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มาตรฐานสถิติ : สถานภาพการทางาน (Employment Status)
“สถานภาพการทางาน” เป็นตัวแปรสาคัญทีส่ ามารถนามาใช้ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะ
การทางานของบุคคล ชั่วโมงการทางาน อาชีพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จานวนคนทางาน ต้นทุนการทางานและ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานภาพการทางานจะบ่งบอกถึงสถานะของบุคคลที่ทางานในสถานที่ทางานหรือธุรกิจ
การจัดจาแนกสถานภาพการทางานตามสากล จัดทาขึ้นโดยอ้างอิงตาม International Classification
of Status in Employment (ICSE-93) ซึ่งจัดทาโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จัดทาขึ้นครั้งแรก
ในปี ค.ศ. 1958 โดยผ่านการอนุมัติจาก The United Nations Statistical Commission และต่อมาในเดือน
มกราคม ค.ศ. 1993 ในการประชุ ม “The 15th International Conference of Labour Statisticians
(ICLS)” ได้ ประกาศมาตรฐานการจั ดจ าแนกสถานภาพการทางานฉบั บใหม่ ขึ้ น เรียกว่า “International
Classification of Status in Employment (ICSE-93)” โดยท าการปรั บ ปรุ ง แนวคิ ด ในการจั ด จ าแนก
สถานภาพการทางานใหม่ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน และต้องการให้เห็นถึง
ความแตกต่างระหว่าง “งานที่ได้รับค่าจ้าง (Paid employment jobs)” และ “งานส่วนตัว (Self-employment
jobs)” โดยจะมีการอธิบายความหมายต่อไป ซึ่ง ICSE-93 เป็นฉบับที่หลายประเทศให้การยอมรับและใช้งาน
อยู่อย่างแพร่หลาย รวมทั้งประเทศไทยด้วย

มาตรฐานคานิยาม
สถานภาพการทางานคือ การจัดประเภทของงานที่ทาโดยบุคคล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยที่งานจะถูก
จัดจาแนกตามชนิดของสัญญาจ้าง1/ของบุคคลที่มีต่อบุคคลอื่นหรือมีต่อองค์กร โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถานภาพการทางาน หน่วยสถิติที่ใช้ คือ “บุคคล (person)” ซึ่งหมายถึงแต่ละบุคคล
แนวคิดที่ใช้ในการจัดจาแนกประเภทของงาน
ในการจัดจาแนกสถานภาพการทางานจาเป็นต้องจัดจาแนกประเภทของงานก่อน
การจัดจาแนกประเภทของงาน ประกอบด้วย

ซึ่งแนวคิดที่ใช้ใน

1. ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ พิจารณาจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของผู้ปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากผล
ประกอบการหรือการลงทุนขององค์กร เช่น ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผลประกอบการ
ของธุรกิจหรือไม่ ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อเงินทุนของตนเองในธุรกิจหรือไม่ เป็นต้น
2. อานาจหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานมีต่อธุรกิจและต่อคนทางานอื่น
พิจารณาจากอานาจหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแลและการดาเนินงานที่ผู้ปฏิบัติงานมีต่อธุรกิจและต่อคนทางานอื่น เช่น ผู้ปฏิบัติงานมี

1

คาว่า “สัญญาจ้าง” ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมายความว่า สัญญาไม่ว่าเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา
ระบุชัดเจนหรือเป็นที่เข้าใจโดยปริยาย
ซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะทางานให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่า
นายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้คา่ จ้างตลอดเวลาที่ทางานให้

อานาจในการตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจหรือไม่ ผู้ปฏิบัติงานมีอานาจในการตัดสินใจจ้างหรือเลิก
จ้างบุคลากรในธุรกิจหรือไม่ เป็นต้น
ประเภทของงาน
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สามารถนามาใช้ในการจัดจาแนกประเภทของงานโดยอ้างอิงจากลักษณะ
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ และ/หรืออานาจหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานมีต่อธุรกิจและต่อคนทางานอื่นตามที่สัญญาจ้าง
ได้ให้ไว้หรือมีผลบังคับใช้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. งานที่ได้รับค่าจ้าง (Paid employment jobs) คือ งานที่ผู้ปฏิบัติงานมีสัญญาจ้างว่าจะได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นสาคัญ โดยค่าตอบแทนอาจอยู่ในรูปของค่าจ้างและเงินเดือน ค่าคอมมิชชัน
ค่าตอบแทนคิดเป็นรายชิ้น เงินโบนัส หรือเป็นค่าตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น อาหาร
ที่อยู่อาศัย หรือการฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่งค่าตอบแทนนี้ไม่ได้ขึ้นตรงกับรายได้ของหน่วยงานที่
บุคคลเหล่านั้นทางานอยู่ (หน่วยงานในที่นี้อาจเป็นบริษัท องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร หน่วยงาน
รัฐบาล หรือครัวเรือน) โดยที่บางส่วนหรือทั้งหมดของเครื่องมือ อุปกรณ์ และ/หรือสถานที่ที่
ผู้ปฏิบัติงานใช้อาจเป็นของตนเองหรือผู้อื่นก็ได้ และผู้ปฏิบัติงานทางานภายใต้การกากับดูแล
โดยตรงหรือตามแนวทางที่ได้กาหนดโดยเจ้าของหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
2. งานส่วนตัว (Self-employment jobs) คือ งานที่มีค่าตอบแทนขึ้นตรงกับผลกาไรหรือ
ศักยภาพที่ก่อให้เกิดผลกาไรจากสินค้าและบริการที่ผลิตได้ (การบริโภคของตนเองถือเป็นส่วน
หนึ่งของกาไร) ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ทาการตัดสินใจหรือเป็นตัวแทนในการตัดสินใจในการดาเนินงาน
ที่มีผลกับวิสาหกิจ และรับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการของวิสาหกิจ (ในที่นี้คาว่า “วิสาหกิจ” ให้
รวมถึงการดาเนินงานโดยบุคคลคนเดียวด้วย)
ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของงานและแนวคิดที่ใช้ในการจัดจาแนกประเภทของงาน
แนวคิดที่ใช้ในการจัดจาแนกประเภทของงาน
ประเภทของงาน

