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สถานประกอบการทีป่ระกอบกิจกรรมด้านโรงพยา
บาลเอกชนมีการใชอ้ินเทอร์เน็ตสูงที่สุด 
และการขนส่งทางบก 
สถานที่เก็บสินค้ามีการใชอ้ินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด 
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สําหรับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เ
น็ตขึ้นอยู่กับขนาดของสถานประกอบการด้วย 
โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่จะใช้ทัง้ค
อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูง (แผนภูม ิ
4) 
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การมีเว็บไซต์ในการดําเนินกิจการของสถานประก
อบการ  

 
 
 
 
 
สําหรับการมีเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับขนาดข

องสถานประกอบการด้วย 
โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่จะมีเว็บไซ
ต์ค่อนข้างสูง (แผนภูม ิ5)   
 

 

 

 

 

 

 

 

การสั่งซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต 
พบว่า มีการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต 
เพียงร้อยละ 7.3 
ในขณะที่มีการขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็
ต ประมาณร้อยละ 4.6 
ของสถานประกอบการทั้งสิ้น (แผนภูม ิ6) 
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ส่วนที่ 1 
ภ�พรวมองค์ก�ร



รายงานประจำาปี 25616

	 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ปฏิเสธไม่ได้ว ่าข้อมูล 

มีความส�าคัญ	องค์กรต่างๆ	ขับเคลื่อนภารกิจของตนเองด้วยข้อมูล	(Data	Driven	

Organization)	สอดรับกับระบบเทคโนโลยี	และอินเทอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาท 

กับทุกๆ	สิ่งภายใต้วลีฮิต “Internet of things : IoT” หรือ	“อินเทอร์เน็ต  

แห่งสรรพสิ่ง”	จึงเป็นเรื่องท้าทายส�าหรับการด�าเนินงานในทุกๆ	เรื่อง

	 สถานการณ์และแนวโน้มดังที่ได้กล่าวข้างต้น	เป็นโอกาสในการพัฒนางาน

ของส�านกังานสถติิแห่งชาติ	โดยใน	ปี	2561	ส�านกังานฯ	ได้เพิม่ช่องทางการให้บรกิาร

ผ่าน	Mobile	Application	ที่ชื่อว่า	“THAI STAT”	บนระบบ	Android	เพื่อช่วย

ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดได้สะดวกรวดเร็ว	ทุกที่	ทุกเวลา	

และทุกอุปกรณ์	(Any	Where,	Any	Time	and	Any	Device)			

	 ในด้านการผลิตข้อมูล	ยังคงเดินหน้าศึกษาและพัฒนาระเบียบวิธีใหม่ๆ	 

(New	Methodology)	ให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง	อาทเิช่น	วางแผน

ที่จะน�า	E-survey	มาช่วยจัดท�าส�ามะโนประชากรและเคหะ	ปี	2563	การร่วมมือ 

ทางวิชาการกับธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย	(ADB)	ศึกษาการใช้ประโยชน์	Big	Data	

ส�าหรับจัดท�าข้อมูลตัวชี้วัด	SDGs	ในระดับจัดจ�าแนกย่อยด้วยเทคนิคทางสถิต ิ

ที่เรียกว่า	Small	Area	Estimation	(SAE)	เป็นต้น

	 ในด้านการขบัเคลือ่นดจิทิลัภาครฐั	ส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิมบีทบาทในการ

ร่วมด�าเนนิการสนบัสนนุการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่	(Big	Data)	โดยการพฒันา

ระบบรายการข้อมูลภาครัฐ	(Government	Data	Catalog)	ที่เปรียบเสมือนสมุด

หน้าเหลือง	(Yellow	pages)	ของข้อมูลภาครัฐที่ส�าคัญของประเทศไทย	อันจะเป็น

จุดเริ่มต้นในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐให้มีประสิทธิผลและเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั	สามารถบรูณาการ	ให้บรกิารและใช้ประโยชน์ข้ามหน่วยงานได้อย่าง

