บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร จังหวัดเชียงใหม ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2551
สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรหรือสํารวจ
แรงงานอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เริ่มตั้งแตป 2506 โดยในชวงแรก สํารวจเพียงปละ 2 รอบ รอบแรกเปน
การสํารวจนอกฤดูเกษตร รอบที่ 2 เปนฤดูเกษตร ตอมาในป 2527 ถึง 2540 สํารวจปละ 3 รอบ โดยเพิ่มสํารวจ
ชวงเดือนพฤษภาคมเพื่อดูแรงงานที่จบการศึกษาใหมเขาสูตลาดแรงงาน และในป 2541 ไดเพิ่มการสํารวจขึ้นอีก
1 รอบ ในเดือนพฤศจิกายน เปนชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร ทําใหเปนการสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร ครบทั้ง 4 ไตรมาสของป
สําหรับรายงานฉบับนี้เปนการเสนอผลการสํารวจไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน
พ.ศ.2551 ซึ่งไดดําเนินการสํารวจพรอมกันทั่วประเทศ ระหวางวันที่ 1 – 12 ของเดือน มีครัวเรือนที่ตกเปน
ตัวอยางทั้งสิ้น 1,152 ครัวเรือน เปนครัวเรือนในเขตเทศบาล 720 ครัวเรือน และนอกเขตเทศบาล 432 ครัวเรือน
สําหรับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณสมาชิกในครัวเรือนที่ตกเปนตัวอยาง ผลการสํารวจทําให
ทราบถึงภาวะการมีงานทํา และการวางงานของประชากรในจังหวัดเชียงใหมในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งผลการสํารวจ
สามารถสรุปได ดังนี้
1. โครงสรางกําลังแรงงานจังหวัดเชียงใหม
แผนผังการจําแนกประชากรตามสภาพแรงงาน
การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาสที่ 3 : พ.ศ. 2551
ประชากรจังหวัดเชียงใหม
1,590,681 คน
ผูอายุตา่ํ กวา 15 ป
296,340 คน

ผูอายุ 15 ปขนึ้ ไป
1,294,341 คน
ผูอยูในกําลังแรงงาน
960,907 คน

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
333,434 คน

ผูมีงานทํา 943,003 คน

ทํางานบาน 62,097 คน

ผูวางงาน 17,903 คน

เรียนหนังสือ 124,045 คน

ผูรอฤดูกาล -

คน

อื่น ๆ 147,292 คน
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จากจํานวนประชากรของจังหวัดเชียงใหมทั้งสิ้น 1,590,681 คน เปนผูที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป
1,294,341 คน ในจํานวนนี้มีผูที่อยูในกําลังแรงงานจํานวน 960,907 คน ซึ่งประกอบดวยผูมีงานทํา 943,003
คน ผูวางงาน 17,903 คน และไมมีกําลังแรงงานที่รอฤดูกาล สวนผูท่ีไมอยูในกําลังแรงงานมีประมาณ
333,434 คน และเปนผูที่มีอายุต่ํากวา 15 ปขึ้น 296,340 คน
2. ภาวะการมีงานทําของประชากร
2.1 อาชีพ
แผนภูมิ 1 รอยละของผูมีงานทํา จําแนกตามอาชีพ และเพศ จังหวัดเชียงใหม
ไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2551

สําหรับอาชีพของผูมีงานทํา จากผลการสํารวจ พบวา สวนใหญเปนผูปฏิบัติงานที่มีฝมือใน
ดานการเกษตรและการประมง คิดเปนรอยละ 23.5 ของผูมีงานทําทั้งสิ้น โดยสัดสวนของชายสูงกวาหญิงคิดเปน
รอยละ 28.3 และ 18.5 ตามลําดับ รองลงมาคือ อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด
คิดเปนรอยละ 20.4 ซึ่งสัดสวนของหญิงสูงกวาชายคิดเปนรอยละ 26.3 และ 14.7 สวนผูปฏิบัติงานดานอาชีพ
ขั้นพื้นฐานตางๆในดานการขาย และการใหบริการ คิดเปนรอยละ 17.1 โดยสัดสวนของหญิงสูงกวาชาย คือ
หญิงรอยละ 20.9 และชายรอยละ 13.4 นอกนั้นประกอบอาชีพอื่น ๆ ซึ่งมีสัดสวนไมมากนัก
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2.2 อุตสาหกรรม
แผนภูมิ 2 รอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ จังหวัดเชียงใหม
ไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2551