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

อานาจหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานมีต่อธุรกิจ
และต่อคนทางานอื่น

งานที่ได้รับค่าจ้าง

(เนื่องจาก ค่าตอบแทน
ไม่ได้ขึ้นตรงกับรายได้ของ
หน่วยงานที่บุคคลเหล่านั้น
ทางานอยู่)

(เนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานทางาน
ภายใต้การกากับ ดูแลโดยตรง
หรือตามแนวทางที่ได้กาหนดโดย
เจ้าของหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย)

งานส่วนตัว

(เนื่องจาก ค่าตอบแทนขึ้น
ตรงกับรายได้ของหน่วยงาน
ที่บุคคลเหล่านั้นทางานอยู่)

(เนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ทา
การตัดสินใจหรือเป็นตัวแทนในการ
ตัดสินใจในการดาเนินงาน)

การจัดจาแนกสถานภาพการทางาน แบ่งเป็น 5 กลุม่ คือ
(1) นายจ้าง (Employers) คือ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทาธุรกิจร่วมกับหุ้นส่วนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยมี
ประเภทของงานเป็น “งานส่วนตัว” และมีการจ้างบุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปเพื่อมาทางานให้ในธุรกิจของ
ตนเองในฐานะ “ลูกจ้าง” โดยเป็นการจ้างงานบนพื้นฐานของความต่อเนื่อง (หุ้นส่วนอาจเป็นหรือไม่เป็น
สมาชิกของครอบครัวหรือครัวเรือนเดียวกันก็ได้)
(2) ผู้ทางานส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง (Self-Employed and Without Employees) คือ ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวหรือทาธุรกิจร่วมกับหุ้นส่วนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยมีประเภทของงานเป็น “งานส่วนตัว” และ
ไม่มีการจ้าง “ลูกจ้าง” ที่เป็นการจ้างงานบนพื้นฐานของความต่อเนื่องเพื่อมาทางานให้ในระหว่างคาบเวลา
อ้างอิง แต่สามารถจ้าง “ลูกจ้างที่ไม่ใช่การจ้างงานอย่างต่อเนื่อง” ได้ (หุ้นส่วนอาจเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกของ
ครอบครัวหรือครัวเรือนเดียวกันก็ได้)
(3) ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง (Unpaid Family Workers) คือ ผู้ที่ทา “งานส่วนตัว”
ในสถานประกอบการที่เน้นกลไกเพื่อการตลาดที่ดาเนินงานโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและอาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนเดียวกันโดยไม่ได้รับค่าจ้าง แต่บุคคลดังกล่าวไม่อยู่ในฐานะของหุ้นส่วน เนื่องจากระดับของความ
รับผิดชอบที่มีต่อสถานประกอบการไม่อยู่ในระดับของความเป็นผู้นาทั้งในแง่ของเวลาการทางานหรือปัจจัย
อื่นๆ (ในกรณีของผู้ที่ทางานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในธุรกิจที่ดาเนินงานโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน แต่
ไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ข้อกาหนดที่ว่า “อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน” สามารถตัดออกได้)
(4) ลูกจ้าง (Paid Employees) คือ คนทางานทั้งหมดที่มีประเภทของงานเป็น “งานที่ได้รับค่าจ้าง” เป็นผู้ที่มี
สัญญาจ้างและทางานเพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นสาคัญ ซึ่งเป็นสัญญาที่ทาแล้วและยังคงมีผลต่อเนื่อง
ต่อไป หรือมีการต่อสัญญากับนายจ้างคนเดิมบนพื้นฐานของความต่อเนื่อง
โดยที่ :
- สัญญาจ้างอาจอยู่ในรูปของหนังสือหรือด้วยวาจาระบุชัดเจน หรือเป็นที่เข้าใจโดยปริยาย
- ค่าตอบแทนอาจอยู่ในรูปของค่าจ้างและเงินเดือน ค่าคอมมิชชัน ค่าตอบแทนคิดเป็นรายชิ้น เงินโบนัส
หรือเป็นค่าตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย หรือการฝึกอบรม เป็นต้น
- คาว่า “บนพื้นฐานของความต่อเนื่อง” มีความหมายโดยนัยคือ ช่วงเวลาของการจ้างงานต้องนานกว่า
ช่วงเวลาที่น้อยที่สุดที่กาหนดขึ้นซึ่งเป็นไปตามสภาวการณ์ของประเทศ
(5) สมาชิกของการรวมกลุ่ม (Members of producers’ cooperatives) คือ ผู้ที่ทา “งานส่วนตัว” โดย
ร่วมกันทาการผลิตสินค้าและบริการ โดยสมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมเท่าเทียมกันกับสมาชิกคนอื่นๆ ในการ
กาหนดรูปแบบการจัดการด้านการผลิต การขาย และ/หรืองานอื่นๆ ของสถานประกอบการ การลงทุน
และการจัดสรรรายได้ของสถานประกอบการให้กับสมาชิก (“ลูกจ้าง”ของการรวมกลุ่มผู้ผลิตไม่ถูกจัดจาแนก
ไว้ในกลุ่มนี้)
การจัดจาแนกบุคคลตามสถานภาพการทางาน ในกรณีที่บุคคลทางาน 1 งาน ในระหว่างคาบเวลาอ้างอิง
สามารถจัดจาแนกตามกลุ่มสถานภาพการทางานของงานดังกล่าว แต่ในกรณีที่บุคคลทางานมากกว่า 1 งาน ใน
ระหว่างคาบเวลาอ้างอิง ให้จัดจาแนกตามกลุ่มสถานภาพการทางานของงานที่ใช้เวลามากที่สุดหรืองานที่ให้รายได้
สูงสุดจากการทางานในคาบเวลาดังกล่าว (หรืองานที่คาดว่าจะให้รายได้สูงสุด ถ้าสามารถคาดการณ์ ค่าจ้างใน
อนาคตได้) ซึง่ การจัดจาแนกสถานภาพการทางาน สามารถนามาปรับให้สอดคล้องกับการใช้งานเพื่อใช้กับผู้กาลัง
หางานทาหรือผู้ว่างงาน โดยไม่คานึงถึงสถานะของกาลังแรงงานในคาบเวลาอ้างอิง เช่น ผู้กาลังหางานทาอาจ
พิจารณาจากประเภทของงานที่กาลังหา หรือผู้ว่างงานอาจต้องพิจารณาจากงานที่ทาก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)

