
บทท่ี 2 
ระเบียบวิธีสถิติ 

2.1  ประชากรเปาหมาย 
 การสํารวจโครงการน้ีคุมคือรวมครัวเรือน
สวนบุคคลและครัวเรือนกลุมบุคคลประเภทครัวเรือน
คนงานทุกครัวเรือนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาลทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเวน 
ครัวเรือนชาวตางประเทศที่มีเอกสิทธ์ิทางการฑูต 
 สําหรับครัวเรือนที่เขาขายการแจงนับของ
การสํารวจแรงงานนอกระบบ ไดแก ครัวเรือนสวน
บุคคลและครัวเรือนกลุมบุคคลประเภทครัวเรือน
คนงานซึ่ งจะมีรายช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือ
ครัวเรือนตัวอยาง 
 บุคคลที่เขาขายการแจงนับ ไดแก ผูที่เปน
สมาชิกในครัวเรือนสวนบุคลตัวอยางและผูที่ 
ถูกเลือกเปนตัวอยางในครัวเรือนกลุมบุคคล
ประเภทครัวเรือนคนงาน 
 

2.2  เวลาอางอิง 

 หมายถึง ระยะเวลา 7 วัน นับจากวันกอนวัน
สัมภาษณยอนหลังไป 7 วัน เชน วันสัมภาษณคือ
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 “ระหวาง 7 วันกอน 
วันสัมภาษณ” คือ ระหวางวันที่  2 ถึง วันที่  8 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
  

2.3  คํานิยาม 

  แรงงานในระบบ หมายถึง ผูมีงานทําที่
ไดรับความคุมครอง หรือหลักประกันทางสังคม
จากการทํางาน ไดแก 
         1. ขาราชการ ลูกจางประจํา ของ
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และ
ราชการสวนทองถ่ิน  
         2. ลูกจางรัฐวิสาหกิจ  
         3. ครูใหญหรือครูโรงเรียนเอกชน
ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  
         4. ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ  

         5. ลูกจางที่ไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายแรงงาน 
         6.  ผู มี ง านทําที่ ประกันตนตาม 
พรบ. ประกันสังคม มาตรา 33, 39 และ 40  

  แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผูมีงานทําที่
ไมไดรับความคุมครอง หรือไมมีหลักประกันทาง
สังคมจากการทํางานเชนเดียวกับแรงงานในระบบ 

 ผูมีงานทํา หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ป
ข้ึนไป และในสัปดาหแหงการสํารวจ มีลักษณะ
อยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี  

   1. ไดทํางานต้ังแต 1 ช่ัวโมงข้ึนไป 
โดยไดรับคาจาง เงินเดือน ผลกําไร เงินปนผล
คาตอบแทนที่มีลักษณะอยางอื่นสําหรับผลงานที่
ทําเปนเงินสดหรือสิ่งของ 
   2. ไมไดทํางาน หรือทํางานนอยกวา 
1 ช่ัวโมงแตเปนบุคคลที่มีลักษณะอยางหน่ึงอยาง
ใด ดังตอไปน้ี (ซึ่งจะถือวาเปน ผู ท่ีปกติมีงาน
ประจํา) 
  2.1 ยังไดรับคาตอบแทน คาจาง
หรือ ผลประโยชนอื่นๆ หรือผลกําไรจากงานหรือ 
ธุรกิจในระหวางที่ไมไดทํางาน 
  2.2 ไมไดรับคาตอบแทน คาจาง 
หรือ ผลประโยชนอื่นๆ หรือผลกําไรจากงานหรือ
ธุรกิจในระหวางที่ไมไดทํางาน แตยังมีงานหรือ 
ธุรกิจที่จะกลับไปทํา 
   3. ทํางานอยางนอย 1 ช่ัวโมง โดย
ไมไดรับคาจางในวิสาหกิจ หรือไรนาเกษตรของ
หัวหนาครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน  

 งาน หมายถึง กิจการที่ทําที่มีลักษณะ 
อยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

  1. กิจการที่ทําแลวไดรับคาตอบแทน 
เปนเงินหรือสิ่งของ คาตอบแทนทีเ่ปนเงินอาจจาย
เปนรายเดือน รายสัปดาห รายวัน หรือ รายช้ิน  
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   2.  กิจการที่ทําแลวไดผลกําไรหรือ
หวังที่จะไดรับผลกําไร หรือสวนแบงเปนการตอบ
แทน  

   3. กิจการที่ทํ า ใหกับธุ รกิจของ
สมาชิกในครัวเรือน โดยไมไดรับคาจางหรือผล
กําไรตอบแทนอยางใด ซึ่งสมาชิกในครัวเรือนที่
ประกอบธุรกิจน้ันจะมีสถานภาพการทํางานเปน
ประกอบธุรกิจสวนตัว หรือนายจาง 

 อาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของ
งานที่บุคคลน้ันทําอยู การจัดจําแนกประเภท
อาชีพ ใชตาม International Standard Classification 
of Occupation (ISCO – 08) ขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ (ILO) 

 อุตสาหกรรม หมายถึง ประเภทของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไดดําเนินการ โดยสถาน
ประกอบการ ที่บุคคลน้ันกําลังทํางานอยู หรือ
ประเภทของธุรกิจ ซึ่งบุคคลน้ันไดดําเนินการ อยูใน
สัปดาหแหงการสํารวจ การจัดจําแนกประเภท 
อุตสาหกรรม ใชตาม Thailand Standard 
Industrial Classification, (TSIC) 2009 ฉบับ
ปรับปรุงโดย สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 สถานภาพการทํางาน หมายถึง สถานะ
ของบุคคลที่ทํางานในสถานที่ที่ทํางาน หรือธุรกิจ 
แบงออกเปน 5 ประเภท คือ 
   1. นายจาง หมายถึง ผูประกอบ
ธุรกิจของตนเองเพื่อหวังผลกําไร หรือสวนแบง 
และไดจางบุคคลอื่นมาทํางานในธุรกิจในฐานะ
ลูกจาง 
    2. ประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมี
ลูกจาง หมายถึง ผูประกอบธุรกิจของตนเอง  
โดยลําพังผู เดียว หรืออาจมีบุคคลอื่นมารวม
กิจการดวยเพื่อหวังผลกําไรหรือสวนแบง และ
ไมไดจางลูกจางแตอาจมีสมาชิกในครัวเรือน หรือ 
ผูฝกงานมาชวยทํางานโดยไมไดรับคาจาง หรือ
คาตอบแทนอยางอื่นสําหรับงานที่ทํา 
   3. ชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมได
รับคาจาง หมายถึง ผูที่ชวยทํางานโดยไมไดรับ

คาจางในไรนาเกษตร หรือในธุรกิจของสมาชิก 
ในครัวเรือน 
   4. ลูกจาง หมายถึง ผูที่ทํางานโดย
ไดรับคาจางเปน รายเดือน รายสัปดาห รายวัน 
รายช้ิน หรือเหมาจาย คาตอบแทนที่ไดรับจากการ
ทํางาน อาจจะเปนเงิน หรือสิ่ งของ ลูกจาง  
แบงออกเปน 3 ประเภท 
  4.1 ลูกจ างรัฐบาล  หมายถึง 
ขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัด เจาหนาที่องคการระหวาง
ประเทศ ตลอดจนลูกจางประจํา  และช่ัวคราว
ของรัฐบาล 
 4.2 ลูกจางรัฐวิสาหกิจ หมายถึง  
ผูที่ทํางานใหกับหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
 4.3 ลูกจางเอกชน หมายถึง ผูที่
ทํางานใหกับเอกชน หรือธุรกิจของเอกชน รวมทั้ง
ผูที่รับจางทํางานบาน 
   5. การรวมกลุม หมายถึง กลุมคน
ที่มาร วมกันทําง านโดยมี วัตถุประสงค เพื่ อ
พึ่งตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิก 
แตละคนมีความเทาเทียมกันในการกําหนดการ
ทํางานทุกข้ันตอนไมวาเปนการลงทุน การขาย 
งานอื่นๆ ของกิจการที่ทํา ตลอดจนการแบงรายได 
ใหแก  สมาชิกตามที่ตกลงกัน (การรวมกลุม
ดังกลาวอาจ จดทะเบียนจัดต้ังในรูปของสหกรณ
หรือไมก็ได)  

 การจัดจําแนกประเภทสถานภาพ
การทํางาน ใชตาม International Classification 
of Status in Employment, 1993 (ICSE – 93) 
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) มี
สถานภาพการทํางานเพิ่มข้ึนอีก 1 กลุม คือ การ
รวมกลุม (Member of Producers’ Cooperative) 

 ชั่วโมงทํางาน หมายถึง จํานวนช่ัวโมง
ทํางานจริงทั้งหมดในสัปดาหแหงการสํารวจ 
สําหรับผูที่มีงานประจําซึ่งไมไดทํางาน ในสัปดาห
แหงการสํารวจใหบันทึกจํานวนช่ัวโมงเปน 0 
ช่ัวโมง 
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 ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ 

 ได จํ าแนกการ ศึกษาตามระ ดับ
การศึกษาที่สําเร็จ ดังน้ี 
   1. ไมมีการศึกษา หมายถึง บุคคลที่
ไมเคยเขาศึกษาในโรงเรียน หรือไมเคยไดรับ
การศึกษา 
   2. ตํ่ากวาประถมศึกษา หมายถึง 
บุคคลที่สําเร็จการศึกษาตํ่ากวาช้ันประถมปที่ 6 
หรือช้ันประถมที่ 7 หรือช้ัน ม.3 เดิม 
   3. สําเร็จประถมศึกษา หมายถึง 
บุคคลที่สําเร็จการศึกษาต้ังแตช้ันประถมปที่ 6 
หรือช้ันประถมปที่7 หรือช้ัน ม.3 เดิมข้ึนไป แตไม
สําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา 
   4. สํ า เ ร็ จ มั ธ ยม ศึ กษาตอนต น 
หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาต้ังแตช้ัน ม.3  
ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิมข้ึนไป แตไมสําเร็จระดับ 
การศึกษาที่สูงกวา 
   5. สําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 5.1 สายสามัญ หมายถึง บุคคล
ที่สําเร็จการศึกษาประเภทสามัญศึกษาต้ังแตช้ัน 
ม.6 ม.ศ.5 หรือ ม.8 เดิมข้ึนไป แตไมสําเร็จระดับ
การศึกษาที่สูงกวา 
 5.2 อาชีวศึกษา หมายถึง บุคคล
ที่สําเร็จการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาหรือวิชาชีพ
ที่เรียนตอจากระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา โดยมีหลักสูตรไมเกิน 3 ป และไมสําเร็จ
ระดับการศึกษาที่สูงกวา 
 5.3 วิชาการ ศึกษา หมายถึง 
บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภท วิชาการศึกษา 
(การฝกหัดคร)ู ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทาข้ึนไป แตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่ 
สูงกวา 
   6. อุดมศึกษา 
 6.1  ส าย วิ ช าก าร  หม าย ถึ ง 
บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทสามัญศึกษาหรือ
สายวิชาการ โดยไดรับวุฒิบัตรระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรี โท เอก  
 6.2  ส า ย วิ ช า ชี พ  ห ม า ย ถึ ง 
บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา หรือ 

สายวิชาชีพที่ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
หรือเทียบเทาอนุปริญญา ปริญญาตรี 
 6.3  ส า ย วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า 
หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทวิชา
การ ศึกษา และไดรับประกาศนียบัตรระดับ 
อนุปริญญา ปริญญาตรี  
   7. อาชีวศึกษาระยะสั้น หมายถึง 
บุคคลที่ สํ า เ ร็จการ ศึกษาหรือการฝกอบรม 
ประเภทอาชีวศึกษาที่มีหลักสูตรไมเกิน 1 ป และ
ไดรับประกาศนียบัตรหรือใบรับรองเมื่อสําเร็จ 
การศึกษาพื้นความรูของผูเขาเรียนไดกําหนดให
แตกตางตามวิชาเฉพาะแตละอยางที่ เ รี ยน  
แตอยางตํ่าตองจบประถมปที่ 4 หรือเทียบเทา 
   8. อื่น ๆ หมายถึง บุคคลที่ สําเร็จ
การศึกษาที่ไมสามารถเทียบช้ันได 
 

2.4  แผนแบบการเลือกตัวอยาง 

 แผนแบบการเลือกตัวอยางที่ใชเปนแบบ 
Stratified Two – Stage Sampling (รายละเอียด
ในภาคผนวก ก.) โดยมีจังหวัดเปนสตราตัม และ
ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล เปนตราตัม
ยอยในการเลือกตัวอยาง ข้ันที่ห น่ึง (primary 
sampling stage) หนวยตัวอยางข้ันที่หน่ึง คือเขต
แจงนับ โดยกรอบตัวอยางสําหรับการเลือกหนวย
ตัวอยางข้ันที่หน่ึง ไดมาจากโครงการสํามะโน
ประชากร พ.ศ. 2553 ที่ไดมีการปรับปรุงใหมี
ความทันสมัย และจํานวนเขตแจงนับตัวอยาง
ทั้งสิ้น 5,970 เขตแจงนับ สําหรับการเลือก
ตัวอยางข้ันที่สอง (secondary sampling stage) 
ครัวเรือนสวนบุคคลและสมาชิกในครัวเรือนกลุม
บุคคลประเภทคนงานเปนหนวยตัวอยางข้ันที่สอง
โดยกําหนดให 16 และ 12 ครัวเรือนตัวอยางตอ
เขตแจงนับตัวอยางในเขตเทศบาล และนอกเขต
เทศบาล ตามลําดับในกรณีของครัวเรือนกลุม
บุคคลประเภทประเภทคนงานจะเปนการเลือก
สมาชิกตัวอยางจากครัวเรือนกลุมบุคคลประเภท
คนงานทุกครัวเรือนกอนดําเนินการเลือกครัวเรือน
ตัวอยาง ไดมีการสรางกรอบครัวเรือนตัวอยาง 
โดยทําการนับและจด ครัวเรือนและอาคาร/ 
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สิ่งปลูกสรางทุกแหงในแตละเขตแจงนับตัวอยาง
หลังจากน้ันจึงมีการจัดเรียงรายช่ือครัวเรือน 
สวนบุคคลใหมตามขนาดครัวเรือน ซึ่งวัดดวย
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน แลวจึงดําเนินการ
เลือกครัวเรือนตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบมีระบบ 
 

2.5  รายการขอมูล 

 สําหรับแบบสอบถามที่ จะใชในการ
สัมภาษณ และบันทึกรายละเอียดของบุคคลที่อยู
ในขายการสํารวจโครงการน้ี ประกอบดวยขอถาม
หลัก 5 ตอน ไดแก 
 ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกใน
ครัวเรือน 
 ตอนที่ 2 การศึกษา 
 ตอนที่ 3 การทํางาน 
 ตอนที่ 4 ความตองการจะทํางานเพิ่ม 
 ตอนที่ 5 รายไดของลูกจาง 
 ตอนที่ 6 แรงงานนอกระบบ 
 ตอนที่ 7 การไดรับบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ/
ปญหาการทํางาน 
 

