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1.  แผนการสุมตัวอยาง 
 

แผนการสุมตัวอยางท่ีใชเปนแบบ Stratified Three-stage Sampling  โดยมีกรุงเทพมหานครและจังหวัด
เปนสตราตัม  เขตแจงนับ (Enumeration : EA) เปนหนวยตัวอยางขั้นท่ีหน่ึง  ครัวเรือนสวนบุคคลเปนหนวย
ตัวอยางขั้นท่ีสอง  และสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอายุ 6 ปขึ้นไปเปนหนวยตัวอยางขั้นท่ีสาม    
 

การจัดสตราตัม 

  กรุงเทพมหานครและจังหวัดเปนสตราตัม ซ่ึงมีท้ังสิ้น 77 สตราตัม และในแตละสตราตัม (ยกเวน 
กรุงเทพมหานคร) ไดทําการแบงออกเปน 2 สตราตัมยอย ตามลักษณะการปกครองของกรมการปกครอง คือ ในเขต
เทศบาล และนอกเขตเทศบาล 
 

การเลือกตัวอยางข้ันที่หน่ึง 

 จากแตละสตราตัมยอย หรือแตละเขตการปกครอง ไดทําการเลือก EA ตัวอยาง อยางอิสระตอกัน 
โดยใหความนาจะเปนในการเลือกเปนปฏิภาคกับจํานวนครัวเรือนของ EA น้ันๆ ไดจํานวนตัวอยางท้ังสิ้น 8,955 EA  
จากท้ังสิ้นจํานวน 127,460 EA  ซ่ึงกระจายไปตามภาค และเขตการปกครอง เปนดังน้ี 
 

ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

 กรุงเทพมหานคร    450   450 - 

 กลาง (ยกเวน กรุงเทพมหานคร) 2,853 1,350 1,503 

 เหนือ 1,917   945   972 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,214 1,098 1,116 

 ใต 1,521   747   774 

รวมทั่วราชอาณาจักร 8,955 4,590           4,365 
 

 

การเลือกตัวอยางข้ันที่สอง 

  ในขั้นน้ีเปนการเลือกครัวเรือนตัวอยางจากครัวเรือนสวนบุคคลท้ังสิ้น ในบัญชีรายชื่อครัวเรือน   
ซ่ึงไดจากการนับจดในแตละ EA ตัวอยาง *  ดวยวิธีการสุมแบบมีระบบ  โดยกําหนดขนาดตัวอยาง สําหรับแตละ
เดือน ดังน้ี  
 ในเขตเทศบาล :    กําหนด 4 ครัวเรือนตัวอยาง ตอ EA  
 นอกเขตเทศบาล :    กําหนด 3 ครัวเรือนตัวอยาง ตอ EA 
 

*  มีการใช EA ตัวอยางซํ้า จํานวน 2,985 EA ตาม Rotation Plan ของโครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558  
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  กอนท่ีจะทําการเลือกครัวเรือนตัวอยาง  ไดมีการจัดเรียงรายชื่อครัวเรือนสวนบุคคลใหมตาม
ขนาดครัวเรือน ซ่ึงวัดดวยจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

  จํานวนครัวเรือนสวนบุคคลตัวอยางท้ังสิ้นท่ีตองทําการแจงนับ จําแนกตามภาค และเขต 
การปกครอง เปนดังน้ี 
 

ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

 กรุงเทพมหานคร   4,800   4,800 - 

 กลาง (ยกเวน กรุงเทพมหานคร) 26,424 14,400           12,024 

 เหนือ 17,856 10,080 7,776 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 20,640 11,712 8,928 

 ใต 14,160  7,968 6,192 

รวมทั่วราชอาณาจักร          83,880          48,960          34,920 
 
 