แผนภาพ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของงานและการจัดจาแนกสถานภาพการทางาน
ผู้มีงานทา

งานที่ได้รับค่าจ้าง

ลูกจ้าง

งานส่วนตัว

นายจ้าง

ผู้ทางานส่วนตัวโดย
ไม่มีลูกจ้าง

ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือน
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง

สมาชิกของการ
รวมกลุ่ม

แนวทางการพิจารณาความแตกต่างระหว่าง “งานที่ได้รับค่าจ้าง” และ “งานส่วนตัว”
การจัดจาแนกสถานภาพการทางานของบุคคลโดยเฉพาะในกรณีของ “ลูกจ้าง” กับ “ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว” ในทางปฏิบัติ อาจพบปัญหาที่ค่อนข้างยากต่อการตัดสินใจว่าควรจัดประเภทไว้ในกลุ่มใดจึงจะถูกต้อง
และเหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีลักษณะที่คาบเกี่ยวกันค่อนข้างมาก
ปัจจัยสาคัญในการจัดจาแนกสถานภาพการทางาน คือ ต้องสามารถจัดจาแนกประเภทของงานที่บุคคล
ดังกล่าวทาอยู่ว่า เป็น “งานที่ได้รับค่าจ้าง” หรือ “งานส่วนตัว” ให้ได้ก่อน ซึ่งแนวคิดในการจัดจาแนกประเภท
ของงานประกอบด้วย
 ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ สามารถพิจารณาได้จากประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ผู้ปฏิบัติงานมีค่าตอบแทนขึ้นตรงกับผลประกอบการของธุรกิจหรือไม่ ?
- ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลกาไรหรือขาดทุนของธุรกิจหรือไม่ ?
- ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อเงินทุนของตนเองในธุรกิจหรือไม่ ?
- ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดหาทรัพย์สินและอุปกรณ์หลักในการทางานหรือไม่ ?
- ฯลฯ
 อานาจหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานมีต่อธุรกิจและต่อคนทางานอื่น สามารถพิจารณาได้จากประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ผู้ปฏิบัติงานมีอานาจตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจหรือไม่ ?
- ผู้ปฏิบัติงานมีอานาจตัดสินใจจ้างหรือเลิกจ้างบุคลากรในธุรกิจหรือไม่ ?
- ผู้ปฏิบัติงานมีอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนของบุคลากรในธุรกิจหรือไม่ ?
- ผู้ปฏิบัติงานมีอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับชั่วโมงการทางานหรือวันหยุดในธุรกิจหรือไม่ ?
- ผู้ปฏิบัติงานมีอานาจในฐานะเป็นตัวแทนในการทาสัญญากับองค์กรหรือบุคคลอื่นหรือไม่ ?
- ผู้ปฏิบัติงานมีอานาจรับ/จ้างเหมางานได้เองหรือไม่ ?
- ฯลฯ

ตาราง 2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของงานและแนวคิดที่ใช้ในการจัดจาแนกประเภทของงาน โดยแยก
ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดที่ใช้ในการจัดจาแนกประเภทของงาน

ประเภทของงาน
งานที่ได้รับค่าจ้าง

งานส่วนตัว

























ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
-

ผู้ปฏิบัติงานมีค่าตอบแทนขึ้นตรงกับผลประกอบการของธุรกิจหรือไม่ ?
ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลกาไรหรือขาดทุนของธุรกิจหรือไม่ ?
ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อเงินทุนของตนเองในธุรกิจหรือไม่ ?
ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดหาทรัพย์สินและอุปกรณ์หลักในการทางานหรือไม่ ?

อานาจหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานมีต่อธุรกิจและต่อคนทางานอื่น
-

ผู้ปฏิบัติงานมีอานาจตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจหรือไม่ ?
ผู้ปฏิบัติงานมีอานาจตัดสินใจจ้างหรือเลิกจ้างบุคลากรในธุรกิจหรือไม่ ?
ผู้ปฏิบัติงานมีอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนของบุคลากรในธุรกิจหรือไม่ ?
ผู้ปฏิบัติงานมีอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับชั่วโมงการทางานหรือวันหยุดในธุรกิจหรือไม่ ?
ผู้ปฏิบัติงานมีอานาจในฐานะเป็นตัวแทนในการทาสัญญากับองค์กรหรือบุคคลอื่นหรือไม่ ?
ผู้ปฏิบัติงานมีอานาจรับ/จ้างเหมางานได้เองหรือไม่ ?

