณ

เดียวกนั จัดหาหรือใชสิ่งอุปโภค บริโภคอันจําเปนแกการ

ครองชีพรวมกัน โดยบุคคลเหลาน้ีอาจเปนญาติหรือไม

เปนญาติกันก็ได เชน ครัวเรือนที่อาศัยอยูคนเดียว หรือ

ครัวเรือนที่มีพอแม ลูก อาศัยอยูรวมกัน หรืออาจมีญาติ 

คนรับใช คนงาน เพื่อนๆ มาอยูดวย เปนตน 

2) ครัวเรือนกลุมบุคคล หมายถึง ครัวเรือนซึ่ง

ประกอบดวยบุคคลหลายคนประเภทเดียวกันมาอยูรวมกัน

โดยมีกฎ หรือระเบียบขอบังคับระบุไวใหมาอยูรวมกัน 

แบงเปน 2 ประเภท คือ 

(1) ครัวเรือนประเภทคนงาน คือ คนงาน

ที่อาศัยอยูรวมกันในบริเวณโรงงาน หรือในสถานที่ที่นายจาง

เปนผูจัดหาที่พักใหอยูรวมกัน แยกตางหากจากครัวเรือน

นายจาง โดยไมเสียคาที่พัก 

(2)  ครัวเรือนสถาบัน คือ บุคคลประเภท

เดียวกันมาอยูรวมกันในสถานที่ประเภทสถาบัน เชน วัด 

เรือนจํา กรม กองทหาร หอพักนักเรียนประจํา หอพัก

ของมหาวิทยาลัย สถานสงเคราะห เปนตน 

  ลักษณะการอยูอาศัยลักษณะการอยูอาศัย  

ในการสํารวจไดแบงลักษณะการอยูอาศัยออกเปน 

3 ลักษณะ คือ 



 

 

1) อยูประจํา  หมายถึง ผูที่อาศัยอยูเปนประจํา

ในครัวเรือน และยังคงอาศัยอยูปกติในวันสัมภาษณ 

เด็กเกิดใหมกอนวันสัมภาษณ แตยังไมไดนํากลับมาอยูใน

ครัวเรือน ผูมาอยูช่ัวคราวต้ังแต 3 เดือนข้ึนไป และยังคง

อาศัยอยูในวันสัมภาษณ รวมทั้งผูที ่ตั้งใจมาอยูประจํา 

คนรับใช คนงาน คนงานกอสราง ถึงแมมาอยูยังไมถึง 3 เดือน  

2) จากไปช่ัวคราว หมายถึง ผูที่อยูประจําใน

ครัวเรือน แตในวันสัมภาษณไดไปที่อื่นช่ัวคราว โดยไมมี

วัตถุประสงคจะไปอยูประจําที่อื่น ไดแก ไปเยี่ยมญาติ 

ไปอบรม/ประชุม ไปฝกภาค ซอมรบ เดินเรือทะเล ไปหาของปา 

ทําประมงทะเล ไปศึกษา/อบรม/ดูงาน/ทํางาน ไปอยู

ตางประเทศช่ัวคราว โดยมีกําหนดกลับหรือไมไดตั้งใจไป

ต้ังหลักแหลง  

3) มาอยูช่ัวคราว  หมายถึง  ผูที่มีสถานที่อยู

ประจําที่อื่น แตไดมาอยูอาศัยช่ัวคราวในครัวเรือนน้ีเปน

เวลาไมเกิน 3 เดือน และยังคงอาศัยอยูในวันสัมภาษณ  

  การศึกษาสูงสุดการศึกษาสูงสุด  

หมายถึง ช้ันหรือปที่สอบไลไดเปนครั้งสุดทาย 

นับถึงวันกอนวันสํารวจ (ไมรวมวิชาชีพระยะสั้นที่ไมมีวิชา

สามัญสอน เชน ตัดผม ตัดเสื้อ ซอมวิทยุ เปนตน)  

