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สถิติสาขาแรงงาน
  1.  ชื่อสถิติทางการ  :
01 กําลังแรงงาน

  2.  ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
07 สํารวจภาวะการทํางานของประชากร  พ.ศ. 2550

  3.  คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป : บุคคลที่มีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป แยกเปน กําลังแรงงานปจจุบัน กําลังแรงงานรอฤดูกาล กําลัง
แรงงานรวม ผูไมอยูในกําลังแรงงาน

  4.  การจัดจําแนกขอมูล : เพศ กลุมอายุ ระดับการศึกษาที่สําเร็จ  เขตการปกครอง  จังหวัด
  5.  การจัดทําขอมูล 

5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : สํารวจ
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุกเดือน
5.3 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน

  6.  การเผยแพรขอมูล 
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เอกสารรายงาน / CO-Rom / website ของ สสช
6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : รายเดือน รายไตรมาส และรายป

  7.  ความครอบคลุมของประชากร : ทั่วประเทศ
  8.  ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :

ช่ือ : 1. นายโกมินทร  นิ่มนวล  
ตําแหนง : นักวิชาการสถิติ 6ว

ช่ือ : 2.  นางสิวภรณ  เนตรสาน  
ตําแหนง : นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว   

ช่ือ : 3. นายอานนท  จันทวิช  
ตําแหนง : นักสถิติเศรษฐสังคม 8ว   

สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1

กลุม/ฝาย : สถิติแรงงาน

โทรศัพท : 02 281 0333 ตอ  1226, 1222

โทรสาร : 02 281 8617

E-mail  address : komin@nso.go.th, siwaporn@nso.go.th, anonjun@nso.go.th

  9.  หนวยงาน :                                  

กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ

Official Statistics Profile



210.  คํานิยามที่สําคัญ :

1. กําลังแรงงานปจจุบัน  หมายถึง  บุคคลที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ซ่ึงในสัปดาหแหงการสํารวจมีงานทําหรือวางงาน

2. กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ในสัปดาหแหงการสํารวจเปนผูไมเขาขาย

คํานิยามของผูมีงานทํา หรือผูวางงาน แตเปนผูรอฤดูกาลที่เหมาะสมเพื่อที่จะทํางาน และเปนบุคคลที่ตามปกติ
จะทํางานที่ไมไดรับสิ่งตอบแทนในไรนาเกษตร หรือธุรกิจซ่ึงทํากิจกรรมตามฤดูกาล โดยมีหัวหนาครัวเรือนหรือ
สมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนเปนเจาของหรือผูดําเนินการ 
3. กําลังแรงงานรวม หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ในสัปดาหแหงการสํารวจเปนผูอยูในกําลัง
แรงงานปจจุบัน หรือเปนผูถูกจัดจําแนกอยูในประเภทกําลังแรงงานที่รอฤดูกาล
4. ผูไมอยูในกําลังแรงงาน หมายถึง บุคคลที่ไมเขาขายคํานิยามของผูอยูในกําลังแรงงานในสัปดาหแหงการ
สํารวจ ซ่ึงไดแกบุคคลซ่ึงในสัปดาหแหงการสํารวจมีอายุ 15 ปขึ้นไป แตไมไดทํางาน และไมพรอมที่จะทํางาน
เนื่องจากเปนผูที่
      1) ทํางานบาน
      2) เรียนหนังสือ
      3) ยังเด็กเกินไป (มีอายุนอยกวา 18 ป ) หรือชรามาก(มีอายุเกิน 60 ป )
      4) ไมสามารถทํางานได เนื่องจากพิการทางรางกายหรือจิตใจ หรือเจ็บปวยเร้ือรัง
      5) ไมสมัครใจทํางาน

      8) ไมพรอมที่จะทํางาน เนื่องจากเหตุผลอื่น
5. ระดับการศึกษาที่สําเร็จ ไดจําแนกการศึกษาตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ  ดังนี้
    5.1 ไมมีการศึกษา  หมายถึง บุคคลที่ไมเคยเขาศึกษาในโรงเรียน หรือไมเคยไดรับการศึกษา