จากตาราง 2 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นของแนวคิดที่ใช้ในการจัดจาแนกประเภทของงาน พบว่าผู้
ที่ทา “งานที่ได้รับค่าจ้าง” จะไม่มีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและไม่มีอานาจหน้าที่ต่อธุรกิจและต่อคนทางานอื่น
ในขณะที่ผู้ที่ทา “งานส่วนตัว” จะเป็นไปในทางตรงกันข้าม ซึ่งในทางปฏิบัติ เป็นเรื่องยากที่จะกาหนดได้อย่าง
ชัดเจนว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ที่ทา “งานที่ได้รับค่าจ้าง” หรือ “งานส่วนตัว” ดังนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถ
ตัดสินใจในการจัดจาแนกประเภทของงาน ให้พิจารณาในแต่ละประเด็นว่าได้ผลเป็นอย่างไร และนามาสรุปเป็น
ภาพรวมว่าควรจัดให้เป็น “งานที่ได้รับค่าจ้าง” หรือ “งานส่วนตัว”
การจัดจาแนกสถานภาพการทางานของกลุ่มพิเศษ
1. ผู้จัดการที่เป็นเจ้าของวิสาหกิจในรูปบริษัท (Owner-managers of incorporated enterprises) คือ ผู้
ที่ทางานในวิสาหกิจที่ทางานคนเดียวหรือร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือกับหุ้นส่วนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
โดยเป็นผู้มีอานาจในความเป็นเจ้าของวิสาหกิจ อานาจในฐานะเป็นตัวแทนในการทาสัญญากับองค์กรอื่น
และอานาจในการจ้างหรือเลิกจ้างบุคคลที่“ทางานโดยได้รับค่าจ้าง”
ที่อยู่ในองค์กรเดียวกันภายใต้
ระเบียบข้อกฎหมายของประเทศ และกฎข้อบังคับที่กาหนดขึ้นโดยคณะกรรมการขององค์กรซึ่งได้จาก
การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง
การจัดจาแนกสถานภาพการทางานของ “ผู้จัดการที่เป็นเจ้าของวิสาหกิจในรูปบริษัท ” พบว่าไม่สามารถ
จัดจาแนกประเภทของงานได้อย่างชัดเจนว่าเป็น “งานที่ได้รับค่าจ้าง” หรือ “งานส่วนตัว” เนื่องจาก
คนเหล่านี้ได้รับส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนเหมือนกับบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม “งานที่ได้รับค่าจ้าง” ในขณะที่มี
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อวิสาหกิจเช่นเดียวกับบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม “งานส่วนตัว”

ในกรณีนี้สามารถพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ
1.1 ผู้จัดการที่เป็นเจ้าของวิสาหกิจขนาดใหญ่
มีระดับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและอานาจในการ
ดาเนินงานขึ้นอยู่กับจานวนหุ้นที่บุคคลดังกล่าวมีในองค์กร โดยทางานในตาแหน่ง “ผู้จัดการ” มี
ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง ถึงแม้ว่าจะได้รับกาไรจากการถือหุ้นเช่นเดียวกับหุ้นส่วนคน
อื่นๆ ก็ตาม ในกรณีนี้ให้จัดประเภทผู้จัดการที่เป็นเจ้าของวิสาหกิจเป็น “ลูกจ้าง”
1.2 ผู้จัดการที่เป็นเจ้าของวิสาหกิจขนาดเล็กที่ดาเนินงานคนเดียวหรือทาร่วมกับหุ้นส่วน ผูจ้ ัดการที่เป็น
เจ้าของจะมีความเสี่ยงทางการเงินสูง เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ขององค์กร มีอานาจในการตัดสินใจ
ควบคุม ดูแลกิจการอย่างเต็มที่ และที่สาคัญคือ รายได้ที่ได้รับขึ้นตรงกับผลกาไรของวิสาหกิจ ใน
กรณีดังกล่าวนี้ให้จัดประเภทผู้จัดการที่เป็นเจ้าของวิสาหกิจเป็น “นายจ้าง” หรือ “ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว”
2. ผู้รับเหมา (Contractors) คือ ผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนว่ามีอานาจในการจัดการด้านการให้บริการทาง
ธุรกิจแก่ผู้ว่าจ้าง เช่น การให้บริการเกี่ยวกับภาษี บัญชี กฎหมาย การทาความสะอาด การรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่แยกต่างหาก ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงไม่มีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้าน
สวัสดิการสังคมและการดาเนินงานจะเป็นไปตามข้อผูกพันในสัญญา
การจัดจาแนกสถานภาพการทางานของ “ผู้รับเหมา” ไม่สามารถจัดจาแนกประเภทของงานได้อย่าง
ชัดเจนว่าเป็น “งานที่ได้รับค่าจ้าง” หรือ “งานส่วนตัว” ดังนั้น ควรพิจารณาจากข้อกาหนดของสัญญาจ้าง
ตามแนวคิดที่ใช้ในการจัดจาแนกประเภทของงาน ตามตาราง 3 คือ
 ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
 อานาจหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานมีต่อธุรกิจและต่อคนทางานอื่น
จากตาราง 3 พบว่า ผู้ที่ทา “งานที่ได้รับค่าจ้าง” แตกต่างจากผู้ที่ทา “งานส่วนตัว” อย่างชัดเจน ดังนั้น
จึงควรนาแนวคิดการจัดจาแนกประเภทของงานมาเป็นแนวทางในการพิจารณาเพื่อความถูกต้อง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับกรณีอื่นๆ ได้ด้วย
ตาราง 3 การพิจารณาตามแนวคิดที่ใช้ในการจัดจาแนกประเภทของงาน
แนวคิดที่ใช้ในการจัดจาแนกประเภทของงาน
- ข้อกาหนดของสัญญาจ้างเป็นลักษณะของ “สัญญาเพื่อการจ้างงาน”
หรือ “สัญญาเพื่อการให้บริการ”
- ต้องจัดหาอุปกรณ์ในการทางานเองหรือไม่ ?
- สามารถจ้างบุคคลอื่นมาช่วยทางานได้หรือไม่ ?
- ต้องรับภาระความเสี่ยงทางการเงินหรือไม่ ?
- ต้องรับผิดชอบต่อการลงทุนและการจัดการหรือไม่ ?
- มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้ว่าจ้างหรือไม่ ?