การเลือกตัวอยางข้ันที่สาม 

  ในแตละครัวเรือนสวนบุคคลตัวอยาง ไดทําการเลือกสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอายุ 6 ปขึ้นไป   
ครัวเรือนละ 1 ราย ดวยวิธีการสุมอยางงาย  เพ่ือทําการสัมภาษณ ไดจํานวนสมาชิกตัวอยางท้ังสิ้น 83,880 ราย  
 
2.  วิธีการประมาณผล 
 

 การเสนอผลของการสํารวจไดเสนอผลการสํารวจในระดับกรุงเทพมหานคร และภาค จํานวน 4 ภาค  
คือ ภาคกลาง (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต  โดยจําแนกตาม 
เขตการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล 

  ในการประมาณคา กําหนดให 
   g   =   1, 2, 3, ... , 24       (หมวดอาย-ุเพศ) 

   l    =   1, 2, …, hijkn   (ครัวเรือนตัวอยาง) 

   k   =   1, 2, 3, ... ,  mhij   (เขตแจงนับตัวอยาง) 

   j    =   1, 2      (เขตการปกครอง)   
   i    =   1, 2, 3, ... ,  Ah       (จังหวัด)    

   h   =   1, 2, 3, 4, 5      (ภาค)  
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การประมาณคายอดรวม 
1.1  สูตรการประมาณคายอดรวมท่ีปรับแลวของจํานวนประชากรท่ีมีลักษณะท่ีตองการศึกษา X  สําหรับ

หมวดอายุ-เพศ g  เขตการปกครอง j  ภาค h  คือ 
 

 hjghjghjg
hjg

hjg
hjg Y r       Y

y

x
      x 




                    ....................... (1) 

 

โดยท่ี     xhjg  คือ  คาประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอยางสามขั้น ของจํานวน

ประชากรท้ังสิ้นท่ีมีลักษณะท่ีตองการศึกษา X  สําหรับหมวดอายุ-เพศ g   
เขตการปกครอง j  ภาค h  

 

 yhjg   คือ     คาประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอยางสามขั้น ของจํานวน

ประชากรท้ังสิ้น สําหรับหมวดอายุ-เพศ g  เขตการปกครอง j  ภาค h 
 

 Y     
hjg   คือ    คาประมาณจํานวนประชากรท้ังสิ้น ท่ีไดจากการคาดประมาณประชากร

ของประเทศไทย สําหรับหมวดอายุ-เพศ g  เขตการปกครอง j  ภาค h 
    

 rhjg  คือ   อัตราสวนของคาประมาณจํานวนประชากรท้ังสิ้นท่ีมีลักษณะท่ีตองการ

ศึกษา X กับคาประมาณจํานวนประชากรท้ังสิ้น  สําหรับหมวดอายุ-เพศ g  
เขตการปกครอง j  ภาค h     

 
 สูตรการคํานวณคาประมาณยอดรวมโดยปกติ จากการเลือกตัวอยางสามข้ัน คือ 
 

 )i      
hA

1=i
hijghjg x    x                   ....................... (2) 

 

โดยท่ี hijgx   คือ   คาประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอยางสามขั้นของจํานวน

ประชากรท้ังสิ้นท่ีมีลักษณะท่ีตองการศึกษา X  สําหรับหมวดอายุ-เพศ g      
เขตการปกครอง  j  จังหวัด i  ภาค h  ซ่ึง 

 

     glhijkhijkl
hijk

hijk
hijm

1k hijkhij
hijg xR

n

N

P

1

m

1
     x 


  

glhijkx คือ จํานวนประชากรท่ีแจงนับไดท้ังสิ้น ท่ีมีลักษณะท่ีตองการศึกษา X ในหมวด

อาย-ุเพศ g  ครัวเรือนตัวอยาง l  เขตแจงนับตัวอยาง k  เขตการปกครอง j   
จังหวัด i  ภาค h 

 
 
 

    การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ. ศ. 2553 - 2583 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (กุมภาพันธ 2556)  