เป็นระบบ

	 ทิศทางการท�างานของส�านักงานฯ	ต่อจากนี้ยังคงมุ่งเน้นพัฒนางานอย่าง 

ต่อเนือ่ง	ควบคูกั่บการเตรยีมความพร้อมของบคุลากรทัง้ด้านความรู	้ทกัษะ	สมรรถนะ

และทัศนคติที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงาน	ผมขอขอบคุณบุคลากรทุกระดับที่ทุ่มเท

ก�าลังกาย	ก�าลังใจ	มุ่งมั่นท�าให้ภารกิจในปี	2561	บรรลุความส�าเร็จตามเป้าหมาย	

และต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	ประชาชน	และสื่อมวลชน	ท่ีให ้

การสนับสนุนส�านักงานสถิติแห่งชาติด้วยดีเสมอมา

	 	 	 	 	 								นายภุชพงค์		โนดไธสง

	 	 	 	 	 ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ															

ส�รผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ
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วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ

พันธกิจ

	 1.	บริหารจัดการสถิติและสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบ	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

การแข่งขันของประเทศ

	 2.	จัดท�าส�ามะโนหรอืส�ารวจด้วยตัวอย่าง	หรอือ�านวยการ	เพือ่ให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	เทคโนโลยี

สารสนเทศ	และอื่นๆ	ของประเทศ

	 3.	บริการด้านข้อมูล	องค์ความรู้	วิชาการด้านสถิติ	และสารสนเทศแก่ผู้ใช้ทุกภาคส่วน

	 4.	พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ

	 5.	ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศ	และองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

	 ยุทธศาสตร์ที่	1:	 บูรณาการ	เช่ือมโยง	และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติท่ีส�าคัญ	และจ�าเป็นของประเทศให้มีคุณภาพ	

และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

	 ยุทธศาสตร์ท่ี	2:	 พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้ทุกภาคส่วน

	 ยุทธศาสตร์ที่	3:	 พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความรู้	ความช�านาญ	เป็นมืออาชีพ

	 ยุทธศาสตร์ที่	4:	 ส่งเสริมการน�าข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศ�สตร์ วัฒนธรรมองค์ก�ร

ค่�นิยม / วัฒนธรรมองค์ก�ร

S 

Standard

ยึดหลักวิชา
พร้อมหาสิ่งใหม่

ใส่ใจลูกค้า

ศรัทธาองค์กร	

เอื้ออาทรต่อกัน	

รักมั่น	สสช

M 

Mastery A 

Activeness

R 

Responsibility

T
Teamwork

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 7
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ผู้บริห�ร/ผู้อำ�นวยก�ร/สถิติจังหวัด
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น�ยภุชพงค์  โนดไธสง
ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ



รายงานประจำาปี 256110

น�ยอ�จิน  จิรชีพพัฒน�
รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

น�งส�ววันเพ็ญ  พูลวงษ์
รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

น�ยวิโรจน์  เลื่อนร�ม
รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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น�งอำ�ไพ  จิตรแจ่มใส
ผู้ตรวจราชการกรม

น�ยอ�นนท์  จันทวิช
ผู้ตรวจราชการกรม

น�งส�วสุกัญญ�  อรัณยก�นนท์
ผู้ตรวจราชการกรม



รายงานประจำาปี 256112

	 1.	นางสาวกฤษณา		จิรวัฒน์สถิตย์
	 	 เลขานุการกรม
	 2.	นายสุริยา		บัวเนียม
	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่
	 3.	สิบเอกนพดล		นิลทับ
	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มช่วยอ�านวยการ
	 4.	นางสุดารัตน์		ขวัญดี
	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
	 5.	นางสาวสุพิชชา		วุฒิชาติวานิช
	 	 ผูอ้�านวยการกลุม่ยทุธศาสตร์และแผนงาน	

	 6.		นางสาวปาริชาต		นันทวิสูตร
					 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ
	 7.		นางสาวรุ่งนภา		การุณสิต
	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสารบรรณ
	 8.		นางรัชดาภา		กล้าการขาย
					 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์
	 9.	 นางสาวดวงเดือน		ทวีผล
				 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มการเงินและบัญชี
	 10.		นายก�าชัย		เงินศรีสิทธิ์
					 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มนิติการ