ประเภทของงาน
งานที่ได้รับค่าจ้าง

งานส่วนตัว

สัญญาเพื่อการ
จ้างงาน






สัญญาเพื่อการ
ให้บริการ






3. ผู้ขอซื้อแฟรนไชส์ (Franchisees) คือ ผู้ขอรับสิทธิในการทาธุรกิจจากเจ้าของธุรกิจที่มีความประสงค์ให้
ผู้อื่นมาดาเนินงานภายใต้ชื่อของตน ซึ่งผู้ขอซื้อแฟรนไชส์ได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกับเจ้าของแฟรน
ไชส์ว่าจะดาเนินธุรกิจและบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า
และปฏิบัติตามรูปแบบการทาธุรกิจของ
เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์
ผู้ขอซื้อแฟรนไชส์ต้องชาระค่าธรรมเนียมแก่เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์
เช่น
ค่าธรรมเนียมแรกเริ่ม ค่าธรรมเนียมจากรายได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นรูปแบบใดนั้นขึ้นกับ
สัญญาหรือข้อตกลงที่ทาร่วมกัน
ในกรณีนี้ “ผู้ขอซื้อแฟรนไชส์” ควรจัดจาแนกประเภทของงานเป็น “งานส่วนตัว” เนื่องจากต้องรับภาระ
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งต้องมีสถานที่และอุปกรณ์เป็นของตนเองด้วย
ถึงแม้ว่าแนวทางและ
รูปแบบการดาเนินกิจการจะถูกกาหนดโดยผู้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ก็ตาม
4. คนทางานที่ไม่มีความมั่นคง (Workers in precarious employment) หมายถึง ผู้ที่ยอมให้วิสาหกิจหรือ
บุคคลที่จ้างยกเลิกสัญญาจ้างได้โดยแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาอันสั้น
และ/หรือแจ้งได้ตามความพอใจ
หรือ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มของ “คนทางานที่มีการจ้างงานในเวลาที่ไม่แน่นอน” หรือ “คนทางานที่มีการจ้างงาน
ระยะสั้น” หรือ “คนทางานที่มีการจ้างงานตามฤดูกาล”
4.1 ต้องมีความต่อเนื่องของการจ้างงานนานกว่าคาบเวลาระยะสั้น (ซึ่งคาบเวลาดังกล่าวถูกกาหนดโดย
สภาวการณ์ของประเทศ) คนทางานที่มีการจ้างงานในเวลาที่ไม่แน่นอน (Casual workers) คือ
คนทางานที่ไม่ได้คาดหมายว่า
4.2 คนทางานที่มีการจ้างงานระยะสั้น (Workers in short-term employment) คือ คนทางานที่
คาดหมายได้ว่าจะมีความต่อเนื่องในการจ้างงานนานกว่าระยะเวลาที่กาหนดให้กับ “คนทางานที่มีการ
จ้างงานในเวลาที่ไม่แน่นอน” แต่สั้นกว่าระยะเวลาที่ได้กาหนดให้กับ “ลูกจ้างทั่วไป” 2/
4.3 คนทางานที่มีการจ้างงานตามฤดูกาล (Workers in seasonal employment) คือ คนทางานที่มี
กาหนดเวลาและช่วงเวลาของการจ้างงานที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยฤดูกาลอย่างมีนัยสาคัญ
การจัดจาแนกสถานภาพการทางานของ “คนทางานที่ไม่มีความมั่นคง” ควรจัดจาแนกเป็น “ลูกจ้าง” หรือ
“ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว” นั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้าง โดยพิจารณาจากแนวคิดในการจัด
ประเภทของงาน ดังนี้
-

-

2/

คนทางานที่มีการจ้างงานในเวลาที่ไม่แน่นอน จะจัดจาแนกสถานภาพการทางานเป็น “ลูกจ้าง” หรือ
“ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว” นั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้าง กล่าวคือ คนทางานที่ทางานกับ
นายจ้างรายใดรายหนึ่งเป็นประจา
ถึงแม้ว่านายจ้างจะมีงานให้ทาไม่สม่าเสมอก็ตาม ให้ถือว่า
คนทางานดังกล่าวเป็น “ลูกจ้าง” แต่ถ้าไม่ได้ทางานกับนายจ้างรายใดรายหนึ่งเป็นประจา ให้ถือว่า
คนทางานดังกล่าวเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว”
สาหรับคนทางานที่มีการจ้างงานตามฤดูกาลจะจัดจาแนกสถานภาพการทางานเป็น “ลูกจ้าง” หรือ
“ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว” นั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้างเช่นเดียวกัน ถ้าคนทางานที่
ทางานตามฤดูกาล (เช่น ฤดูกาลเพาะปลูก ฤดูกาลเก็บเกี่ยว เป็นต้น) โดยมีข้อตกลงที่จะทางานกับ
นายจ้างรายใดรายหนึ่งเป็นประจา ให้ถือว่าคนทางานดังกล่าวเป็น “ลูกจ้าง” แต่ถ้าไม่ได้ทางานกับ
นายจ้างรายใดรายหนึ่งเป็นประจา ให้ถือว่าคนทางานดังกล่าวเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว”

ลูกจ้างทั่วไป หมายถึง “ลูกจ้างทีม่ ีสัญญาจ้างที่มั่นคง” โดยองค์กรที่ว่าจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสียภาษี การให้
ความช่วยเหลือด้านการประกันสังคม และ/หรือข้อผูกพันของสัญญาเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน

5. คนทางานนอกสถานที่ (Outworkers) คือ ผู้ที่ทางานภายใต้ข้อตกลงที่ว่าจะทางาน หรือจัดหาสินค้า
หรือบริการในปริมาณที่แน่นอนให้กับวิสาหกิจใดวิสาหกิจหนึ่งโดยเฉพาะ
โดยทาข้อตกลงหรือสัญญากับ
วิสาหกิจไว้ล่วงหน้า
แต่สถานที่ทางานไม่ได้อยู่ในวิสาหกิจดังกล่าว คนทางานเหล่านี้อาจจัดจาแนก
ประเภทของงานเป็น “งานที่ได้รับค่าจ้าง” หรือ “งานส่วนตัว” ตามข้อกาหนดของสัญญาจ้าง
ในกรณีที่ผู้รับงานไปทาที่บ้านได้ทาสัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้างว่าจะทาการจัดหาสินค้าหรือบริการให้ โดยงานที่
รับมาทาต้องเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของกระบวนการผลิตหรือธุรกิจของผู้ว่าจ้าง และผูว้ ่าจ้างเป็นผู้กาหนด
ลักษณะการดาเนินงาน จัดหาวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ให้บางส่วนหรือทั้งหมด
ในกรณีนี้ถือว่าผู้รับงาน
ดังกล่าวเป็นผู้ที่ทา “งานที่ได้รับค่าจ้าง”
แต่ถ้าผู้ว่าจ้างไม่ได้กาหนดลักษณะการดาเนินงานไม่ได้จัดหาวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ให้ กล่าวคือ ผู้รับงานมี
สิทธิในการบริหารจัดการงานที่รับมา และมีสิทธิในการกาหนดว่าจะจ้างหรือไม่จ้าง “ลูกจ้าง” เพื่อมาช่วย
ทางาน ในกรณีนี้ถือว่าผู้รับงานดังกล่าวเป็นผู้ที่ทา “งานส่วนตัว” โดยจัดจาแนกเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว” หรือเป็น “นายจ้าง” ถ้ามีการจ้างลูกจ้างที่เป็นการจ้างงานบนพื้นฐานของความต่อเนื่อง
6. ชาวนาที่เช่านาและจ่ายค่าเช่าด้วยการแบ่งผลผลิต (Sharecroppers) คือผู้ที่มีสัญญาทั้งที่แสดงอย่างชัด
แจ้งหรือแสดงเป็นนัยกับเจ้าของเครื่องมือการผลิต (ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร เป็นต้น) หรือผู้จัดหาสินเชื่อหรือ
วัตถุดิบ ซึ่งต้องมีการกาหนดขอบเขตการดาเนินงานให้ชัดเจน
รวมถึงต้องกาหนดสัดส่วนของการแบ่ง
ผลผลิตด้วย ในกรณีนถี้ ือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทา “งานส่วนตัว”
ในกรณีของผู้ดูแลกิจการด้านการเกษตรที่ได้รับค่าตอบแทนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลผลิต เช่น ผู้ดูแลสวน
ยางที่ทาสัญญาจ้างกับเจ้าของสวนให้เป็นผู้ดูแลกิจการทั้งหมด โดยได้รับค่าตอบแทนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
จากผลผลิต ซึ่งรายได้ของผู้ดูแลกิจการขึ้นอยู่กับผลผลิตที่ตนเองเป็นผู้ดูแล ดังนั้นให้ถือว่าผู้ดูแลกิจการ
ด้านการเกษตรดังกล่าวเป็นผู้ที่ทา “งานส่วนตัว”
7. ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน (Communal resource exploiters) คือผู้ที่ใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ เช่น ที่ดิน พื้นที่ทาประมง พื้นที่ล่าสัตว์และเก็บของป่า ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่มีผู้ใดมีสิทธิใน
ทรัพย์สินนั้นๆ แต่ชุมชนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษาและจัดการ ในที่นี้ถือว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้ทา “งานส่วนตัว”
8. คนทางานแบบยังชีพ (Subsistence workers) คือ ผู้ที่ทาการผลิตสินค้าและบริการที่เน้นเพื่อการบริโภค
ในครัวเรือนของตนเองและทาบนพื้นฐานเพื่อความอยู่รอดของตนเองเป็นสาคัญ ในที่นี้ถือว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้ทา “งานส่วนตัว” เช่น คนทางานรับจ้างขนส่งสินค้าในตลาด ซึ่งไม่ได้ทางานให้กับนายจ้างรายใด
รายหนึ่งเป็นประจา เมื่อพิจารณาตามแนวคิดที่ใช้ในการจัดจาแนกประเภทของงาน พบว่า
-

