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มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสํารวจภาวะ
ตลาดแรงงาน!
ภายในสองสัปดาห์นี้จะมีเจ้าหน้าท่ีจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ (Statistiska centralbyrån) โทรศัพท์เข้ามาติดต่อ

คุณ เพื่อหวังว่าจะได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพของคุณว่า – คุณมีงานทาหรือเปล่า กําลังหางานหรือไม่ 

เกษียณอายุแล้วยังหรือว่าทําอย่างอื่นอยู่ ซึ่งคําถามต่างๆ นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ การสํารวจภาวะแรงงาน 

(Arbetskraftsundersökningen) โดยการสํารวจดังกล่าวมีการจัดทํากันเกือบในทุกประเทศ

โดยการมอบหมายจากรัฐบาล
สําหรับประเทศสวีเดนนั้น สํานักงานสถิติแห่งชาติ (Statistiska centralbyrån) เป็นผู้ดําเนินการสํารวจดังกล่าว โดย

สนงฯ เป็นหน่วยงานราชการ ซึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านสถิติ และตัวเลขของประเทศสวีเดนการดําเนินการสํารวจ

ดังกล่าว ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลสวีเดน

คําตอบของคุณมีความสําคัญ
คําตอบของคุณมีความสําคัญ ไม่ว่าคุณจะมีงานทําหรือไม่ก็ตาม – เพราะมันจะช่วยในการแสดงให้เห็นว่าภาวะตลาด

แรงงานของประเทศสวีเดนที่แท้จริงแล้วนั้นเป็นอย่างไร คําตอบของทุกคนๆ  จะถูกนําไปรวบรวมไปเป็นสถิติ  

ซึ่งจะนําไปวิเคราะห์ภาวะต่างๆ ของตลาดแรงงาน – ตัวอย่างเช่น จํานวนผู้ว่างงานและเวลาทํางานของประชาชน 

สถิติดังกล่าว จะถูกนําไปใช้ในรัฐสภาเพื่อรัฐบาลจะได้กําหนดอนานคตของประเทศสวีเดน หรือเมื่อทาง 

โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ต้องการที่จะรายงานเกี่ยวกับภาวะของตลาดแรงงาน

คําตอบต่างา จะได้รับการปกปิด
เจ้าหน้าท่ีที่ทํางานด้านการสํารวจดังกล่าวมีหน้าท่ีๆ จะต้อง รักษาความลับ และข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกปิดเป็น

ความลับ  โดยป้องกันมิให้บุคคล หรือหน่วยราชการอื่นๆ ล่วงรู้ถึงคําตอบของคุณ  

ไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนตัวคุณกับคนอื่นได้
ในแต่ละเดือน ทางสํานักงานสถิติแห่งชาติ (Statistiska centralbyrån) นั้น จะทําการสุ่ม
ตัวอย่างรายชื่อประชาชนจํานวนประมาณ  29 500 คน  คุณเป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากการสุ่มตัวอย่างกล่าว 

ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนตัวคุณกับคนอื่นได้  เนื่องจากตัวเลขของสถิติ

นั้นจะมีความถูกต้องมากขึ้นถ้าคุณสามารถที่จะให้ความร่วมมือในการสํารวจดังกล่าว ได้

การสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์นั้นจะดําเนินทางโทรศัพท์และจะใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น ถ้าคุณต้องการ

ได้รับการสัมภาษณ์ในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาสวีเดน ทาง Statistiska centralbyrån 

ยินดีที่จะดําเนินการให้คุณได้ เพียงคุณโทรศัพท์ไปได้ที่ 019-17 65 30 หรือเขียนไปที่  aku-tolk@scb.se 

คําตอบของคุณ มีความสําคัญ – เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะให้ความร่วมมือกับการสํารวจดังกล่าว!

ฮัซซาน มีร์ซ่า (Hassan Mirza)

หัวหน้าโครงการสํารวจภาวะแรงงาน



ใครเป็นผูด้าํเนินการสาํรวจดงักล่าว?

สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ(Statistiska centralbyrån หรอืชือ่ยอ่ 
SCB) เป็นผูด้าํเนินการสาํรวจตลาดแรงงาน (Arbetskraftunder-

sökningen หรอื ชือ่ยอ่ AKU)โดยการมอบหมายจากรฐัสภา
สวเีดน การสาํรวจตลาดแรงงานดงักลา่วมใีนแทบทกุประเทศ 
ในประเทศสวเีดนนัน้มมีาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1959 ถอืเป็นสว่นหน่ึง-
ของการจดัทาํสถติอิยา่งเป็นทางการของสวเีดน และไมม่จีดุมุง่
หมายเพือ่ผลกาํไรแต่อยา่งใด

คาํตอบของดิฉัน/ผมถกูนําไปใช้ทาํอะไร?