  การอานออกและเขียนไดการอานออกและเขียนได  

หมายถึง  ความสามารถในการอานออกและเขียนได

ในภาษาใดๆ ก็ได ในประโยคงายๆ โดยเขาใจความหมาย 

และสามารถใชในชีวิตประจําวันได รวมทั้งภาษาเบลล

ของคนตาบอด ถาคนตาบอดสามารถอานภาษาเบลลได 

ใหถือวาเปนผูที่อานออกและเขียนไดดวย 

  ถาอานออกเพียงอยางเดียวแตเขียนไมได ไมถือวา

เปนผูที่อานและเขียนได 

  สถานภาพสมรสสถานภาพสมรส  

หมายถึง  ความผูกพันระหวางชายกับหญิงในการ

เปนสามีภรรยา แบงไดดังน้ี 

1) โสด ไดแก ผูที่ยังไมเคยสมรส หรือไมเคยอยู

รวมกับใครฉันทสามีภรรยา 

2) สมรส ไดแก ผูที่อยูรวมกันฉันทสามีภรรยา 

ไมวาจะไดทําการสมรสกันถูกตองตามกฎหมายหรือไมก็ตาม 

และแมวาระหวางไปสัมภาษณทั้งสามีและภรรยาจะไมได

อยูดวยกัน แตยังมีความสัมพันธฉันทสามีภรรยากันอยู  

3)  หมาย ไดแก ผูที่คูสมรสไดตายไปแลว และ

ขณะน้ียังไมไดสมรสใหม 

4)  หยา ไดแก สามีภรรยาที่หยากันโดยถูกตอง

ตามกฎหมายแลว 

5)  แยกกันอยู ไดแก ผูที่ไมไดอยูรวมกันฉันท

สามีภรรยาแลว  แตยังไมไดหยากันตามกฎหมาย รวมทั้ง

ผูที่ไมไดสมรสอยางถูกตองตามกฎหมาย แตไมไดอยูรวมกัน

ฉันทสามีภรรยาแลว 

6)  เคยสมรสแตไมทราบสถานภาพ ไดแก ผูที่

เคยสมรสแตไมทราบวาในปจจุบันเปนสถานภาพใดแน 

เคยสมรสในการสํารวจน้ี หมายถึง สมรส 

(รวมอยูกินฉันทสามีภรรยา) หมาย หยา แยกกันอยู และ

เคยสมรสแตไมทราบสถานภาพ 

  บุตรเกิดรอดบุตรเกิดรอด  

หมายถึง บุตรที่ตอนคลอดออกมามีชีวิต แมจะมี

ชีวิตอยูเพียงขณะหน่ึงก็ตาม  สําหรับทารกเมื่อตอนคลอด

ออกมาไมหายใจ คือ ตายต้ังแตกอนคลอดหรือแทง และ

บุตรเลี้ยงหรือบุตรบุญธรรมของหญิงน้ัน ไมถือวาเปนบุตร

เกิดรอด 

บุตรเกิดรอด ไดแก 

- บุตรเกิดรอดที่ยังมีชีวิตอยู หมายถึง บุตรที่

ตอนคลอดออกมามีชีวิต และยังคงมีชีวิตอยูจนถึงวัน

สํารวจ (รวมบุตรที่อยูในครัวเรือนน้ีและอยูที่อื่น) 

- บุตรเกิดรอดที่ตายไปแลว หมายถึง บุตรที่

ตอนคลอดออกมามีชีวิต แตในวันสํารวจไดตายไปแลว 

  การคุมกําเนิดการคุมกําเนิด  

หมายถึง การชะลอการเกิด หรือยืดระยะเวลา

การมีบุตรใหหางออกไป หรือยุติการต้ังครรภ การคุมกําเนิด

มีหลายวิธีดวยกัน ไดแก ยาเม็ดคุมกําเนิด ยาเม็ดคุมฉุกเฉิน 

ยาฉีดคุมกําเนิด ยาฝงคุมกําเนิด ถุงยางอนามัย หวงอนามัย 

การทําหมัน นับระยะปลอดภัย เปนตน 

 



 

  อาชีพหลักอาชีพหลัก  
หมายถึง  ประเภทหรือชนิดของงานที่ผูน้ันทําอยู 

และใชเวลาทํามากที่สุดระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ
ถาทํางานเพียง 1 อาชีพ ใหถืออาชีพน้ันเปนอาชีพหลัก 

- ถามีการทํางานมากกวา 1 อาชีพ ใหถือการ
ทํางานที่ใชเวลาทํามากที่สุดเปนอาชีพหลัก 

- ถาใชเวลาทําเทาๆ กัน ใหถือการทํางานที่ทํา
รายไดสูงกวาเปนอาชีพหลัก 

การจัดจําแนกประเภทอาชีพไดปรับใชตาม
มาตรฐานสากล (International Standard Classification 
of Occupations) 

  อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม  
หมายถึง ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได

ดําเนินการโดยสถานประกอบการหรือประเภทของธุรกิจที่
บุคคลน้ันทํางานอยู  

การจัดจําแนกประเภทอุตสาหกรรมไดปรับใช
ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (Thailand 
Standard Industrial Classification) 