-

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
 บุคคลดังกล่าวมีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับจานวนผู้ที่มาใช้บริการ
 บุคคลดังกล่าวมีความเสี่ยงในการทางานว่าจะมีผู้มาใช้บริการมากน้อยเพียงใด
 บุคคลดังกล่าวต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทางานเอง
อานาจหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานมีต่อธุรกิจและต่อคนทางานอื่น

บุคคลดังกล่าวมีอานาจตัดสินใจในการดาเนินงานของตนเองว่าจะทางานอย่างไร

บุคคลดังกล่าวมีอานาจตัดสินใจว่าจะทางานวันใดหรือหยุดวันใดก็ได้

บุคคลดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมการดาเนินงานจากผู้อื่น

ดังนั้นในกรณีนี้ ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่ทา “งานส่วนตัว”
จากกรณีตัวอย่างที่ได้อธิบายมาข้างต้น เป็นตัวอย่างของการจัดจาแนกสถานภาพการทางานของกลุ่ม
พิเศษว่ามีแนวคิดในการจัดจาแนกอย่างไร ในกรณีที่ค่อนข้างคาบเกี่ยวกันระหว่างการจัดจาแนกสถานภาพการ
ทางานของผู้ที่ทา “งานที่ได้รับค่าจ้าง” หรือ “งานส่วนตัว” เนื่องจากลักษณะการทางานของแต่ละบุคคลนั้นมี
ความแตกต่างกันไปตามอาชีพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการ และสถานที่ที่ปฏิบัติงาน โดยสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้จะถูกกาหนดอยู่ในสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่นามาพิจารณาในการจัดจาแนกสถานภาพการ
ทางานได้อย่างถูกต้อง
กรณีตัวอย่าง คนทางานรับจ้างขนส่งสินค้าในตลาด ซึ่งไม่ได้ทางานให้กับนายจ้างรายใดรายหนึ่งเป็นประจา
ตาราง 4 การพิจารณาสถานภาพการทางานของคนทางานรับจ้างขนส่งสินค้าในตลาดตามแนวคิดที่ใช้ใน
การจัดจาแนกประเภทของงาน โดยแยกตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดที่ใช้ในการจัดจาแนกประเภทของงาน
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
- ผู้ปฏิบัติงานมีค่าตอบแทนขึ้นกับผลประกอบการของธุรกิจ
หรือไม่ ?
- ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าทีร่ ับผิดชอบต่อผลกาไรหรือขาดทุนของ
ธุรกิจหรือไม่ ?
- ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดหาทรัพย์สินและอุปกรณ์หลักในการ
ทางานหรือไม่ ?

คาตอบ

หมายเหตุ



ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับจานวนผู้ที่มาใช้บริการ



ต้องรับผิดชอบต่อผลกาไรหรือขาดทุนเอง



ต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทางานเอง




มีอานาจในการตัดสินใจในการดาเนินงานของตนเอง
มีอานาจในการตัดสินใจจ้างหรือเลิกจ้างบุคลากรใน
ธุรกิจ
มีอานาจในการตัดสินใจว่าจะทางานวันใดหรือหยุดวัน
ใดก็ได้
สามารถตัดสินใจรับ/จ้างเหมางานได้เอง

อานาจหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานมีต่อธุรกิจและต่อคนทางาน
- ผู้ปฏิบัติงานมีอานาจตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจหรือไม่ ?
- ผู้ปฏิบัติงานมีอานาจตัดสินใจจ้างหรือเลิกจ้างบุคลากรใน
ธุรกิจหรือไม่ ?
- ผู้ปฏิบัติงานมีอานาจตัดสินใจเกีย่ วกับชั่วโมงการทางาน
หรือวันหยุดในธุรกิจหรือไม่ ?
- ผู้ปฏิบัติงานมีอานาจรับ/จ้างเหมางานได้เองหรือไม่ ?




จากตาราง 4 เมื่อพิจารณาตามแนวคิดในการจัดจาแนกประเภทของงานพบว่า คาตอบที่ได้คือ คนทางาน
รับจ้างขนส่งสินค้าในตลาดมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและมีอานาจหน้าที่ต่อธุรกิจและต่อคนทางาน ดังนั้นในกรณีนี้ ให้
ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่ทา “งานส่วนตัว”

มาตรฐานรหัสการจัดจาแนก
มีรูปแบบของรหัส คือ “12” หมายถึงโครงสร้างรหัสมีทั้งหมด 2 ระดับ ประกอบด้วยเลข 2 หลัก ได้แก่
- ระดับที่ 1 ประเภท (Division) ประกอบด้วยเลขรหัส 1 หลัก
- ระดับที่ 2 หมวด (Section) ประกอบด้วยเลขรหัส 1 หลัก

รหัส (Code)
ประเภท

หมวด

คาอธิบาย

Explanatory

นายจ้าง
ผู้ทางานส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง
ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ลูกจ้าง
สมาชิกของการรวมกลุ่ม
ไม่สามารถจาแนกได้
ไม่ทราบ
คาตอบไม่สามารถระบุได้
คาตอบนอกขอบเขต
ปฏิเสธที่จะตอบ
ไม่ตอบ

Employer
Self-employed and without employees
Unpaid family workers
Paid employees
Members of producers’ cooperatives
Not classifiable
Don’t know
Response unidentifiable
Response outside scope
Refused to answer
Non-response

(Division) (Section)

