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สถิติสาขาแรงงาน
  1.  ชื่อสถิติทางการ :
03 ผูวางงาน

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

  3.  คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป : บุคคลที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ท่ีเปนผูไมมีงานทําในสัปดาหการสํารวจ  แยกเปน อาชีพ 
อุตสาหกรรม สถานภาพการทํางาน ระยะเวลาในการหางานทํา วิธีการหางานทํา 
ระยะเวลาที่ไมมีงานทํา สาเหตุการหยุดการทํางาน

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

5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุกเดือน
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 : ท่ัวประเทศ
  8.  ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :

ชื่อ : 1. นายโกมินทร  น่ิมนวล  
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. ผูวางงาน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป และในสัปดาหแหงการสํารวจมีลักษณะอยางหนึ่งอยาง ใด  ดังตอไปน้ี
    1.1 ไมไดทํางานและไมมีงานประจํา แตไดหางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ ในระหวาง 30 วัน กอนวันสัมภาษณ

3. อาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานที่บุคคลนั้นทําอยู บุคคลสวนมากมีอาชีพเดียว สําหรับ
บุคคลที่ในสัปดาหแหงการสํารวจมีอาชีพมากกวา 1 อาชีพ ใหนับอาชีพที่มีชั่วโมงทํางานมากที่สุด  ถาชั่วโมงทํางาน
แตละอาชีพเทากันใหนับอาชีพที่มีรายไดมากกวา ถาชั่วโมงทํางานและรายไดท่ีไดรับจากแตละอาชีพเทากัน ใหนับ
อาชีพที่ผูตอบสัมภาษณพอใจมากที่สุด ถาผูตอบสัมภาษณตอบไมไดใหนับอาชีพที่ไดทํามานานที่สุด การจัดจําแนก

4. อุตสาหกรรม หมายถึง ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีไดดําเนินการโดยสถานประกอบการที่
บุคคลนั้นกําลังทํางานอยู หรือประเภทของธุรกิจ ซึ่งบุคคลนั้นไดดําเนินการอยูในสัปดาหแหงการสํารวจ ถาบุคคลหนึ่ง
มีอาชีพมากกวาหนึ่งอยาง ใหบันทึกอุตสาหกรรมตามอาชีพที่บันทึกไว การจัดจําแนกประเภทอุตสาหกรรม 

6. ระดับการศึกษาที่สําเร็จ
      6) ทํางานโดยไมไดรับคาจาง ผลกําไร สวนแบง หรือส่ิงตอบแทนอื่น ๆ ใหแกบุคคลซึ่งมิไดเปนสมาชิก

    6.1 ไมมีการศึกษา  หมายถึง บุคคลที่ไมเคยเขาศึกษาในโรงเรียน หรือไมเคยไดรับการศึกษา
    6.2 ต่ํากวาประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาต่ํากวาชั้นประถมปท่ี 6 หรือชั้นประถมปท่ี 7 หรือชั้น ม.3 เดิม
    6.3 สําเร็จประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตชั้นประถมปท่ี 6 หรือชั้นประถมปท่ี 7 หรือชั้น ม.3 เดิม
     ขึ้นไปแตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา                                                         

           6.5.1 สายสามัญ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทสามัญศึกษาตั้งแตชั้น ม.6 ม.ศ.5
หรือ ม.8 เดิมขึ้นไป แตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา                                  

        6.5.2 อาชีวศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาหรือวิชาชีพ ท่ีเรียน
                                             ตอ จากระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา โดยมีหลักสูตรไมเกิน 3 ป และไมสําเร็จ
                                             ระดับการศึกษาที่สูงกวา
          6.5.3 วิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทวิชาการศึกษา (การฝกหัดครู)

                        ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป แตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา

ประเภทอาชีพ ใชตาม International Standard Classification of Occupation, 1988 (ISCO– 88) ขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ (ILO)

ในครัวเรือนเดียวกัน

หรือชั้น ม.3 เดิม

    1.2 ไมไดทํางานและไมมีงานประจํา และไมไดหางานทําในระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ แตพรอมท่ีจะทํางานใน
สัปดาหแหงการสํารวจ
2. ระยะเวลาของการหางานทํา หมายถึง ระยะเวลาที่ผูวางงานไดออกหางานทํา ใหนับตั้งแตวันที่เร่ิมหางานทําจนถึงวัน
สุดทายกอนวันสัมภาษณ

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)

    5.2 ต่ํากวาประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาต่ํากวาชั้นประถมปท่ี 6 หรือชั้นประถมปท่ี 7
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    6.6 อุดมศึกษา
6.6.1 สายวิชาการ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทสามัญศึกษาหรือสายวิชาการ

โดยไดรับวุฒิบัตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี โท เอก 
6.6.2 สายวิชาชีพ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา หรือสายวิชาชีพ

ท่ีไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทาอนุปริญญา ปริญญาตรี
6.6.3 สายวิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทวิชาการศึกษา และไดรับ

ประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี โท เอก 
   6.7 อาชีวศึกษาระยะสั้น หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาหรือการฝกอบรมประเภทอาชีวศึกษาที่มี

หลักสูตรไมเกิน 1 ป และไดรับประกาศนียบัตรหรือใบรับรองเมื่อสําเร็จการศึกษา พ้ืนความรูของผูเขาเรียนได
กําหนดใหแตกตางตามวิชาเฉพาะแตละอยางที่เรียน แตอยางต่ําตองจบประถมปท่ี 4 หรือเทียบเทา

   6.8 อื่น ๆ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาที่ไมสามารถเทียบชั้นได