	 1.	นางสาวบงกช		วิบูลย์ธนานันต์
	 	 ผู้อ�านวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ
	 2.	นายสังเวียน		เชาวลิต
					 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาแผนที่สถิติภูมิภาค	2	
					 	 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	ภาคใต้)
	 3.	นางครองสุข		ฉายากุล
					 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มประเมินคุณภาพสถิติ
	 4.	นางสาวสายสุข		วัชรเสรี
					 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาแผนที่สถิติ	กทม.
	 5.	นางนิตยา		กิจสนาพิทักษ์
					 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

	 6.		นางสาวมาลิดา		ปานทวีเดช
					 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมวิชาการสถิติ
	 7.		นางสาวจิตฐิโมกฬ์		จิรธนาเกษมศานติ์
					 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
	 8.		นายส�ารวม		สุขสมเชาว์
				 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาแผนที่สถิติภูมิภาค	1	
				 	 (ภาคเหนือ	-	ภาคกลาง)
	 9.		นางสาวสุวิมล		เทือกเถา
					 	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	 10.		นางสาววรัญญา		สุขวงศ์
				 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มระเบียบวิธีสถิติ

สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม

กองนโยบ�ยและวิช�ก�รสถิติ

12

2 3 4 5 6 7 8 9 101

3 4 5 6 7 8 9 10
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	 1.	นางสาวอุบล		โรจน์รัชนีกร
				 	 ผู้อ�านวยการกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
	 2.	นายสมชาย		กลิ่นคง
					 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่	1
	 3.	นายอัฏฐชัย		สนิทสนม
				 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่	4
	 4.	นางจินตนา		ปั้นอ�านวยทรัพย์
					 	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

	 5.	นางเบญจมาศ		ภู่ระหงษ์
						 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มวางแผนและควบคุม
	 	 คุณภาพข้อมูล
		 6.	นายปรีชา		ปานแย้ม
					 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่	2
	 7.	นายสมควร		โรจน์เจริญทรัพย์
				 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่	3

	 1.	นางอรวรรณ		สุทธางกูร
	 	 ผู้อ�านวยการกองสถิติพยากรณ์
	 2.	นางภาวิตา		ทรงกลดสกุล
	 	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	 3.	นางสาวเสาวลักษณ์		อินทร์บ�ารุง
	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และ
	 	 พยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ	
	 4.	นางมุ่ยฟ้า		วัฒนศักดิ์		
					 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ

	 5.	นางสาวกรัณฐ์วรัตม์		แก้วศรีงาม
					 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มคลังข้อมูลสถิติ
	 6.	นางโสนน้อย		บุราเจริญ
					 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มบริการและเผยแพร่
	 	 ข้อมูลสถิติ
		 7.	นายบรรพต		ตีเมืองสอง
					 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และ
	 	 พยากรณ์สถิติเชิงสังคม

กองบริห�รจัดเก็บข้อมูลสถิติ

กองสถิติพย�กรณ์

1 4 5 6 72 3

12 3 4 5 6 7



รายงานประจำาปี 256114

	 1.	นางน�้าผึ้ง		เชิดชูพงษ์
					 	 ผู้อ�านวยการกองสถิติเศรษฐกิจ
	 2.	นางพิศมัย		แรงกุศล
					 	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	 3.	นางสาวสีวลี		เก้าเอี้ยน
	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสถิติอุตสาหกรรม
	 4.	นางสาวสกุลกานต์		ขันแข็ง
					 	 ผู้อ�านวยการกลุม่สถติธิรุกจิการค้าและบรกิาร		

	 5.	–	ว่าง	–
				 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติ
	 	 ด้านเศรษฐกิจ
	 6.	–	ว่าง	–
				 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 และการสื่อสาร
	 7.	–	ว่าง	–
					 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสถิติการเกษตร

	 1.	นางสาวสุวรรณี		วังกานต์
					 	 ผู้อ�านวยการกองสถิติสาธารณมติ
	 2.	นางสาวอารี		วงษ์สุวรรณ์
	 	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	 3.	นางนันทาฉวี		หงษ์นุสนธิ์	
				 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสถิติเพื่อติดตามและ
	 	 ประเมินผลนโยบายภาครัฐ	2

	 4.	นางไพเราะ		สิมเสมอ
					 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสถิติเพื่อติดตามและ
	 	 ประเมินผลนโยบายภาครัฐ	1
		 5.	นางสาวณัฐภัสสร		นิธิประภาวัฒน์
						 	 ผู้อ�านวยการกลุม่สถติิเพือ่การบรหิารงานภาครฐั	2
	 6.	นางสาวนพรัตน์		วิรัช
	 	 ผู้อ�านวยการกลุม่สถิติเพ่ือการบริหารงานภาครฐั	1

กองสถิติเศรษฐกิจ

กองสถิติส�ธ�รณมติ

12 3 4

12 3 4 5 6



สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 15

	 1.	นางปัทมา		อมรสิริสมบูรณ์
	 	 ผู้อ�านวยการกองสถิติสังคม
	 2.	นายจิรวัส		พูลทรัพย์
					 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มวางแผนและ
	 	 พัฒนาสถิติด้านสังคม
	 3.	นางจิรวรรณ		มาท้วม
					 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม
	 4.	นางสาวพรรณี		พัฒนประดิษฐ์
	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสถิติประชากร

	 5.	นางศิริวรรณ		บุญศรีภิรัตน์
					 	 ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ
	 6.	นางธิรดา		ชัยเดชอัครกุล
							 ผู้อ�านวยการกลุ่มสถิติแรงงาน
	 7.	นางสาวนภัสสร		หอมวงศ์
				 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย
	 8.	นางสาวประภาพร		สินทิพลา
				 	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

	 1.	นายธารธรรม		อุประวงศา
						ผูอ้�านวยการศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
	 2.	นายสัมฤทธิ์		อินทศร
					 ผูอ้�านวยการกลุ่มบรกิารและสนบัสนนุระบบคอมพวิเตอร์
	 3.	นางสุวรรณี		เนตรลือชา
						หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	 4.	นางสาวปวรพัชร		สิทธิกูล
					 ผู้อ�านวยการกลุ่มเตรียมข้อมูล
	 5.	นางสาวกอแก้ว		วัฒนสินบ�ารุง
	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา
				6.	นายธเนส		โกมลวิภาต
						 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
	 	 และเครือข่าย

	 7.		นางสิริรัตน์		จั่นงิ้ว
				 		ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบคลังข้อมูลสถิติ
	 8.		นางสาวจุฑารัตน์		หงส์จันภู
						ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
	 9.		นางศิริพร		กุลบุญเยี่ยม
				 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูล
	10.		นายบุญสม		สุวรรณโคตร
						ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูล
	11.		นายทรงพล		ใหม่สาลี
							ผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองสถิติสังคม

ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

12 3 4 5 6 7 8

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11



รายงานประจำาปี 256116

	 1.	นางสาวสุพาพร		อรุณรักษ์สมบัติ
	 	 ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
	 2.	นายเชิดชัย		สุพร
				 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มคลังข้อมูลภาครัฐ
	 3.	นางสาววิไลรัตน์		อนันตพฤทธิ์
					 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่
	 4.	นางสาวนงลักษณ์		โงวิวัฒน์ชัย
	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสารสนเทศด้านสังคม

	 5.	นางสาวจันทร์เพ็ญ		จันทร์หอม
	 	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	 6.	นางสาวทวีทรัพย์		ศรีขวัญ
				 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
	 7.	นายสุรชัย		นิลแสง
				 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ
 

1.	นางหทัยชนก		พรรคเจริญ
	 ผู้อ�านวยการกองบริหารจัดการ
	 ระบบสถิติ
2.	นางกาญจนา		ภู่มาลี
				ผู้อ�านวยการกลุ่มมาตรฐานสถิติ	
3.	นางสาวอารีรัตน์		กิตติสมบูรณ์สุข
	 ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานสถิติระดับ 
	 พื้นที่/รก.ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบาย 
	 และยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสถติ	ิ