1/  

1/    
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hijklR  คือ จํานวนสมาชิกท่ีมีอายุ 6 ปขึ้นไปท้ังสิ้น ในครัวเรือนตัวอยาง l  เขตแจงนับ

ตัวอยาง k  เขตการปกครอง j  จังหวัด i  ภาค h 

hijkN  คือ   จํานวนครัวเรือนท่ีนับจดไดท้ังสิ้น ในเขตแจงนับตัวอยาง k  เขตการ

ปกครอง j  จังหวัด i  ภาค h 

hijkn   คือ   จํานวนครัวเรือนตัวอยางท่ีแจงนับไดท้ังสิ้น ในเขตแจงนับตัวอยาง k  เขต
การปกครอง j  จังหวัด i  ภาค h 

 hijkP   คือ   โอกาสในการเลือกเขตแจงนับตัวอยาง k  เขตการปกครอง j  จังหวัด i   
ภาค h 

hijm    คือ  จํานวนเขตแจงนับตัวอยางท้ังสิ้น ในเขตการปกครอง j  จังหวัด i  ภาค h 

hA      คือ จํานวนจังหวัดท้ังสิ้นในภาค h   และ  


5

1h
hA  77    

    )ii      


hA

1i
hijghjg y    y                  ....................... (3) 

 
       โดยท่ี        hijgy  คือ    คาประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอยางสามขั้น ของจํานวน

ประชากรท้ังสิ้น  สําหรับหมวดอายุ-เพศ g  เขตการปกครอง j  จังหวัด i   
ภาค h  ซ่ึง  

     ghijklhijkl

hijm

1k hijk

hijk

hijkhij
hijg yR 

n

N

P

1

m

1
     y 


  

 
 ghijkly  คือ    จํานวนประชากรท่ีแจงนับไดท้ังสิ้น ในหมวดอายุ-เพศ g  ครัวเรือน

ตัวอยาง l  เขตแจงนับตัวอยาง k  เขตการปกครอง j  จังหวัด i  ภาค h 
 
 1.2   สูตรการประมาณคายอดรวมท่ีปรับแลวของจํานวนประชากรท่ีมีลักษณะท่ีตองการศึกษา X     

สําหรับเขตการปกครอง j  ภาค h  คือ 
 

   


24

1g
hjghj x    x                              ....................... (4) 

 
 1.3   สูตรการประมาณคายอดรวมท่ีปรับแลวของจํานวนประชากรท่ีมีลักษณะท่ีตองการศึกษา X     

สําหรับหมวดอายุ-เพศ g  ภาค h  คือ 
 

  


2

1j
hjghg x    x                              ....................... (5) 
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 1.4  สูตรการประมาณคายอดรวมท่ีปรับแลวของจํานวนประชากรท่ีมีลักษณะท่ีตองการศึกษา X     
สําหรับภาค h  คือ 

   


24

1g
hg

2

1j
hjh x    x    x                   ....................... (6) 

 
  1.5  สูตรการประมาณคายอดรวมท่ีปรับแลวของจํานวนประชากรท่ีมีลักษณะท่ีตองการศึกษา X      

สําหรับเขตการปกครอง j  ท่ัวราชอาณาจักร คือ 
 

  


5

1h
hjj x    x                              ....................... (7) 

  
1.6  สูตรการประมาณคายอดรวมท่ีปรับแลวของจํานวนประชากรท่ีมีลักษณะท่ีตองการศึกษา X     

สําหรับหมวดอายุ-เพศ g  ท่ัวราชอาณาจักร คือ 
 

  


5

1h
hgg x    x                   ....................... (8) 

 
 1.7  สูตรการประมาณคายอดรวมท่ีปรับแลวของจํานวนประชากรท่ีมีลักษณะท่ีตองการศึกษา X     

สําหรับท่ัวราชอาณาจักร คือ 
 

    


24

1g
g

2

1j
j

5

1h
h x    x     x    x     ....................... (9) 

 