  สถานภาพการทํางานสถานภาพการทํางาน  
 หมายถึง สถานะของบุคคลที่ทํางานในสถานที่ที่

ทํางานหรือธุรกิจ แบงออกเปน 5 ประเภท คือ 
1) นายจาง หมายถึง ผูประกอบธุรกิจของตนเอง 

หรือประกอบธุรกิจรวมกับหุ นสวนตั้งแต 1 คนขึ้นไป 
เพื่อหวังผลกําไร หรือสวนแบง และไดจางบุคคลอื่นมา
ทํางานในธุรกิจในฐานะลูกจาง 
 นายจางในที่น้ีไมไดหมายถึง ผูที่จางคนงาน
ทํางานประเภทงานบานเรือน ซึ่งไมเกี่ยวกับธุรกิจ เชน ผูที่
จางคนมาทํางานในบาน ทําความสะอาด ซักผา เปนตน 

2) ผูประกอบธุรกิจของตนเอง โดยไมมีลูกจาง 
หมายถึง ผูประกอบธุรกิจของตนเองโดยลําพังผูเดียว หรือ
อาจมีบุคคลอื่นมารวมกิจการดวย เพื่อหวังผลกําไรหรือ
สวนแบง และไมไดจางลูกจาง แตอาจมีสมาชิกในครัวเรือน
หรือผูฝกงานมาชวยทํางานโดยไมไดรับคาจาง หรือคาตอบแทน
ในลักษณะการจางทํางาน 

3)  ผูชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง 
หมายถึง ผูที่ชวยธุรกิจ หรือการเกษตรของสมาชิกใน
ครัวเรือนเปนประจําโดยไมไดรับคาจาง และไมไดอยูในฐานะ 
“หุนสวน” หรืออาจจะไดรับคาตอบแทนบาง แตไมใช
ลักษณะของการจางทํางาน 

 4)  ลูกจาง หมายถึง ผูที่ทํางานโดยไดรับคาจาง

เปนรายเดือน รายสัปดาห รายวัน รายช้ิน หรือเหมาจาย  
คาตอบแทนที่ไดรับจากการทํางาน อาจจะเปนเงินหรือ

สิ่งของก็ได 

ลูกจางแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
(1)  ลูกจางรัฐบาล หมายถึง ขาราชการ 

พนักงานเทศบาล พนักงานองคการบริหารสวนจังหวัด 

เจาหนาที่องคการระหวางประเทศ ตลอดจนลูกจางประจํา 

และลูกจางช่ัวคราวของรัฐบาล 
(2)  ลูกจางรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผูที่ทํางาน

ใหรัฐวิสาหกิจ 

(3)  ลูกจางเอกชน หมายถึง ผูที่ทํางานใหกับ

เอกชน หรือธุรกิจของเอกชน รวมทั้งผูที่รับจางทํางานบาน 
เชน ซักรีดเสื้อผา เลี้ยงเด็ก ทํากับขาว ทําความสะอาดบาน 

5)  สมาชิกของการรวมกลุม หมายถึง กลุมคน

ที่มารวมกันทํางานในเชิงเศรษฐกิจ (ผลิตสินคาและบริการ) 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพึ่งตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

สมาชิกแตละคนมีความเทาเทียมกันในการกําหนดการ

ทํางานทุกข้ันตอนไมวาเปนการลงทุน การขาย งานอื่นๆ 

ของกิจการที่ทํา ตลอดจนการแบงรายไดใหแกสมาชิก
ตามที่ตกลงกัน (การรวมกลุมดังกลาวอาจจดทะเบียนจัดต้ัง

ในรูปของสหกรณ/นิติบุคคลหรือไมก็ได) 

 

 44.  .  แผนแบบการเลือกแผนแบบการเลือกตัวอยางตัวอยาง  

การสํารวจตัวอยางครั้งน้ี กําหนดใหเสนอผล

ประชากรกลุมยอยเปน 9 กลุม (Domains) คือ ประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จําแนกตามเขตการปกครอง 

คือ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล แผนการสุม
ตัวอยางน้ีใชเปนแบบ stratified cluster sampling ซึ่ง

เปนแผนการสุมตัวอยางที่ใชความนาจะเปน (probability 

sampling) กําหนดใหเขตแจงนับ (Enumeration Area: 

EA) จํานวน 1,567 EAs เปนหนวยตัวอยางข้ันที่หน่ึง 
(cluster sampling unit) โดยมีครัวเรือนทุกครัวเรือน 

(ไมรวมครัวเรือนสถาบัน) ภายในเขตแจงนับตัวอยางจํานวน

ประมาณ 223,700 ครัวเรือน เปนหนวยตัวอยางข้ันสุดทาย 

(eligible sampling unit) 

 



 

 