คาํตอบของคณุจะถกูนําไปรวบรวมกบัคาํตอบของคนอืน่ๆ เพือ่
ใชอ้ธบิายถงึสภาวะในตลาดแรงงาน ตวัอยา่งเชน่ ภาวะการวา่ง
งานจาํนวนลกูจา้งประจาํ และเวลาการทาํงาน ตวัเลขจาํนวนการ-
วา่งงานทีม่กีารพดูถงึกนับอ่ยทางโทรทศัน ัหนงัสอืพมิพ ์และ
ทางวทิยนุัน้กไ็ดม้าจากการสาํรวจดงักลา่ว

ใครเป็นผูใ้ช้ประโยชน์จากผลสาํรวจดงักล่าวบา้ง?

รฐัสภา และรฐับาล พรรคการเมอืงต่างๆ หนงัสอืพมิพ ์โทรทศัน์
และวทิย ุบรษิทั สหภาพแรงงาน นกัวจิยัและนกัศกึษา บุคคล
ทัว่ไปทัง้หมดน้ีเป็นตวัอยา่งของผูท้ีใ่ชป้ระโยชน์ของสถติดิงักลา่ว

ผลของการสาํรวจฯ จะถกูเผยแพร่ท่ีใดบา้ง?

สถติเิหลา่น้ีจะมกีารเผยแพรท่กุๆ เดอืน ในเวบ็ไซทข์อง SCB

www.scb.se/ku อกีทัง้ยงัมกีารนําเสนอผลการสาํรวจดงักลา่ว
ทางโทรทศัน์ วทิย ุและหนงัสอืพมิพ ์ในรายงาน และในการ
เปรยีบเทยีบสถติริะหวา่งประเทศอกีดว้ย

ทาํไมดิฉัน/ผมจะต้องให้ความร่วมมือในการสาํรวจน้ีด้วย?

ความรว่มมอืของคณุนัน้ ถอืเป็นสว่นชว่ยเหลอืในการสาํรวจถงึ
ภาวะตลาดแรงงาน ของประเทศสวเีดนทีแ่ทจ้รงินัน้เป็นอยา่งไร
ไมว่า่คณุจะมงีานทาํหรอืไมก่ต็าม ผูใ้หส้มัภาษณ์หน่ึงคนจะเป็น
เสมอืนตวัแทนของกลุม่ประชากรราว 300 คน ฉะนัน้คาํตอบของ
คณุจงึมคีวามสาํคญั

ถ้าดิฉัน/ผมไม่เข้าร่วมการสาํรวจน้ี จะมีผลอย่างไร? 

การเขา้รว่มการสาํรวจน้ี ถอืเป็นความสมคัรใจ ไมเ่ป็นการบงัคบั
แต่อยา่งไร แต่อยา่งไรกต็าม ถา้จาํนวนผูใ้หส้มัภาษณ์มากเพยีง
ใด สถติทิีใ่ชอ้ธบิายถงึ ตลาดแรงงานจะถกูตอ้งและใกลเ้คยีง
ความเป็นจรงิมากขึน้เทา่นัน้ ซึง่ถอืเป็นสิง่สาํคญั เพราะสถติิ
เหลา่น้ีจะใชเ้ป็นขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจเกีย่วกบั
อานาคตต่อไปของหน่วยงาน เชน่ รฐับาลและรฐัสภา เป็นตน้

ทาํไมถึงได้เจาะจงเลือกดิฉัน/ผม?

ในแต่ละเดอืน จะมกีารคดัเลอืกประชากรประมาณ 29 500 คน
จากทะเบยีนราษฎร ์โดยใชก้ารสุม่เลอืกแบบไมจ่าํเพาะเจาะจง 
โดยมขีอ้กาํหนดเพยีงวา่ จะตอ้งครอบคลุมประชากรทกุวยั 
และทกุภาคของประเทศสวเีดนเป็นตน้ 

ท่านเลือกคนอ่ืนแทนไม่ได้หรือ? 

แมว้า่คณุเลอืกทีจ่ะไมเ่ขา้รว่มการสาํรวจน้ี เรากไ็มอ่าจปลีย่นเอา
ใครมา ทดแทนคณุได ้เพราะถา้ทาํเชน่นัน้จะไมถ่อืวา่เป็นการสุม่
ตวัอยา่งและมผีลกระทบต่อผลของการสาํรวจดว้ย

ดิฉัน/ผมไม่มีงานทาํ – ดิฉัน/ผมควรท่ีจะเข้าร่วมด้วย
ได้อีกหรือ?