4.	นางอุมาพร		ดีบุกค�า
	 ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานสถิติด้าน
	 ภารกิจ
5.	นางอรทัย		สงวนพงษ์
				หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
6.		–	ว่าง	–		
	 ผู้อ�านวยการกลุ่มประเมินคุณภาพ
	 สถิติทางการ

1.	นางสาวณัฏฐนันท์		วิสุชาติพงศ์
	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2.	นางสมนึก		วงษ์จันทร์
	 ผูอ้�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กองบริห�รจัดก�รระบบสถิติ กลุ่มขึ้นตรงผู้บริห�ร

ศูนย์ส�รสนเทศยุทธศ�สตร์ภ�ครัฐ

12 3 4 5 6 7

1 12 23 4 5



สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 17

1.	นางสิดารัศมิ์	ธาราสมบัติ	
	 สถิติจังหวัดจันทบุรี
2.	นางมณฑา	เอี่ยมวิจารณ์	
	 สถิติจังหวัดชัยนาท
3.	นางวรรณา	ขอบอรัญ	
	 สถิติจังหวัดชลบุรี
4.	นายพินิจ	กัลยาณมณีกร	
	 สถิติจังหวัดนนทบุรี	
5.	นางนภัสนันท์	โพธิ์ศรี	
	 สถิติจังหวัดตราด	

6.	นางนาตยา	เมฆอรุณ	
	 สถิติจังหวัดนครนายก
7.	นางสาวสุทธิยา	ทองสาย	
	 สถิติจังหวัดกาญจนบุรี
8.	นางอรธัญญา	หุ่นดี
	 สถิติจังหวัดนครปฐม
9.	นางอาทิตยา		ยิ่งสูง	
	 สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

10.		นายจ�าลอง	เก่งตรง	
	 	สถิติจังหวัดปทุมธานี
11.		นายสรรชาย	ช่วงโชติ	
			 	สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
12.		นางอรอนงค์	พัฒนสุชัย	
						สถิติจังหวัดเพชรบุรี
13.		นางเยาวลักษณ์	โมสิกมาศ	
	 	สถิติจังหวัดระยอง	

14.		นางสาวศิริญาพร	รุ่งสุข	
						สถิติจังหวัดราชบุรี
15.		นายจิรพล	รอดบาง	
			 	สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
16.		นายวัฒนทิน	สุทิน
			 	สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17.		นางสาวรัชนี	วงศ์รัชตนันท์	
						สถิติจังหวัดลพบุรี

ภ�คกล�ง

สถิติจังหวัด

1 2 3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15 16 17
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18.	นายชูเกียรติ	ธีระประภา	
	 สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี	
19.	นายนิพนธ์	เกตุแก้ว	
	 สถิติจังหวัดสระแก้ว
20.	นางสาวพัชราภรณ์	สิริวรเวชยางกูล
	 สถิติจังหวัดสมุทรปราการ
21.	นางปราสัย	อ�าพันฉาย	
	 สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

22.	นางแสงอรุณ	บุญศรี	
	 สถิติจังหวัดสิงห์บุรี
23.	นางจิราภรณ์	สุนทรานนท์	
	 สถิติจังหวัดสระบุรี
24.	นายโยธิน	เมฆอรุณ	
	 สถิติจังหวัดอ่างทอง	
25.	นายกฤษณะพงศ์	นิพัทธโชติ	
	 สถิติจังหวัดสมุทรสาคร

18 19 20 21 22 23 24
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1.		นายวิชัย	ประทีปทิพย์	
	 สถิติจังหวัดเชียงใหม่
2.	นายชีวิน	มนัสศุภมงคล	
	 สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.	นางเมตตา	อนุศาสนกุล	
	 สถิติจังหวัดแพร่
4.	นางเกื้อพร	รัตนค�า	
	 สถิติจังหวัดล�าพูน

5.	นางสาวเตือนจิต	ปานบุญ	
	 สถิติจังหวัดน่าน
6.	นางศิริวรรณ	บุนนาค	
	 สถิติจังหวัดเชียงราย
7.	นายรังสรรค์	ธรรมชัย	
	 สถิติจังหวัดล�าปาง
8.	นายสุทธิรักษ์		กรรณล้วน
	 สถิติจังหวัดพะเยา

9.			นายกษม		เหรัญ
	 	สถิติจังหวัดพิษณุโลก
10.		นางสาวขจิตรัตน์	ปรีชาไพศาลจิต	
	 	สถิติจังหวัดก�าแพงเพชร
11.		นางศุภกานต์	พรหมน้อย	
			 	สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
12.		นางสาวนิตยา	จุ้ยศิริ	
		 	สถิติจังหวัดนครสวรรค์
13.		นางสาวสุพินดา	สัตยพงศ์	
			 	สถิติจังหวัดอุทัยธานี

14.	นางกุลพรภัสร์	จิระประไพ	
			 	สถิติจังหวัดสุโขทัย
15.		นางสมปอง	สายแดง	
	 	สถิติจังหวัดพิจิตร
16.		นางธีราพร	วิจิตปัญญา	
	 	สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์
17.		นายภาณุพันธุ์	พิลึก	
			 	สถิติจังหวัดตาก

ภ�คเหนือ

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17
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1.	นายประภัทร	ประพันธ์พจน์	
	 สถิติจังหวัดขอนแก่น
2.	นางจิรพา	กุลชาติวิชิต	
	 สถิติจังหวัดนครราชสีมา
3.	นางภัทรวดี	สิงคเสลิต	
	 สถิติจังหวัดนครพนม
4.	นางรัดดา	กลางบุญเรือง	
	 สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

5.	นางขนิษฐา	วรรณภักดี	
	 สถิติจังหวัดบุรีรัมย์
6.	นายสมศักดิ์	แก้วสอน
	 สถิติจังหวัดมหาสารคาม
7.	นายเชาวลิต	ทองมาก	
	 สถิติจังหวัดชัยภูมิ

	 8.	นายสถาพร	ภู่พันธ์เจริญสุข	
	 	สถิติจังหวัดมุกดาหาร
	 9.		นางวิลาวรรณ์		แสนจันทร์	
	 	สถิติจังหวัดเลย
10.		นางนิสรา	เพชร์ทวี	
	 	สถิติจังหวัดยโสธร
11.	นางละอองดาว	คมสัน	
	 	สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

12.		นายชยสาร	โทณานนท์	
	 	สถิติจังหวัดศรีสะเกษ
13.		นายบุญเลิศ	สุวรรณรัตน์	
	 	สถิติจังหวัดสุรินทร์
14.		นายอดุลย์	บรรจงจัด	
	 	สถิติจังหวัดสกลนคร

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 2 3 4 5 6
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15.	นายนพดล	เป๋าอยู่สุข	
	 สถิติจังหวัดบึงกาฬ
16.	นางฐิตราภรณ์	ภาษาเวทย์	
	 สถิติจังหวัดหนองบัวล�าภู
17.	นายวัชรินทร์	เจิมประไพ	
			 สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

18.	นางศิริลักษณ์	อาจอาษา	
	 สถิติจังหวัดหนองคาย
19.	นายราชศักดิ์	ยึรัมย์	
	 สถิติจังหวัดอ�านาจเจริญ
20.	–	ว่าง	–	
			 สถิติจังหวัดอุดรธานี

15 16 17 18 19
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1.	นายสิทธิชัย	ตัณฑ์ศิริ	
	 สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช
2.	นายภาณุวัฒน์	กรัณย์รัชต์ธร
	 สถิติจังหวัดกระบี่
3.	นางสาวทิพยรัตน์		ตันสิริวัณณะ
	 สถิติจังหวัดตรัง
4.	นางกอตีเย๊าะ	ซีเดะ	
	 สถิติจังหวัดปัตตานี

5.	นางสาวประไพ	พุกงาม	
	 สถิติจังหวัดพังงา
6.	นายธนู	สุวรรณโน	
	 สถิติจังหวัดนราธิวาส
7.	นายวัฒนา		ทองนาค
	 สถิติจังหวัดชุมพร

	 8.	นางพรทิพย์	โพธิครูประเสริฐ	
	 	สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
	 9.		นางนูรไอนี	สูเด็น	
	 	สถิติจังหวัดสตูล
10.	นายสมจิต	รัตนพันธ์	
			 	สถิติจังหวัดสงขลา
11.	นางพิลาภ	รักไทย	
	 	สถิติจังหวัดระนอง

12.	นางศิริรัตน์	ตัณฑ์ศิริ	
	 	สถิติจังหวัดยะลา
13.	นางสาวอุบล	หนูเจริญ	
	 	สถิติจังหวัดพัทลุง
14.	นายดนุช	กัจฉปะรักษ์	
	 	สถิติจังหวัดภูเก็ต

ภ�คใต้

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13



ประวัติคว�มเป็นม� 
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1 เมษ�ยน พ.ศ. 2458 

พระบ าทสม เ ด็ จ พ ร ะม ง กุ ฎ เ ก ล้ า 
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 
ให้ตั้ ง“กรมสถิติพย�กรณ์” 	 ขึ้นใน
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ	 โดยมี 
พระราชวรวงศ์เธอ	กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์	
ทรงด�ารงต�าแหน่งอธิบดี

20 สิงห�คม พ.ศ. 2463

กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น 
กระทรวงพาณิชย์	ส�าหรับส่วนงานสถิติมีฐานะเป็นกรม
ชื่อ	“กรมสถิติพย�กรณ์ส�ธ�รณะ” (General	Statistics)	
สังกัดกระทรวงพาณิชย์

พฤษภ�คม พ.ศ. 2476

กรมสถิติพยากรณ์	 โอนไปสังกัดกรม
พาณิชย์	 กระทรวงเศรษฐการ	และลด
ฐานะเป็น “กองสถิติพย�กรณ์”	 โดยมี
หม่อมเจ้าอธิพรพงศ์	 เกษมศรี	ทรงด�ารง
ต�าแหน่งหัวหน้ากอง

19 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2479

ประกาศใช้พระราชบัญญัติการสถิติพยากรณ์	
พ.ศ.	2479	ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับงาน
สถิติฉบับแรก

1 กันย�ยน พ.ศ. 2458

ก ร ม ส ถิ ติ พ ย า ก ร ณ์ เ ป ลี่ ย น ชื่ อ เ ป็ น	 
“กรมพ�ณิช ย์และสถิ ติ พย�กรณ์” 
ตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้า เจ้ าอยู่หั ว 	 ที่ทรงเห็น
สมควรขยายขอบเขตการปฏิบั ติ งาน 
ไปทางด้านการพาณิชย์ด้วย

28 กรกฎ�คม พ.ศ. 2464
 
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัมพีระบรม
ราชโองการให้โอนกรมสถิติพยากรณ์สาธารณะ	มา
สังกัดกรมบัญชาการ	กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ	
เรียกชื่อว่า	“กรมสถิติพย�กรณ์”	 โดยมีชาว 
ต่างประเทศ	ชื่อ	นายทรัสแตรม	เป็นเจ้ากรม

พ.ศ. 2478

“กองสถิติพย�กรณ์”	 โอนไปเป็น	“กอง
ประมวลสถิ ติพย�กรณ์” สั งกัดกรม
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 มีส�านักงานต้ังอยู่
ท่ีศาลาลูกขุน	ในพระบรมมหาราชวัง	โดยมี 
หม่อมเจ้าอธิพรพงศ์	 เกษมศรี	ทรงด�ารง
ต�าแหน่งหัวหน้ากอง

พฤษภ�คม พ.ศ. 2485

กองประมวลสถิ ติ พยากรณ์ โ อน ไปสั ง กั ด 
กรมการสนเทศ	กระทรวงพาณิชย์

พฤษภ�คม พ.ศ. 2486

กองประมวลสถิ ติ พย ากรณ์  
โอนกลับมาสังกัดกรมเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี	ส�านักนายกรัฐมนตรี

