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ทาํงาน?ปวย?หางาน
? เกษยีณ? 
ไมวาจะเปนในกรณใีด - 
คณุกม็คีวามสาํคญัทีจ่ะบอกเลาเกีย่วกบัตล
าดแรงงานสวเีดน 

 
คณุไมจาํเปนตองรอโปรด
นัดหมายเวลาเพื่อสัมภาษ
ณไดเลย 
โทรหรอืสงขอความเอสเอ็
มเอสที่หมายเลข010-
47962 00อีเมล aku-
dih@scb.se 
 
นดัเวลาสมัภาษณเปนภา
ษาอืน่หรอืใชลามแปลภา
ษามอื 

010-479 65 30 
aku-tolk@scb.se 
 
สอบถามเกีย่วกบั AKU 

010-479 6200 

010-476 42 60 

 
ผลการสาํรวจ&ขอมลู 

www.scb.se/aku 

สวัสดี ทาง SCB ขอเชิญคุณเขารวมการสํารวจตลาดแรงงานหรือ AKU 
 
อีกประมาณ 
2สัปดาหผูสัมภาษณจะโทรหาคุณเพ่ือสอบถามถึงสถานะของคุณในตลาดแรงงา
น – วาคุณทํางาน หางาน เกษียณ กําลังศึกษา หรืออ่ืน ๆ 
โดยปกติการสัมภาษณจะใชเวลา 
5-10 นาที 
หากตองการสามารถนัดเวลาท่ีสะดวกดวยตนเองทางโทรศัพทอีเมลหรือขอความเ
อสเอ็มเอส 

 
คณุไมสามารถใหบคุคลอืน่แทนได 
คุณไดรับเลือกจากการสุมแนนอนวาเปนการเขารวมโดยความสมัครใจ 
แตเราหวังวาทานจะเขารวมเน่ืองจาก AKU เปนการสํารวจท่ีมีความสําคัญ 
ซ่ึงจะใหขอเท็จจริงเก่ียวกับ การวางงานและช่ัวโมงการทํางาน 
เปนตนและใชเปนหลักเกณฑในการตัดสินใจนโยบายทางการเมืองซ่ึงจะสงผลกระ
ทบตอคุณและทุกคนท่ีอาศัยในประเทศสวีเดน 

 
หากคณุมคีาํถาม 
หากคุณมีขอสงสัยใด ๆ 
เก่ียวกับการสํารวจน้ีหรือเขารวมแลวมีข้ันตอนการดําเนินการอยางไร 
โปรดติดตอเราเพ่ือใหเราไดชวยคุณ 

 
ขอบคุณลวงหนาเปนอยางย่ิงสําหรับความรวมมือของคุ
ณ 
ขอแสดงความนับถือ 

 

  
MagnusSjöström ElisabetAndersson 
ผูอํานวยการสํารวจตลาดแรงงาน ผูชวยผูอํานายการ 
SCB SCB

 

SCB บอกเลาเกีย่วกบัประเทศสวเีดน 

mailto:aku-tolk@scb.se
http://www.scb.se/aku
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สํานักงานสถิติ SCB 
จัดทําสถิติเพื่อสังคมสําหรับการตัดสินใจ 
การอภิปรายและการวิจัย 
เราดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากรัฐ
บาล หนวยงาน 
นักวิจัยและภาคการคาและอุตสาหกรรม 
สถิติของเราจะนําไปสูการอภิปรายของสังคมโดยอ
างอิงจากขอเท็จจริงและใชเอกสารประกอบการตัด
สินใจ 
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 ใครอยูเบ ือ้งหลงัการสาํรวจ 
SCB ดําเนนิการสํารวจ AKU 
ตามผลอนมุัตขิองรัฐสภาและรัฐบาลซึ่งเปนเปนสวน
หนึ่งของสถิตทิางการของประเทศสวีเดน 
และไมไดดําเนินการโดยมจีุดประสงคทางการคา  

 
ใครเปนผูใช ข อมลูคาํตอบและใชอยางไร 
เมือ่เราไดรวบรวมคาํตอบแลวเราจะแปลขอมลูดังก
ลาวเปนสถติใินรูปแบบของตารางและแผนภูม ิ
สถิติดังกลาวจะใชรัฐสภา และรัฐบาล 
บรรดาพรรคการเมอืง หนงัสือพมิพ 
โทรทศันและวิทย ุบริษัท สหภาพแรงงาน 
นกัวิจยัและนกัศกึษา ประชาชนทัว่ไป 
ทั้งนีส้ถติิดงักลาวจะไมแสดงใหเหน็ถงึขอมลูที่คณุห
รือบคุคลอืน่ไดตอบไวโดยตรง  

 
ในบางกรณ ีSCB 
อาจสงมอบขอมลูและรายละเอยีดอืน่ ๆ 
ของการสาํรวจใหแกนกัวจิัยหรือบุคคลอืน่ทีจ่ัดทาํส
ถิต ิการวจิัยและการดาํเนนิงานสถิติทีใ่ชขอมลูของ 
SCB จะไดรับความคุมครองเปนความลบัทางสติถ ิ
ไมวาจะดาํเนนิการที ่SCB หรือที่อืน่อยางไรก็ตาม 
SCB มีความเขมงวดมากไดการสงมอบขอมลู 

 
มกีารเกบ็ขอมลูบางรายการเก ีย่วกบัฉนัไวล วงหนาหรื
อไม  
มี 
เนื่องจากคุณไมจําเปนตองตอบขอมูลที่มอียูแลวในทะเ
บียนของ SCB เรามีขอมูลเกี่ยวกับที่อยู ประเทศที่เกิด 
หรือขอมูลปทีย่ายเขาประเทศ การศึกษา 
ชื่อสถานที่ทํางาน ที่อยู และสายงาน รวมถึงรายได 
(ถามี) 