3.  การประมาณคาความแปรปรวนของคาประมาณยอดรวม และการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน

ของคาประมาณยอดรวม 

ในการคํานวณคาประมาณความแปรปรวนของคาประมาณยอดรวม  และการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของ
ความแปรผันของคาประมาณยอดรวม ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SAS Version 9.1 

4.  วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

การสํารวจไดดําเนินการพรอมกับโครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ในระหวางวันท่ี 1-12 เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2557 และเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีครัวเรือนตัวอยางท้ังสิ้น 83,880 
ครัวเรือน เปนครัวเรือนตัวอยางในกรุงเทพมหานคร 4,800 ครัวเรือน ในเทศบาลอื่นๆ 44,160 ครัวเรือน และนอก
เขตเทศบาล 34,920 ครัวเรือน สําหรับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีสัมภาษณสมาชิกท่ีตกเปนตัวอยางในครัวเรือน
ตัวอยางพรอมกันทุกจังหวัดโดยพนักงานของสํานักงานสถิติแหงชาติซ่ึงมีประสบการณ ในการสํารวจพนักงาน
สัมภาษณทุกคนจะมีคูมือการปฏิบัติงานในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหทุกคนปฏิบัติงาน
ในแนวทางเดียวกัน 
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5.  การประมาณผลขอมูล 

จะดําเ นินการตามหลักวิชาสถิติ โดยนําขอ มูลท่ีไดจากครัวเ รือนตัวอยางมาคํานวณ โดยใชสูตร                    
การประมาณคาท่ีเหมาะสมกับวิธีการเลือกตัวอยาง และมีการถวง นํ้าหนัก (weight) เพ่ือใหไดคาประมาณของ
ประชากรท้ังหมดท่ีใกลเคียงกับคาท่ีแทจริงท้ังในระดับภาคและยอดรวมท้ังประเทศ 

6.  การคํานวณเวลา 

ในการคํานวณเวลาเฉลี่ยในรายงานฉบับน้ี (บทท่ี 2) จะใชวิธีการคํานวณการใชเวลาทํากิจกรรมหลักจาก
ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปท่ีตกเปนตัวอยางท้ังหมด เพ่ือใหเห็นการใชเวลาโดยเฉลี่ยในการทํากิจกรรมในภาพรวมของ
ประชากรท้ังประเทศ (ตาราง ก)  สวนการใชเวลาทํากิจกรรมยอยท่ีสําคัญในแตละกิจกรรมหลัก จะคํานวณจากผูท่ีมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมน้ันๆ เทาน้ัน เพ่ือใหเห็นวา ผูท่ีทํากิจกรรมน้ันจริงๆ ใชเวลาทํากิจกรรมเปนอยางไร 
(ตาราง ข-ช และ แผนภูมิ 1-5) 

7.  ขอสังเกต 

1. การทํากิจกรรมท่ีไมใชในระบบของเด็กอายุ 6 – 14 ป เปนการชวยทํากิจกรรมของครัวเรือน ซ่ึงเปน
งานเล็กๆ นอยๆ ไมใชงานหลัก เชน การชวยทางดานการเกษตร เชน ชวยหยิบจับในการเพาะปลูกเก็บผัก  
ชวยเลีย้งสัตว ชวยทางดานครัวเรือน เชน ชวยเย็บปกถักรอย ชวยเสริฟอาหาร ชวยเตรียมอาหาร เปนตน ซ่ึงเปน
การทํากิจกรรมในชวงหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดเสารอาทิตยเทาน้ัน 

2. ในการสํารวจการใชเวลาของประชากรเปนการสอบถามขอมูลการทํากิจกรรมตางๆ ภายใน 1 วัน ของผูท่ี
มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป บางคร้ังขอมูลในการทํากิจกรรมตางๆ ในตารางขอมูล อาจไมมีคาของขอมูลหรือขอมูลมีคา
เปนศูนย หรือมีขอมูลจํานวนเล็กนอย ตามสัญลักษณ ดังน้ี 