2.6  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การสํ า รวจ ได ดํ า เ นินการพร อมกัน 
ทั่วประเทศในระหวางวันที่  1-12 ของเดือน
กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2559 
 สํ า ห รั บ วิ ธี ก าร เ ก็ บ รวบ ร วมข อ มู ล  
ใชวิธีการสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกใน
ครัวเรือนตัวอยาง โดยพนักงานของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ ซึ่งมีประสบการณในการสํารวจ ทั้งน้ี ใน
กรุงเทพมหานครใชพนักงานทําการสัมภาษณ จํานวน 
44 คน และในจังหวัดอื่นๆ จํานวน 830 คน  
 ต้ังแต พ.ศ. 2556 เปนตนมา สํานักงาน
สถิติแหงชาติไดใชเครื่องคอมพิวเตอรพกพาขนาด
กลาง (Tablet) ในการบันทึกขอมูลแทน
แบบสอบถาม เปนการนําเทคโนโลยีมาใชเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถควบคุม
คุณภาพ ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บ
รวบรวมขอมูล บนระบบติดตามความกาวหนา 
(Web Application) ทั้งติดตามเสนทางการเดิน

สํารวจของพนักงานเก็บรวบรวมขอมูล ติดตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 กอนถึงคาบการปฏิบัติงานเก็บรวบรวม
ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ มีการจัดประชุม
ช้ี แ จ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ผ า น ร ะ บ บ  Video 
Conference เปนประจําทุกเดือน ไดแก การ
ช้ีแจงทําความเขาใจแบบสอบถาม คํานิยามที่
สําคัญ ขอบขาย คุมรวม ตลอดจนขอสังเกต 
ปญหา อุปสรรคที่พบ เปนตน 
 การป ฏิบั ติ ง าน เก็บ รวบ รวมข อมู ล 
พนักงานจะทําการสัมภาษณครัวเรือนตัวอยาง 
และทําการบันทึกขอมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร
พกพาขนาดกลาง (Tablet) เมื่อพนักงานทําการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเรียบรอยแลว 
จะสงขอมูลบนเครือขายสัญญาณอินเตอรเน็ต 
เขาสู Server ซึ่งขอมูลที่ไดจะเก็บไวในระบบ Cloud 
Computing สําหรับประมวลผลขอมูลตอไป 
 

2.7  การประมวลผลขอมูล 

 สําหรับการสํารวจครั้งน้ีเปนการสํารวจ
ดวยตัวอยาง เพื่อใหสามารถประมาณคาหรืออางถึง
ประชากรไดน้ัน ตองมีการคํานวณคาถวงนํ้าหนัก
ใหแตละหนวยที่ ถูกเลือกมาเปนตัวแทน โดยมี
ข้ันตอนการคํานวณคาถวงนํ้าหนัก 3 ข้ันตอน
หลักๆ (รายละเอียดในภาคผนวก ก.) ดังน้ี 

1. คํ าน วณค า ถ ว ง นํ้ าห นั กพื้ น ฐ า น 
(Design weight หรือ base weight) เปนการ
คํานวณสวนกลับของความนาจะเปนของหนวย
ตัวอยางที่ ถูกเลือกในแตละข้ันของการเลือก
ตัวอยางตามแผนแบบการเลือกตัวอยาง 

2. การปรับคาถวงนํ้าหนักพื้นฐานเมื่อมี
ขอมูลที่ ไมตอบ (Adjustment for non-
response) โดยจะทําการปรับคาถวงนํ้าหนักของ
ครัวเรือน 

3. การปรับคาถวงนํ้าหนักดวยขอมูล
สนับสนุนอื่นๆ (post-stratification calibration 
adjustment) โดยใชขอมูลจากการคาดประมาณ
ประชากร ตามกลุมอายุ เพศ ภาค และเขตการ
ปกครอง 
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2.8  ขอจํากัดของขอมูล 