สภาพการณ์ของคนทกุคน ไมว่า่จะมงีานทาํหรอืไมม่กีต็าม จะมี
ความสาํคญัในการใชช้ีบ้อกและอธบิายถงึตลาดแรงงานใหต้รง
ตามความเป็นจรงิใหม้ากทีส่ดุ ถา้เราสมัภาษณ์เฉพาะแต่คนทีม่ี
งานทาํภาพของตลาดแรงงานกจ็ะบดิเบอืนไป

ดิฉัน/ผมอายตุํา่กว่า 18 ปี/เกินกว่า 65 ปี – ดิฉัน/ผมควรท่ี
จะเข้าร่วมด้วยได้อีกหรือ?

ประชากรทกุคนทีม่อีาย ุ15-74 ปี ถกูนบัรวมอยูใ่นสถติดิงักลา่ว 
ทัง้น้ีเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบประทศสวเีดนกบัประเทศอืน่ๆ ซึง่มอีายุ
การเริม่งาน และเกษยีณงานแตกต่างไปจากทีน่ี่

ดิฉัน/ผมไม่ได้ถือสญัชาติสวีดิช – แล้วดิฉัน/
ผมควรท่ีจะเข้าร่วมด้วยอีกหรือ?

ได ้– สถตินิัน้จะสะทอ้นถงึสภาพการณ์ของคนทกุคนซึง่อาศยัอยู่
ในประเทศสวเีดน ไมว่า่จะถอืสญัชาตใิดกต็าม

ข้อมลูบางอย่างของดิฉัน/ผมถกูเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนการ
สมัภาษณ์?

ถกูตอ้ง เพือ่ทีค่ณุจะไดไ้มต่อ้งตอบคาํถามบางสว่นทีม่อียูแ่ลว้กบั
ทาง SCB เราจะมขีอ้มลูพืน้ฐาน เชน่ ทีอ่ยูอ่าศยั ถิน่กาํเนิด ปีที่
ยา้ยเขา้ประเทศ การศกึษา ชือ่สถานทีท่าํงาน ทีอ่ยู ่และประเภท
กจิการ อกีทัง้รายไดท้ีไ่ดม้าจากทะเบยีนของ SCB (หากมขีอ้มลู)

ดิฉัน/ผมจาํเป็นต้องตอบคาํถามทกุข้อหรือไม่?

ไมจ่าํเป็น คณุสามารถขา้มคาํถามทีไ่มอ่ยากตอบได ้แต่คาํถาม
บางขอ้ตวัอยา่งเชน่ คณุทาํงานหรอืไมน่ัน้ คณุจาํเป็นตอ้งตอบ 
ทัง้น้ีเพือ่ใหก้าร สมัภาษณ์นัน้มผีลใช ้ซึง่เรือ่งน้ีทางเจา้หน้าที่
สมัภาษณ์จะทราบดี



คาํตอบของดิฉัน/ผมจะไม่ถกูเปิดเผยจริงหรือไม่?

ถูกตอ้ง เจา้หน้าทีทุ่กคนทีท่ํางานเกีย่วกบัการสาํรวจดงักล่าว 
จะไม่พดูเปิดเผย และขอ้มลูทัง้หมดเกีย่วกบัตวัคุณจะถูกปิด
เป็นความลบั ตามประมวลกฎหมาย มวลชนและขอ้มลูส่วนตวั 
(offentlighets- och sekretesslagen) (2009:400) บรรพ 24 

วรรค 8 คาํตอบของคุณจะถูกนําไปรวบรวมกบัคาํตอบของคน
อื่นๆ และแปลงเป็น ตารางและแผนภาพ เพราะฉะนัน้จะไม่
สามารถรูไ้ดเ้ลยว่าคาํตอบของคุณนัน้คอืขอ้ใด หากไดม้กีารนํา
คาํตอบออกจาก SCB เพื่อนําไปใช ้ ในการวจิยัและวเิคราะห์
อื่นๆ ขอ้มลูส่วนตวัของคุณจะถูกลบทิง้ ขอ้มลูทัง้หมดจะไดร้บั
การปฏบิตัติามประมวลกฎหมายว่า ดว้ยสถติติวัเลขของ
ทางการ (2001:99) และกฎหมายว่าดว้ยขอ้มลูส่วนบุคคล  
(1998:204) โดยทาง SCB เป็นผูร้บัผดิชอบ  คุณจะมสีทิธิข์อ
รายละเอยีด เกี่ยวกบัขอ้มูลของคุณที่หน่วยราชการนําไปใช ้
ได้ฟรปีีละหน่ึงครัง้ 

ดิฉัน/ผมจะรู้ได้อย่างไรว่า คาํตอบของดิฉัน/
ผมไม่ถกูตรวจสอบ โดยหน่วยราชการอ่ืน?