เมื่อพิจารณาถึงประเภทอุตสาหกรรมหรือลักษณะการประกอบกิจกรรมของผูมีงานทําในเชิง
เศรษฐกิจ ใน 5 อันดับสูงสุด พบวา สวนใหญเปนผูทํางานในสาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม คิด
เปนรอยละ 29.5 ของผูมีงานทํา โดยสัดสวนของชายสูงกวาหญิง คิดเปนรอยละ 32.8 และ 25.9 ตามลําดับ
รองลงมา คือการขายสง การขายปลีก ฯ คิดเปนรอยละ 18.2 ซึ่งสัดสวนของหญิงที่ทํางานในสาขานี้สูงกวาชาย
คือ หญิง รอยละ 21.0 และชายรอยละ 15.5 เปนผูทํางานในสาขาการผลิต คิดเปน รอยละ 13.4
โดย
สัดสวนของหญิงสูงกวาชาย คิดเปนรอยละ 17.7 และ 9.3 ตามลําดับ เปนผูทํางานในสาขาการกอสราง คิดเปน
รอยละ 8.5 โดยสัดสวนของชายสูงกวาหญิง คือ ชาย รอยละ 15.2 และ หญิง รอยละ 1.4 เปนผูทํางานในสาขา
โรงแรมและภัตตาคาร คิดเปนรอยละ 7.7 โดยสัดสวนของหญิงสูงกวาชาย คือ หญิง รอยละ 9.5 และชาย รอยละ
6.1
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2.3 สถานภาพการทํางาน
แผนภูมิ 3 รอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามสถานภาพการทํางาน และเพศ
จังหวัดเชียงใหม ไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2551

ในจํานวนผูมีงานทําทั้งสิ้น 943,003 คน นั้น เมื่อพิจารณาถึงสถานภาพการทํางาน พบวา
สวนใหญเปนผูที่มีสถานภาพเปนลูกจาง ซึ่งจําแนกเปนสองประเภท คือ ลูกจางเอกชน และลูกจางรัฐบาล โดย
ลูกจางเอกชนมีจํานวนสูงกวาลูกจางรัฐบาลสี่เทาตัว คิดเปนรอยละ 44.6 และ 10.9 ตามลําดับ ของผูมีงานทํา
ทั้งสิ้น รองลงมา คือ ผูประกอบธุรกิจสวนตัว คิดเปน รอยละ 27.8 โดยสัดสวนของชายสูงกวาหญิง คิดเปน
รอยละ 35.5 และ 19.6 ตามลําดับ สวนผูชวยธุรกิจในครัวเรือนคิดเปน รอยละ 13.6 โดยสัดสวนของหญิงสูง
กวาชาย คือ หญิง รอยละ 20.4 และ ชาย รอยละ 7.2 สําหรับผูที่มีสถานภาพการทํางานเปนนายจาง คิดเปน
รอยละ 3.1 โดยสัดสวนของชายสูงกวาหญิง คือ ชาย รอยละ 4.7 และหญิง รอยละ 1.3
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2.4 ชัว่ โมงการทํางานตอสัปดาห
แผนภูมิ 4 รอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามชัว่ โมงทํางานตอสัปดาห และเพศ
จังหวัดเชียงใหม ไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2551

เมื่อพิจารณาจากจํานวนผูมีงานทํา 943,003 คน พบวา สวนใหญเปนผูที่ทํางาน 35-49 ชั่วโมง
ตอสัปดาห รอยละ 49.1 โดยสัดสวนของหญิงสูงกวาชาย คือหญิง รอยละ 50.0 และชายรอยละ 48.2 รองลงมา
เปนผูที่ทํางาน 50 ชั่วโมงขึ้นไป ตอสัปดาห รอยละ 38.8 โดยสัดสวนของชายสูงกวาหญิง คิดเปนรอยละ 39.5
และ 37.9 ตามลําดับ สวนผูที่ทํางาน 10 - 34 ชั่วโมงตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 11.3 โดยสัดสวนของชายสูง
กวาหญิง คิดเปนรอยละ 11.4 และ 11.3 ตามลําดับ และผูที่ทํางาน 0 ชั่วโมงตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 0.4
โดยชายมีสัดสวนเทากับหญิง คือ รอยละ 0.4
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3. ภาวะการวางงานของประชากร
3.1 อัตราการวางงาน จําแนกตามเพศ จังหวัดเชียงใหม ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2547-2551
แผนภูมิ 5 อัตราการวางงาน จําแนกตามเพศ จังหวัดเชียงใหม ไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน
พ.ศ. 2547-2551

เมื่อพิจารณาถึงอัตราการวางงานของประชากรจังหวัดเชียงใหม ไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม กันยายน ตั้งแตป 2547 – 2551 พบวา ป 2547 มีอัตราการวางงานสูงสุด คือ รอยละ 3.4 โดยสัดสวนของหญิง
สูงกวาชาย คิดเปนรอยละ 3.8 และ 3.1 ตามลําดับ สวนป 2548 ป 2549 และป 2551 มีอัตราการวางงาน
รอยละ 1.9 เทากัน โดยป 2548 สัดสวนของหญิงสูงกวาชาย คือ หญิงรอยละ 2.6 และชาย รอยละ 1.2
ป 2549 มีสัดสวนของหญิงสูงกวาชาย คือ หญิง รอยละ 2.5 และชาย รอยละ 1.3 และป 2551 มีสัดสวน
ของชายสูงกวาหญิง คือชาย รอยละ 2.3 และหญิง รอยละ 1.4 สวนป 2550 มีอัตราการวางงานต่ําสุด คือ
รอยละ 1.5 โดยมีสัดสวนของหญิงสูงกวาชาย คือ หญิง รอยละ 1.9 และชาย รอยละ 1.1
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3.2 เปรียบเทียบอัตราการวางงานของจังหวัดเชียงใหม ภาคเหนือ และทั่วราชอาณาจักร
ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2547 - 2551
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการวางงานของจังหวัดเชียงใหม ภาคเหนือ และทั่วราชอาณาจักร ไตร
มาสที่ 3 พ.ศ. 2547-2551 พบวา ในป 2547 จังหวัดเชียงใหมมีอัตราการวางงานสูงถึงรอยละ 3.4 ในขณะที่
ภาคเหนือและทั่วราชอาณาจักร มีอัตราการวางงานเทากันคือ รอยละ 1.5 ป 2548 อัตราการวางงานไดลดลง
คือ จังหวัดเชียงใหม รอยละ 1.9 ภาคเหนือและทั่วราชอาณาจักร มีอัตราการวางงานใกลเคียงกัน คือ รอยละ 1.2
และ 1.3 ตามลํ าดั บ ป 2549 จั ง หวั ด เชีย งใหม มีอั ต ราการว างงาน ร อ ยละ 1.9 (ซึ่ง มี คา เท า กั บ ป 2548)
ภาคเหนือ รอยละ 1.0 และทั่วราชอาณาจักร รอยละ 1.2 ป 2550 มีอัตราการวางงานใกลเคียงกัน คือ เชียงใหม
รอยละ 1.5 ภาคเหนือและทั่วราชอาณาจักร รอยละ 1.3 และ 1.2 ตามลําดับ สําหรับในป 2551 จังหวัด
เชีย งใหมมีอัตราการวางงานเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 1.9 สวนภาคเหนืออัตราการวางงานลดลงเปนรอยละ 1.1
ในขณะที่อัตราการวางงานของทั่วราชอาณาจักร รอยละ 1.2 (ซึ่งมีคาเทากับ ป 2550)
แผนภูมิ 6 อัตราการวางงานของจังหวัดเชียงใหม ภาคเหนือ และทัว่ ราชอาณาจักร
ไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2547 - 2551

5.0
4.0

รอยละ

3.4

3.0
2.0
1.0

1.5
1.5

1.9
1.3
1.2

0.0
2547

เชียงใหม

2548

1.9
1.2
1.0
2549

ภาคเหนือ

1.5
1.21.3
2550

1.9
1.2
1.1
2551

ทั่วราชอาณาจักร

ป
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3.3 เปรียบเทียบอัตราการวางงานของจังหวัดเชียงใหม ภาคเหนือ และทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 - 2551
หากพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บอั ต ราการว า งงานของจั ง หวั ด เชี ย งใหม กั บ ภาคเหนื อ และทั่ ว
ราชอาณาจักร ในชวงป 2547-2551 พบวา ในป2547 จังหวัดเชียงใหมมีอัตราการวางงานรอยละ 3.3 ในขณะที่
ภาคเหนือและทั่วราชอาณาจักร มีอัตราการวางงานเทากันคือ รอยละ 2.1 ป 2548 อัตราการวางงานไดลดลง
เล็กนอย คือ จังหวัดเชียงใหม รอยละ 3.1 ภาคเหนือและทั่วราชอาณาจักร มีอัตราการวางงานใกลเคียงกัน คือ
รอยละ 1.9 และ 1.8 ตามลําดับ ป 2549 จังหวัดเชียงใหมมีอัตราการวางงานรอยละ 1.8 ในขณะที่ภาคเหนือ
และทั่วราชอาณาจักร มีอัตราการวางงานใกลเคียงกัน คือ รอยละ 1.5 และ 1.4 ตามลําดับ ป 2550 อัตราการ
ว า งงานได ล ดลงอี ก เล็ ก น อ ย และมี ตั ว เลขใกล เ คี ย งกั น คื อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ร อ ยละ 1.5 ภาคเหนื อ และทั่ ว
ราชอาณาจักร มีอัตราการวางงานเทากันคือ รอยละ 1.4 สําหรับในป 2551 (คํานวณจากการเฉลี่ยของไตรมาสที่
1 2 และ3 ) จังหวัดเชียงใหมมีอัตราการวางงานเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 1.8 ภาคเหนือรอยละ 1.4 (ซึ่งมีคาเทากับ
ป 2550) ในขณะที่อัตราการวางงานของทั่วราชอาณาจักร ลดลงเปนรอยละ 1.3
แผนภูมิ 7 อัตราการวางงานของจังหวัดเชียงใหม ภาคเหนือ และทัว่ ราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 - 2551
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