-       หมายถึง  ไมมีขอมูล 
0   หมายถึง  มีคาของขอมูลจํานวนเล็กนอย เชน 0.0001,  0.000001  เปนตน   



การประมาณคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของคาประมาณยอดรวม  จําแนกตามเพศ และเขตการปกครอง  ท่ัวราชอาณาจักร

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

Total Male Female Total Male Female Total Male Female

 01  การทํางานในหนวยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ รัฐบาล องคการท่ีไมแสวงหากําไร (ทํางานในระบบ) 1.51 1.93 2.13 2.05 2.57 2.76 2.18 2.90 3.33   01  Formal sector work

 02  การทํางานในกิจกรรมการผลิตขั้นตนของครัวเรือน 1.18 1.51 1.74 2.42 2.85 3.23 1.34 1.74 2.00   02  Work for household in primary production activities

 03  การทํางานในกิจกรรมท่ีไมใชการผลิตขั้นตนของครัวเรือน 2.99 4.47 3.81 4.51 5.97 6.19 3.99 6.42 4.83   03   Work for household in non-primary production activities

 04  การทํางานในกิจกรรมการกอสรางของครัวเรือน 3.73 4.01 9.14 6.02 6.47 14.40 4.69 5.04 11.74   04  Work for household in construction activities

 05  การทํางานในการใหบริการท่ีกอใหเกิดรายไดของครัวเรือน 1.54 2.25 1.98 2.12 3.12 2.61 2.23 3.25 3.01   05  Work for household providing services for income

 06  การใหบริการในครัวเรือนของตนเอง โดยไมไดรับคาตอบแทน 0.63 1.21 0.78 1.10 1.98 1.28 0.72 1.51 0.96   06  Providing unpaid domestic services for own final use within household

 07  การใหบริการดูแลสมาชิกในครัวเรือน โดยไมไดรับคาตอบแทน 1.55 2.61 1.92 2.53 3.83 3.29 1.96 3.46 2.37   07  Providing unpaid caregiving services to household members

 08  การใหบริการชุมชน และการใหความชวยเหลือครัวเรือนอื่น 4.29 7.08 5.34 6.68 10.24 8.51 5.50 9.31 6.77   08  Providing community services and help to other households

 09  การเรียนรู 1.66 2.34 2.23 2.60 3.56 3.47 2.14 3.10 2.91   09  Learning

 10  การเขาสังคม และการมีสวนรวมในชุมชน 0.79 1.14 1.05 1.32 1.82 1.73 0.97 1.45 1.31   10  Socializing and community participation

 11  การเขาชมเหตุการณ/สถานท่ีทางดานวัฒนธรรม การบันเทิง และการกีฬา 7.23 9.61 10.97 9.23 12.92 13.01 11.62 14.36 19.81   11  Attending/visiting cultural, entertainment and sports events/venues

 12  งานอดิเรก การเลนเกมส และกิจกรรมยามวางอื่นๆ                 1.79 2.32 2.73 2.63 3.40 4.05 2.43 3.16 3.71   12  Hobbies, games and other parttime activities

 13  การมีสวนรวมในกีฬาในรมและกลางแจง และหลักสูตรท่ีเกี่ยวของ 1.87 2.19 3.26 2.74 3.21 4.54 2.55 2.99 4.67   13  Indoor and outdoor sports participation and related courses

 14  ส่ือสารมวลชน 0.52 0.82 0.77 0.88 1.33 1.24 0.60 1.02 0.97   14  Mass medis

 15  การดูแล และการดําเนินชีวิตสวนบุคคล 0.48 0.77 0.72 0.84 1.25 1.16 0.54 0.95 0.89   15  Personal care and maintenance

Main Activity
Total Municipal  Area Non-Municipal Area 

กิจกรรม

ยอดรวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล




