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Official Statistics Profile
สถิติสาขาแรงงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
02 ผูทํางาน
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
07 สํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2550
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
บุคคลที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ที่เปนผูมีงานทําในสัปดาหการสํารวจ แยกตามอาชีพ
อุตสาหกรรม สถานภาพการทํางาน ชั่วโมงการทํางานในสัปดาหการสํารวจ รายไดของ
ลูกจาง
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 :
ชื่อ : 1. นายโกมินทร นิ่มนวล
ตําแหนง : นักวิชาการสถิติ 6ว
ชื่อ : 2. นางสิวภรณ เนตรสาน
ตําแหนง : นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว
ชื่อ : 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
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10. คํานิยามที่สําคัญ :
1. ผูมีงานทํา หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป และในสัปดาหแหงการสํารวจมีลักษณะอยางหนึ่งอยาง ใด ดังตอไปนี้
1.1 ไดทํางานตั้งแต 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยไดรับคาจาง เงินเดือน ผลกําไร เงินปนผลคาตอบแทนที่มี
ลักษณะอยางอื่นสําหรับผลงานที่ทํา เปนเงินสด หรือสิ่งของ
1.2 ไมไดทํางาน หรือทํางานนอยกวา 1 ชั่วโมง แตเปนบุคคลที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(ซึ่งจะถือวาเปน ผูที่ปกติมีงานประจํา)
1.2.1 ยังไดรับคาตอบแทน คาจาง หรือผลประโยชนอื่นๆ หรือผลกําไรจากงานหรือธุรกิจใน ระหวางที่ไมไดทํางาน
1.2.2 ไมไดรับคาตอบแทน คาจาง หรือผลประโยชนอื่น ๆ หรือผลกําไรจากงานหรือธุรกิจใน
ระหวางที่ไมไดทํางาน แตยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปทํา
1.2.3 ทํางานอยางนอย 1 ชั่วโมง โดยไมไดรับคาจางในวิสาหกิจหรือไรนาเกษตรของหัวหนาครัวเรือน หรือของสมาชิกใน
ครัวเรือน
2. งาน หมายถึง กิจการที่ทําที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
2.1 กิจการที่ทําแลวไดรับคาตอบแทนเปนเงินหรือสิ่งของ คาตอบแทนที่เปนเงิน อาจจายเปน
รายเดือน รายสัปดาห รายวัน หรือรายชิ้น
2.2 กิจการที่ทําแลวไดผลกําไร หรือหวังที่จะไดรับผลกําไร หรือสวนแบงเปนการตอบแทน
2.3 กิจการที่ทําใหกับธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือน โดยไมไดรับคาจางหรือผลกําไรตอบแทนอยางใด
ซึ่งสมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจนั้นจะมีสถานภาพการทํางาน เปนประกอบธุรกิจสวนตัว หรือนายจาง
6) ทํางานโดยไมไดรับคาจาง ผลกําไร สวนแบง หรือสิ่งตอบแทนอื่น ๆ ใหแกบุคคลซึ่งมิไดเปนสมาชิก
ในครัวเรือนเดียวกัน
บุคคลที่ในสัปดาหแหงการสํารวจมีอาชีพมากกวา 1 อาชีพ ใหนับอาชีพที่มีชั่วโมงทํางานมากที่สุด ถาชั่วโมงทํางาน
แตละอาชีพเทากันใหนับอาชีพที่มีรายไดมากกวา ถาชั่วโมงทํางานและรายไดที่ไดรับจากแตละอาชีพเทากัน ใหนับ
อาชีพที่ผูตอบสัมภาษณพอใจมากที่สุด ถาผูตอบสัมภาษณตอบไมไดใหนับอาชีพที่ไดทํามานานที่สุด การจัดจําแนก
ประเภทอาชีพ ใชตาม International Standard Classification of Occupation, 1988 (ISCO– 88) ขององคการ
5.2 ต่ํากวาประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาต่ํากวาชั้นประถมปที่ 6 หรือชั้นประถมปที่ 7
หรือชั้น ม.3 เดิม
บุคคลนั้นกําลังทํางานอยู หรือประเภทของธุรกิจ ซึ่งบุคคลนั้นไดดําเนินการอยูในสัปดาหแหงการสํารวจ ถาบุคคลหนึ่ง
มีอาชีพมากกวาหนึ่งอยาง ใหบันทึกอุตสาหกรรมตามอาชีพที่บันทึกไว การจัดจําแนกประเภทอุตสาหกรรม