 
ผลการสาํรวจจะเผยแพรท ีไ่หน 
สถิติดังกลาวจะเผยแพรทุกเดือนที่เว็บไซตของ 
SCBwww.scb.se/aku 
โดยมากจะมีการนําเสนอผลการสํารวจตามสื่อมวล
ชน 
ตามรายงานและการเปรียบเทียบระหวางประเทศตา
ง ๆ 
ตัวเลขอัตราการวางงานที่เปนทางการซึ่งมักจะกลา
วถึงตามโทรทศัน หนังสือพมิพ และวิทยุ 
ก็นํามาจากการสํารวจนี ้

 
ทาํไมฉนัควรเขารวม 
ในการเขารวมการสํารวจคณุจะไดชวยบอกเลาเกี่ยว
กับตลาดแรงงานสวีเดนวาจริงๆ 
แลวมีลักษณะเปนอยางไร 

แตละเดือนเราจะโทรหาบุคคลจํานวน 29,500 ราย 
ผูใหสมัภาษณแตละรายจะใหขอมูลคาํตอบแทนบุคค

ลประมาณ 300 รายของจํานวนประชากรทั้งหมด 
ดังนั้นคําตอบของคุณจึงมีประโยชน 

 
ฉนัไมไดทาํงาน – ยงัควรเขารวมดวยหรอืไม 
ควร เพราะทุกกรณีไมวาจะทํางานหรือไม 
มีความสําคญัที่จะบอกเลาถึงตลาดแรงงานอยางถูกตอง
ที่สุด หากเราเพียงแคสัมภาษณบคุคลที่ทาํงาน 
จะทําใหภาพตลาดแรงงานบิดเบอืนมาก 

 
ฉนัไมไดถอืสญัชาตสิวเีดน – ยงัควรเขารวมดวยหรอืไม 
ควร 
เพราะสถติิจะเปนกระจกสะทอนถงึสถานการณขอ
งทกุคนทีอ่าศยัอยูในประเทศสวีเดน 
โดยไมคาํนงึถงึสญัชาติ 

 
ฉนัจะตองตอบทกุคาํถามหรอืไม 
ไมตอง คาํถามที่ไมอยากตอบกข็ามไปได 
แตคาํถามบางขอ เชน 
ทํางานหรือไมจาํเปนตองตอบเพือ่ใหการสมัภาษณ
มีผลใชได 
ซึ่งผูทีส่มัภาษณทราบวาคาํถามใดทีจ่าํเปนตองตอ
บ 

 
คาํตอบของฉนัไดรบัการคุมครองจรงิ ๆ หรอืไม 
จริง 
คําตอบที่คณุใหในการสัมภาษณจะไดรบัการคุมครอง
เปนความลับและทุกคนที่ปฏบิัติงานในการสํารวจมีหน
าที่การรักษาความลับตามกฎหมายวาดวยการเปดเผย
และรักษาความลับ (2009:400) หมวด 24 มาตรา 8  
 
กฎระเบียบสําหรับการจดัการขอมูลสวนบุคคลระบุใน
กฎหมายคุมครองขอมูลของสหภาพยุโรปและกฎหมา
ย (2001:99) รวมถึงขอบังคบั (2001:100) 
วาดวยสถิติทางการนอกจากนี้ยังมีระเบียบในกฎหมาย(2
018:000) 
วาดวยขอกําหนดเพิ่มเติมเก่ียวกับความคุมครองขอมูลของ
สหภาพยุโรป และบัญญัตติาง ๆ 
ที่ประกาศไวซึ่งเกี่ยวของกับกฎหมายนี ้
 
คณุมีสิทธิที่จะขอสําเนาในรปูแบบที่เรียกวา 
การคัดสําเนาทะเบียน โดยไมตองเสียคาใชจาย 
จากขอมูลสวนบคุคลตาง ๆ 
ที่จัดการโดยSCBในฐานะที่เปนผูรบัผิดชอบขอมูลสว
นบคุคล หากขอแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส 
คุณมีสิทธิที่จะไดรบัคดัสําเนาแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส 
หากคุณเหน็วา SCB 
จัดการขอมูลสวนบุคคลของคุณในลักษณะที่ละเมิดกฎ
หมายคุมครองขอมูลของสหภาพยุโรปคณุอาจมีสิทธิที่
จะขอใหลบขอมูลไดภายใตเง่ือนไขบางประการ 
อยาลืมระบุเลขประจําตัวประชาชนในการขอคดัสําเนา 
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จะโทรหาฉนัเมือ่ไหร 
เราจะโทรติดตอประมาณ 2 
สัปดาหทีคุ่ณไดรบัจดหมาย 
สวนสําคัญของสถิติคือการเปลี่ยนแปลงตลาดแรงง
าน 
– เชน คนเปล่ียนงานบอยครั้งแคไหน 
และคนวางงานเปนระยะนานเทาใด 
ดังนั้นเราจึงสมัภาษณมากกวาหนึ่งครั้ง 
โดยทั่วไปแปดครั้งในทุก ๆ สามเดือน 
บางสวนของการสัมภาษณอาจมคีําถามเพิ่มเตมิเกี่ย
วกับตลาดแรงงาน เชน 
สภาพแวดลอมในการทํางาน 

 
อานคาํถามและคาํตอบเพิม่เตมิไดท ี:่ 
www.scb.se/aku-info 
นอกจากนี้ยังมีจดหมายแนะนําเปนภาษาตาง ๆ 
อีกดวย 
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