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ชื่อตาราง

การสารวจภาวะการทางานของประชากร (ชุดใหม) ในภาคใต้

ความถีข
่ อง
ข้อมูล ความ
ล่าช้าและ
กาหนดเวลา
เผยแพร่

ความถี่ รายเดือน
ความล่าช้า 2 เดือน
กาหนดเวลาเผยแพร่ เผยแพร่วน
ั ทาการสุดท้ายของ 2 เดือนถัดไป

หลักวิธีทาง
สถิติ

หลักการ
นิยาม
และการ
จัดกลุ่ม
 ความ
ครอบคลุม
 การ
บันทึก
ข้อมูลและ
มาตรฐาน
บัญชีที่
เกีย่ วข้อง
 ลักษณะ
ของข้อมูล
และ
วิธีการ
จัดเก็บ
 วิธี
ประมวลผล
ข้อมูล

การสารวจภาวะการทางานของประชากร (ชุดใหม่) เป็ นตารางแสดงผลของการสารวจภาวะการทางานของประชากร ซึ่ง
สานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติเป็ นผูด
้ าเนินการสารวจและประมวลผล โดยมีรายละเอียดคานิยามต่าง ๆ ดังนี้
้ ไป ในสัปดาห์แห่งการสารวจเป็ นผู้อยูใ่ นกาลังแรงงานปัจจุบน
กาลังแรงงานรวม หมายถึง บุคคลทุกคนทีม
่ อ
ี ายุ 15 ปี ขึน
ั
หรือเป็ นผูถ
้ ูกจัดจาแนกอยูใ่ นประเภทกาลังแรงงานทีร่ อฤดู กาลตามคานิยามทีไ่ ด้ระบุขา้ งต้น
้ ไป ซึง่ ในสัปดาห์แห่งการสารวจมีงานทาหรือว่างงาน ตามคานิยามที่
กาลังแรงงานปัจจุบน
ั หมายถึง บุคคลทีม
่ อ
ี ายุ 15 ปี ขึน
ได้ระบุขา้ งต้น
้ ไป และในสัปดาห์แห่งการสารวจมีลกั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
ผู้มงี านทา หมายถึง บุคคลทีม
่ ีอายุ 15 ปี ขึน
1. ได้ทางานตัง้ แต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รบั ค่าจ้าง เงินเดือน ผลกาไร เงินปันผล
ค่าตอบแทนทีม
่ ลี กั ษณะอย่างอืน
่ สาหรับผลงานทีท
่ า เป็ นเงินสด หรือสิง่ ของ
2. ไม่ได้ทางาน หรือทางานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง แต่เป็ นบุคคลทีม
่ ลี กั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ (ซึง่ จะถือว่าเป็ น ผูท
้ ีป
่ กติมงี านประจา)
2.1 ยังได้รบ
ั ค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์ อน
ื่ ๆ หรือผลกาไรจากงานหรือธุรกิจใน
ระหว่างทีไ่ ม่ได้ทางาน
2.2 ไม่ได้รบ
ั ค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์ อน
ื่ ๆ หรือผลกาไรจากงานหรือธุรกิจ
ในระหว่างทีไ่ ม่ได้ทางาน แต่ยงั มีงานหรือธุรกิจทีจ่ ะกลับไปทา
3. ทางานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รบ
ั ค่าจ้างในวิสาหกิจหรือไร่นาเกษตรของหัวหน้า
ครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน
้ ไป และในสัปดาห์แห่งการสารวจมีลกั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
ผูว้ า่ งงาน หมายถึง บุคคลทีม
่ ีอายุ 15 ปี ขึน
1. ไม่ได้ทางานและไม่มงี านประจา แต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ ในระหว่าง
30 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์
2. ไม่ได้ทางานและไม่มงี านประจา และไม่ได้หางานทาในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์
แต่พร้อมทีจ่ ะทางานในสัปดาห์แห่งการสารวจ
้ ไป ในสัปดาห์แห่งการสารวจเป็ น
กาลังแรงงานทีร่ อฤดูกาล หมายถึง บุคคลทีม
่ อ
ี ายุ 15 ปี ขึน
ผูไ้ ม่เข้าข่ายคานิยามของผูม
้ งี านทา หรือผูว้ า่ งงาน แต่เป็ นผูร้ อฤดูกาลทีเ่ หมาะสมเพือ
่ ทีจ่ ะทางาน และเป็ นบุคคลทีต
่ ามปกติ
จะทางานทีไ่ ม่ได้รบ
ั สิง่ ตอบแทนในไร่นาเกษตร หรือธุรกิจซึง่ ทากิจกรรมตามฤดูกาล โดยมีหวั หน้าครัวเรือน หรือสมาชิก
คนอืน
่ ๆ ในครัวเรือนเป็ นเจ้าของหรือผูด
้ าเนินการ
ผูไ้ ม่อยูใ่ นกาลังแรงงาน หมายถึง บุคคลทีไ่ ม่เข้าข่ายคานิยามของผู้อยูใ่ นกาลังแรงงานในสัปดาห์แห่งการสารวจ ซึ่งได้แก่
1. บุคคลซึง่ ในสัปดาห์แห่งการสารวจมีอายุต่ากว่า 15 ปี
้ ไป แต่ไม่ได้ทางาน และไม่พร้อมทีจ่ ะ
2. บุคคลซึง่ ในสัปดาห์แห่งการสารวจมีอายุ 15 ปี ขึน
ทางานเนื่องจากเป็ นผูท
้ ี่
2.1 ทางานบ้าน
2.2 เรียนหนังสือ
2.3 ยังเด็กเกินไป (มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ) หรือชรามาก (มีอายุเกิน 60 ปี )
2.4 ไม่สามารถทางานได้ เนื่องจากพิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือเจ็บป่ วยเรื้อรัง
2.5 ไม่สมัครใจทางาน
2.6 ทางานโดยไม่ได้รบ
ั ค่าจ้าง ผลกาไร ส่วนแบ่ง หรือสิง่ ตอบแทนอืน
่ ๆ ให้แก่บค
ุ คลซึง่
มิได้เป็ นสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน
2.7 ทางานให้แก่องค์การ หรือสถาบันการกุศลต่าง ๆ โดยไม่ได้รบ
ั ค่าจ้างผลกาไรส่วนแบ่ง
หรือสิง่ ตอบแทนอย่างใด
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2.8 ไม่พร้อมทีจ่ ะทางาน เนื่องจากเหตุผลอืน
่
การสารวจได้ดาเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 12 ของเดือน สาหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การ
สัมภาษณ์ หวั หน้าครัวเรือน หรือสมาชิกในครัวเรือนทีเ่ ป็ นตัวอย่าง โดยเจ้าหน้าทีข
่ องสานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ และ
ประมวลผลโดยการเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักข้อมูลตามน้าหนักของตัวอย่างทีก
่ าหนดไว้ รายละเอียดดูได้จาก www.nso.go.th
หัวข้อสารวจภาวะการทางานของประชากรหรือสารวจแรงงาน

ความครอบคลุมของข้อมูล
ข้อมูลครอบคลุมการสารวจภาวการณ์ ทางานของประชากรในเขตภาคใต้ ประกอบด้วย กระบี่
ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูลและสุราษฎร์ธานี

แหล่งทีม
่ า
ของข้อมูล
สือ่ ทีใ่ ช้ใน
การเผยแพร่
การปรับปรุง
ข้อมูล

สานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สาร

เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=727&language=th)
ทีมข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศ
ฝ่ ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
โทร. 0-2283-5644
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