ใชตาม International Standard Industrial Classification, (ISIC) ฉบับ Revision 3, 1989 ของ
องคการสหประชาชาติ (UN)
5. สถานภาพการทํางาน ใชตาม International Classification of Status in Employment, 1993 (ICSE – 93) ขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ (ILO)
6. ชั่วโมงทํางาน หมายถึง จํานวนชั่วโมงทํางานจริงทั้งหมด ในสัปดาหแหงการสํารวจ สําหรับบุคคลที่มี
อาชีพมากกวาหนึ่งอาชีพ ชั่วโมงทํางาน หมายถึง ยอดรวมของชั่วโมงทํางานทุกอาชีพ สําหรับผูที่มีงานประจําซึ่ง
ไมไดทํางานในสัปดาหแหงการสํารวจใหบันทึกจํานวนชั่วโมงเปน 0 ชั่วโมง
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7. รายไดของลูกจาง หมายถึง รายไดของผุที่มีสถานภาพการทํางานปนลูกจางที่ไดรับจากการทํางานของอาชีพที่
ทําในสัปดาหการสํารวจ ซึ่งประกอบดวยคาจาง ผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงินสําหรับลูกจาง
8. ระดับการศึกษาที่สําเร็จ
ไดจําแนกการศึกษาตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ ดังนี้
8.1 ไมมีการศึกษา หมายถึง บุคคลที่ไมเคยเขาศึกษาในโรงเรียน หรือไมเคยไดรับการศึกษา
8.2 ต่ํากวาประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาต่ํากวาชั้นประถมปที่ 6 หรือชั้นประถมปที่ 7 หรือชั้น ม.3 เดิม
8.3 สําเร็จประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตชั้นประถมปที่ 6 หรือชั้นประถมปที่ 7 หรือชั้น ม.3 เดิม
ขึ้นไป แตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา
8.4 สําเร็จมัธยมศึกษาตอนตน หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตชั้น ม.3 ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิมขึ้นไป แตไมสําเร็จ
ระดับการศึกษาที่สูงกวา
8.5 สําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย
8.5.1 สายสามัญ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทสามัญศึกษาตั้งแตชั้น ม.6 ม.ศ.5
หรือ ม.8 เดิมขึ้นไป แตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา
8.5.2 อาชีวศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาหรือวิชาชีพ ที่เรียน
ตอ จากระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา โดยมีหลักสูตรไมเกิน 3 ป และไมสําเร็จ
ระดับการศึกษาที่สูงกวา
8.5.3 วิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทวิชาการศึกษา (การฝกหัดครู)
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป แตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา
8.6 อุดมศึกษา
8.6.1 สายวิชาการ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทสามัญศึกษาหรือสายวิชาการ
โดยไดรับวุฒิบัตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี โท เอก
8.6.2 สายวิชาชีพ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา หรือสายวิชาชีพ
ที่ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทาอนุปริญญา ปริญญาตรี
8.6.3 สายวิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทวิชาการศึกษา และไดรับ
ประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี โท เอก
8.7 อาชีวศึกษาระยะสั้น หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาหรือการฝกอบรมประเภทอาชีวศึกษาที่มี
หลักสูตรไมเกิน 1 ป และไดรับประกาศนียบัตรหรือใบรับรองเมื่อสําเร็จการศึกษา พื้นความรูของผูเขาเรียน
ไดกําหนดใหแตกตางตามวิชาเฉพาะแตละอยางที่เรียน แตอยางต่ําตองจบประถมปที่ 4 หรือเทียบเทา
8.8 อื่น ๆ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาที่ไมสามารถเทียบชั้นได