บุคคลหรอืหน่วยราชการอืน่ๆ จะไมส่ามารถลว่งรูถ้งึคาํตอบของ
คณุไดก้ฎขอ้น้ีไดม้กีารกาํหนดไวใ้นประมวลกฎหมายมวลชน
และขอ้มลูสว่นตวั (offentlighets- och sekretesslagen) 

วตัถุประสงคข์องการสาํรวจดงักลา่ว ไมใ่ชเ่พือ่ตรวจสอบผูใ้ด  
เพยีงแต่เพือ่ตอ้งการทีจ่ะบง่ชีถ้งึสภาวะตลาดแรงงานใหใ้กลเ้คยีง
ความจรงิมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได้

การสมัภาษณ์ใช้เวลานานเท่าไร?

การสมัภาษณ์จะใชเ้วลาประมาณ 5-10 นาที

คณุจะโทรศพัทติ์ดต่อมาเม่ือใด?

โดยปกต ิเราจะโทรศพัทต์ดิต่อกบัคณุภายใน 1-2 สปัดาหห์ลงั
จากทีค่ณุไดร้บัจดหมายฉบบัน้ีแลว้ขอ้มลูทีส่าํคญัสว่นหน่ึงของ
สถติกิค็อื การเปลีย่นแปลงของตลาดแรงงานนัน้ ตวัอยา่งเชน่ 
ประชากรเปลีย่นงานบอ่ยมากน้อยแคไ่หนและมรีะยะเวลาวา่ง
งานนานเทา่ใด ดงันัน้ เราจงึตอ้งทาํการสมัภาษณ์มากกวา่หน่ึง
ครัง้ โดยทัว่ไปประมาณแปดครัง้ โดยทิง้ชว่งทกุสามเดอืนในการ
สมัภาษณ์บางสว่นอาจมคีาํถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัตลาดแรงงาน
ดว้ย ตวัอยา่งเชน่ สภาพแวดลอ้มของการทาํงาน

ดฉินั/ผมสามารถขอให้สมัภาษณ์ในภาษาอ่ืนได้ไหม?

ถา้คณุตอ้งการใหส้มัภาษณ์ในภาษาอืน่นอกเหนือจากภาษา
สวดีชิเราสามารถจดัการใหค้ณุได ้ขอใหโ้ทรศพัทแ์จง้ไปที่
หมายเลข 019-17 65 30 หรอืแจง้ความประสงคไ์ปยงั 
aku-tolk@scb.se สาํหรบัลา่มภาษามอื/ใบน้ัน้ จะแจง้ไดต้าม
หมายเลขโทรศพัทแ์ละทีอ่ยูเ่ดยีวกนั

ดิฉัน/ผมจะให้คนท่ีดิฉัน/ผมรู้จกัตอบคาํถามแทน
ได้หรือไม่?

ทางทีด่ทีีส่ดุ คณุควรทีจ่ะเป็นผูท้ีใ่หก้ารสมัภาษณ์เอง เพือ่ทีค่าํ
ตอบจะไดเ้ป็น คาํตอบของคณุโดยแทจ้รงิ แต่ถา้คณุตอ้งการทีจ่ะ
ใหค้วามรว่มมอื แต่ไมส่ามารถ ทีจ่ะใหส้มัภาษณ์ได ้กส็ามารถให้
สาม ีภรรยา แฟนทีอ่าศยัอยูด่ว้ยกนั บดิามารดา หรอืบุตรซึง่
บรรลุนิตภิาวะแลว้นัน้ เป็นผูต้อบคาํถามแทนคณุได ้โดยมขีอ้แม้
วา่จะตอ้งเป็นผูพ้กัอาศยัอยูด่ว้ยกนั บุคคลอืน่กส็ามารถทีจ่ะ
ตอบแทนคณุได ้ถา้คณุเป็นผูอ้นุญาติ

ถ้าดิฉัน/ผมเข้าร่วมการสาํรวจน้ี จะมีค่าตอบแทน
ให้หรือไม่?

ไมม่ ี เพราะไมส่ามารถจะจดัหาคา่ตอบแทนแก่ผูท้ีเ่ขา้รว่ม
การสาํรวจดงักลา่วได้

สามารถหาอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีไหนบา้ง?

คณุสามารถหาอา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสาํรวจดงั
กลา่วทัง้ข ัน้ตอนวธิกีาร และผลของการสาํรวจ  -ไดท้ี ่
www.scb.se/aku

ในกรณีท่ีคณุมีคาํถาม หรือข้อคิดเหน็ใดๆ...

…คณุสามารถโทรศพัทต์ดิต่อสอบถาม หรอืเขยีนถงึเราทีท่าํงาน
ดา้นการสาํรวจภาวะตลาดแรงงาน (Arbetskraftsundersökning-

arna) ได้
หมายเลขโทรศพัท:์ 08-506 942 60

อเีมล ์: aku@scb.se