55.  .  รายการขอมูลท่ีเก็บรวบรวมรายการขอมูลท่ีเก็บรวบรวม  

รายการขอถามที่สําคัญของการสํารวจการ

เปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-2559 แบงเปน  

1)  ลักษณะทั่วไป ไดแก  ขอมูลพื้นฐานทาง
ประชากร การมีช่ือในทะเบียนบาน ลักษณะการอยูอาศัย 
การศึกษาช้ันสูงสุดที่เรียนจบ การอานออกและเขียนได 
อาชีพหลัก อุตสาหกรรม สถานภาพการทํางาน จํานวน
บุตรเกิดรอด การคุมกําเนิด การต้ังครรภ การฝากครรภ 
การยายเขา และการยายออก 

2) การเกิด ไดแก การอยูอาศัยของเด็กเกิดใหม 
สถานที่เกิด และการแจงเกิด 

3) การตาย ไดแก วัน เดือน ปที่ตาย สถานที่ตาย 
สาเหตุการตาย และการแจงตาย 

4) ลักษณะของที่อยูอาศัย ไดแก ประเภทที่อยู
อาศัย ลักษณะของที่อยูอาศัย ลักษณะการครอบครอง
ที่อยูอาศัย จํานวนหองนอน แสงสวางที่ใชในครัวเรือน 
เช้ือเพลิงที่ใชในการประกอบอาหาร การใชสวม นํ้าด่ืม 
นํ้าใช วิธีจํากัดขยะภายในครัวเรือน การเปนเจาของสิ่งตางๆ 
และการม/ีการใชเทคโนโลยี และรายไดรวมตอเดือนของ
ครัวเรือน 

66.  .  การการเก็บรวบรวมขอมูลเก็บรวบรวมขอมูล    

การสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 

2558-2559 เปนการสํารวจแบบตอเน่ือง แบงการสํารวจ

ออกเปน 3 รอบ แตละรอบมีระยะเวลาหางกัน 6 เดือน มี

ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลแตละรอบดังน้ี 
 

รอบการสํารวจ ดําเนินการ 

รอบท่ี 1 กรกฎาคม   –   31 สิงหาคม 2558 

รอบท่ี 2 มกราคม     –   28 กุมภาพันธ 2559 

รอบท่ี 3 กรกฎาคม   –   31 สิงหาคม 2559 

 
 
 
 
 
  

การสํารวจรอบที่ 1 เปนการแจงนับประชากรฐาน 

(Base Population) โดยพนักงานแจงนับทําการสัมภาษณ

ประชากรทุกคนในครัวเรือนที่เขาขายทุกครัวเรือนในเขต

แจงนับตัวอยางเกี่ยวกับลักษณะตางๆ ของประชากร เชน 

ความเกี่ยวพันกับหัวหนาครัวเรือน เดือน-ปเกิด อายุ เพศ 

สัญชาติ ลักษณะการอยูอาศัย การศึกษา การอานออก

เขียนได การทํางาน สถานภาพสมรส จํานวนบุตรเกิดรอด 

ลักษณะของที่อยูอาศัย เปนตน 

การสํารวจรอบที่ 2-3 เปนการสัมภาษณเฉพาะ

รายการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่ไดแจงนับไวแลวใน

รอบที่ 1 เกี่ยวกับการเกิด การตาย การยายเขา ยายออก 

และการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในครัวเรือนที่เกิดข้ึนระหวาง

รอบการสํารวจ 

การจัดทําการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของ

ประชากร พ.ศ. 2558-2559 ไดมกีารควบคุมคุณภาพขอมูล 

โดยกอนการปฏิบัติงานสนามไดทําการทดสอบแบบสอบถาม 

และทําการช้ีแจงการปฏิบัติงานสนามใหกับผูปฏิบัติงาน

อยางละเอียด รอบคอบ และในระหวางการปฏิบัติงาน

สนามผู ควบคุมงานสนามจะทํ าการสั ง เกตการณ

ปฏิบัติงานสนาม นอกจากน้ีไดมีการสํารวจภายหลังการ

แจงนับ (PES) เพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ 
 

77. .   การการประมวลผลประมวลผลขอมูลขอมูล  

เมื่อปฏิบัติงานสนามเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จ

เรียบรอยแลว ตองนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง 

ความครบถวน และความแนบนัยของขอมูล โดยการ

บรรณาธิกรดวยเครื่องจักร และทําการประมาณคายอดรวม

ดวยวิธีถวงนํ้าหนักแตละหนวยตัวอยางที่ถูกเลือกมาเปน

ตัวแทน รายละเอียดในภาคผนวก ก. 