ตาราง 2.1 การประมาณคาสัมประสิทธิ์ของการแปรผันของคาประมาณยอดรวมแรงงานในระบบ  
              และแรงงานนอกระบบ จําแนกตามกลุมอายุ เพศ และเขตการปกครอง 

ภาค กลุมอายุ(ป) 

คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของคาประมาณยอดรวม (รอยละ) (C.V. %)  

รวม แรงงานในระบบบ แรงงานนอกระบบ 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

ทั่วราชอาณาจักร รวม 0.15 0.17 0.26 0.38 0.50 0.57 0.32 0.41 0.48 

 
15-17 3.72 4.17 7.74 7.43 8.61 14.32 4.62 5.19 9.66 

 
18-19 2.13 2.30 4.44 3.95 4.67 7.11 3.30 3.61 7.05 

 
20-24 0.77 0.87 1.40 1.41 1.87 2.14 1.72 1.97 3.27 

 
25-29 0.39 0.40 0.72 0.85 1.17 1.23 1.47 1.84 2.45 

 
30-34 0.33 0.33 0.61 0.82 1.11 1.21 1.20 1.52 1.94 

 
35-39 0.28 0.23 0.53 0.84 1.16 1.23 0.95 1.29 1.41 

 
40-49 0.25 0.22 0.46 0.80 1.06 1.22 0.59 0.80 0.87 

 
50-59 0.31 0.32 0.55 1.01 1.29 1.62 0.54 0.74 0.80 

 
60 ปขึ้นไป 0.70 0.88 1.15 2.83 3.49 4.82 0.77 0.97 1.23 

ในเขตเทศบาล รวม 0.23 0.27 0.38 0.47 0.64 0.69 0.59 0.80 0.87 

 
15-17 6.60 7.48 12.75 11.57 14.04 * 8.48 8.78 17.59 

 
18-19 3.43 4.00 6.21 5.27 6.54 8.76 5.73 6.10 11.92 

 
20-24 1.21 1.63 1.79 1.70 2.40 2.42 3.21 4.10 5.13 

 
25-29 0.60 0.65 1.04 1.07 1.49 1.54 2.89 3.72 4.57 

 
30-34 0.50 0.50 0.89 1.06 1.44 1.57 2.43 3.10 3.86 

 
35-39 0.43 0.34 0.81 1.07 1.47 1.55 1.86 2.55 2.71 

 
40-49 0.40 0.37 0.72 1.03 1.39 1.52 1.07 1.50 1.54 

 
50-59 0.51 0.57 0.89 1.25 1.62 1.96 1.04 1.43 1.50 

 
60 ปขึ้นไป 1.18 1.56 1.81 3.78 4.85 6.02 1.36 1.86 1.99 

นอกเขตเทศบาล รวม 0.20 0.22 0.36 0.61 0.79 0.95 0.37 0.47 0.58 

 
15-17 4.51 5.02 9.73 9.64 10.69 * 5.50 6.24 11.51 

 
18-19 2.72 2.81 6.19 5.82 6.59 11.45 4.01 4.39 8.71 

 
20-24 1.01 0.99 2.09 2.25 2.81 3.66 2.03 2.23 4.12 

 
25-29 0.50 0.47 0.96 1.38 1.88 2.04 1.63 1.98 2.80 

 
30-34 0.44 0.45 0.82 1.28 1.74 1.89 1.25 1.58 2.01 

 
35-39 0.36 0.31 0.67 1.37 1.87 2.00 1.03 1.36 1.58 

 
40-49 0.31 0.26 0.59 1.27 1.63 2.00 0.69 0.91 1.04 

 
50-59 0.38 0.36 0.70 1.68 2.07 2.83 0.63 0.84 0.93 

 
60 ปขึ้นไป 0.87 1.06 1.49 4.28 5.01 7.89 0.93 1.14 1.55 

หมายเหตุ : * คา c.v. มากกวา 20% 