1
2
3
4
5
9

10
20
30
40
50
91
92
93
94
99

โดยที่ รหัส 9 ไม่สามารถจาแนกได้ ประกอบด้วย
91 ไม่ทราบ คือ ผู้ให้ข้อมูลไม่รู้จะตอบคาถามว่าอย่างไร รวมถึง "ไม่แน่ใจ"
92 คาตอบไม่สามารถระบุได้ คือ ข้อมูลที่ได้มามีลักษณะดังนี้
- อ่านไม่ออก
- ไม่ชัดเจนว่าคาตอบที่ได้มาหมายถึงอะไร โดยทั่วไปเกิดจากข้อมูลมีรายละเอียดไม่เพียงพอ กากวม ไม่
ชัดเจน หรือคลุมเครือ
- ให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกัน เช่น กาเครื่องหมายทั้งในช่องใช่และไม่ใช่ในคาถามเดียวกัน
- ข้อมูลมีความชัดเจนและอยู่ในขอบเขตของการจั ดจาแนกอย่างเห็ นได้ชัด หรื ออยู่ในวัตถุประสงค์ ที่
กาหนด แต่ไม่สามารถลงรหัสได้เนื่องจากไม่มี รายการที่เหมาะสมในการจัดจาแนก เช่น ในการจัด
จาแนกไม่ได้มีการกาหนดรายการ "ไม่ได้จัดจาแนกไว้ในที่อื่น (not elsewhere classified: nec) "
หรือ "ไม่ได้ระบุรายละเอียด (not further defined: nfd)" ไว้
93 คาตอบนอกขอบเขต คือ ข้อมูลที่ได้รับได้มามีความหมายและชัดเจน แต่เห็นได้ชัดว่าไม่อยู่ในขอบเขตของ
การจัดจาแนกหรือหัวข้อที่กาหนดไว้
94 ปฏิเสธที่จะตอบ คือ ผู้ให้ข้อมูลแสดงความตั้งใจที่จะไม่ตอบคาถาม
99 ไม่ตอบ คือ ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้ตอบอะไรมาในคาถาม
เนื่องด้วย มาตรฐานรหัสการจัดจาแนกสถานภาพการทางานที่กาหนดไว้ข้างต้นนั้น เป็นมาตรฐานกลางที่ใช้ใน
การผลิตสถิติของประเทศ หากผู้ใช้มาตรฐานต้องการรายละเอียดของข้อมูลที่มากขึ้นกว่าที่มาตรฐานกาหนดไว้
สามารถนามาตรฐานดังกล่าวมาปรับใช้ได้ ตามวัตถุประสงค์ โดยยังคงโครงสร้างหลักเพื่อ ให้ข้อมูลสามารถ
เปรียบเทียบได้ เช่น ต้องการจาแนกประเภทสถานภาพการทางานของลูกจ้างให้ละเอียดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวกับลูกจ้างประจา หรือแบ่งออกเป็น ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างเอกชน ก็สามารถ
ทาได้โดยแตกรหัสภายใต้สภาพภาพ “ลูกจ้าง” ได้ตัวอย่าง

ตัวอย่าง การแตกรหัส “ลูกจ้าง” ออกมาอีก 3 ประเภท คือ ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างเอกชน
รหัส (Code)
ประเภท

คาอธิบาย

Explanatory

นายจ้าง
ผู้ทางานส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง
ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ลูกจ้าง
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้างเอกชน
สมาชิกของการรวมกลุ่ม
ไม่สามารถจาแนกได้
ไม่ทราบ
คาตอบไม่สามารถระบุได้
คาตอบนอกขอบเขต
ปฏิเสธที่จะตอบ
ไม่ตอบ

Employer
Self-employed and without employees
Unpaid family workers
Paid employees
Government employees
State enterprise employees
Private employees
Members of producers’ cooperatives
Not classifiable
Don’t know
Response unidentifiable
Response outside scope
Refused to answer
Non-response

หมวด

(Division) (Section)

1
2
3
4

5
9

10
20
30
40
41
42
43
50
91
92
93
94
99

มาตรฐานคาถาม
สถานภาพการทางาน
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

นายจ้าง
ผู้ทางานส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง
ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ลูกจ้าง
สมาชิกของการรวมกลุ่ม

มาตรฐานชื่อตัวแปร
ชื่อตัวแปร
EMPLOY_STA

ความหมาย
สถานภาพการทางาน

หมายเหตุ
-

มาตรฐานการนาเสนอข้อมูลสถิติ
การเลือกรูปแบบเพื่อนาเสนอตารางสถิติเกี่ยวกับสถานภาพการทางานสามารถปรับใช้ได้หลากหลาย
รูปแบบตามความเหมาะสมและขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการจัดทาข้อมูลเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็น
มาตรฐานและสามารถเปรียบเทียบและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ควรนาเสนอโดยมีรูปแบบดังนี้
นายจ้าง
ผู้ทางานส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง
ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ลูกจ้าง
สมาชิกของการรวมกลุ่ม
รวม
ดังนั้น หากวัตถุประสงค์ของงานหรือโครงการที่จัดทาสถิติต้องการแตกรายละเอียดประเภทของลูกจ้าง
ออกเป็น อีก 3 ประเภท คือ ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างเอกชน ให้นาเสนอตารางสถิติเพื่อให้
ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนด ดังนี้
นายจ้าง
ผู้ทางานส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง
ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้างเอกชน
สมาชิกของการรวมกลุ่ม
รวม
ทั้งนี้ในส่วนของ “ไม่สามารถจาแนกได้” (ถ้ามี) อาจนาเสนอในตารางหรือไม่ก็ได้ แต่หากต้องการแสดงไว้
ควรมีหมายเหตุแสดงให้ผู้ใช้ข้อมูลได้ทราบว่าประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรบ้าง
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