    5.5 สําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย
           5.5.1 สายสามัญ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทสามัญศึกษาตั้งแตช้ัน ม.6 ม.ศ.5

หรือ ม.8 เดิมขึ้นไป แตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา                                  
          5.5.2 อาชีวศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาหรือวิชาชีพ ที่เรียน
                                             ตอ จากระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา โดยมีหลักสูตรไมเกิน 3 ป
                                              และไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา
          5.5.3 วิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทวิชาการศึกษา (การฝกหัดครู)ในระดับ

                        มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป แตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา
    5.6 อุดมศึกษา

5.6.1 สายวิชาการ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทสามัญศึกษาหรือสายวิชาการ
โดยไดรับวุฒิบัตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี โท เอก 

ในครัวเรือนเดียวกัน

หรือช้ัน ม.3 เดิม
    5.4 สําเร็จมัธยมศึกษาตอนตน หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตช้ัน ม.3 ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิมขึ้นไป แตไมสําเร็จระดับ
การศึกษาที่สูงกวา

      6) ทํางานโดยไมไดรับคาจาง ผลกําไร สวนแบง หรือสิ่งตอบแทนอื่น ๆ ใหแกบุคคลซ่ึงมิไดเปนสมาชิก

      7) ทํางานใหแกองคการ หรือสถาบันการกุศลตาง ๆ โดยไมไดรับคาจางผลกําไรสวนแบงหรือสิ่งตอบแทนอยางใด

    5.2 ต่ํากวาประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาต่ํากวาช้ันประถมปที่ 6 หรือช้ันประถมปที่ 7



35.6.2 สายวิชาชีพ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา หรือสายวิชาชีพ
ที่ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเทาอนุปริญญา ปริญญาตรี

5.6.3 สายวิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทวิชาการศึกษา และไดรับ
ประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี โท เอก 

   5.7 อาชีวศึกษาระยะสั้น หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาหรือการฝกอบรมประเภทอาชีวศึกษาที่มี
หลักสูตรไมเกิน 1 ป และไดรับประกาศนียบัตรหรือใบรับรองเม่ือสําเร็จการศึกษา พ้ืนความรูของ
ผูเขาเรียนไดกําหนดใหแตกตางตามวิชาเฉพาะแตละอยางที่เรียน แตอยางต่ําตองจบประถมปที่ 4 
หรือเทียบเทา

   5.8 อื่น ๆ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาที่ไมสามารถเทียบช้ันได
6. ประเภทของครัวเรือนที่อยูในขอบขายการสํารวจ
      ครัวเรือนที่อยูในขอบขายการสํารวจแบงไดเปน  2  ประเภท  คือ
           1) ครัวเรือนสวนบุคคล ประกอบดวยครัวเรือนหนึ่งคน คือ บุคคลเดียวซ่ึงหุงหาอาหารและจัดหาสิ่ง
อุปโภคบริโภคที่จําเปนแกการครองชีพโดยไมเก่ียวกับผูใดซ่ึงอาจพํานักอยูในเคหสถานเดียวกัน หรือครัวเรือน
ที่มีบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันจัดหา และใชสิ่งอุปโภคบริโภคที่จําเปนแกการครองชีพรวมกัน ครัวเรือน
สวนบุคคลอาจอาศัยอยูในเคหะที่เปนเรือนไม  ตึกแถว  หองแถว  หองชุด  เรือแพ  เปนตน
         2) ครัวเรือนพิเศษ ไดแก ครัวเรือนซ่ึงประกอบดวย บุคคลหลายคนอยูกินรวมกันในสถานที่อยูแหงหนึ่งเชน
 ที่พักคนงาน  หอพักซ่ึงไมใชหอพักนักเรียน  โดยเฉพาะเพื่อผลประโยชนของตนเอง