1 2 3 4 5 6 7 8 9



ลำ�ดับเหตุก�รณ์เกี่ยวกับก�รก่อตั้ง

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

พ.ศ. 2493

กองประมวลสถิติพยากรณ์โอนไปอยู่
ในความรับผิดชอบของสภาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ

31 มกร�คม พ.ศ. 2495

ประกาศใชพ้ระราชบญัญัตสิถติ	ิพ.ศ.	2495	
เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถิติ 
ครั้งที่	1	เป็นพระราชบัญญัต ิสถิติฉบับที่	2

พ.ศ. 2502

ยกเลิกสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ	 และจัดตั้งส�านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้นในส�านักนายก
รัฐมนตรีแทน	 เป็นผลให้ส�านักงานสถิติกลางสังกัด
ในส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติและ 
ได้ปรับปรุงขยายงานตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	
เร่ือง	การแบ่งสว่นราชการของส�านกังานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ	ลงวันที่	6	กันยายน	พ.ศ.	2506

23 พฤษภ�คม พ.ศ. 2506

ส�านักงานสถิติกลางแยกส่วนราชการออกจากส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ 	 (ปัจจุบัน	 เปลี่ยนเป็นส�านักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)	 และยกฐานะขึ้นเป็นกรม	สังกัด
ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ใช้ชื่อว่า	“สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ”	 โดยมี	 
นายบัณฑิต	กันตะบุตร	เป็นเลขาธิการสถิติแห่งชาติคนแรก	โดยมีที่ตั้ง 
อยู่ที่	ถนนหลานหลวง	เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพมหานคร	

พ.ศ. 2545

มีการปฏิรูประบบราชการทั่วประเทศส�านักงาน
สถิติแห่งชาติได้ย้ายมาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	และแบ่งส่วนราชการ 
ออกเปน็ราชการบรหิารสว่นกลางและราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค

30 สิงห�คม พ.ศ. 2550 

ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถิติ	พ.ศ.	2550	
เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถิติครั้งท่ี	3	
และเปลี่ยนชื่อเรียกหัวหน้าส่วนราชการจาก	
“เลข�ธิก�รสถิติแห่งช�ติ”	เป็น	“ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ”

5 ตุล�คม พ.ศ. 2560

ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้จัดโครงสร้างใหม่ตามกฎ
กระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	 โดยแบ่งส่วน
ราชการออกเป็น	1	ส�านัก	6	กอง	2	ศูนย์	และส�านักงาน
สถิติจังหวัดทุกจังหวัด

ธันว�คม พ.ศ. 2493

ให้มีการจัดต้ัง“สำ�นักง�นสถิติกล�ง” (Central	 
Statistical	Office)	ข้ึนในสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ	โดย 
มีหม่อมเจ้าอธิพรพงศ์	เกษมศรี	ทรงด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติกลางเป็นคนแรก

10 11 12 13 14 15 16 17
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เลข�ธิก�รสถิติแห่งช�ติและผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 จนถึงปัจจุบัน

พ.ค.	2506	–	ก.ย.	2513

นายบัณฑิต		กันตะบุตร

ต.ค.	2522	–	ก.ย.	2527			

นายอัมพร		อรุณรังสี

ต.ค.	2540	–	ก.ย.	2544	

	นางสาวเอี่ยมจันทร์		เปรมโยธิน

พ.ย.	2553	–	ก.ย.	2558	

นายวิบูลย์ทัต		สุทันธนกิตติ์

ก.ย.	2513	–	พ.ค.	2514

พลโท	บุญเรือน		บัวจรูญ

ต.ค.	2527	–	พ.ย.	2532			

นายนิยม		ปุราค�า

ต.ค.	2544	–	พ.ย.	2549		

นายสือ		ล้ออุทัย

ต.ค.	2558	–	พ.ย.	2559	

นางสาววิไลลักษณ์		ชุลีวัฒนกุล

พ.ค.	2514	–	ธ.ค.	2519	

นาวาเอก	ขจิต		บัวจิตติ	ร.น.

พ.ย.	2532	–	ก.ย.	2537	

นางเพ็ญศรี		สุวรรณสิงห์

พ.ย.	2549	–	ก.ย.	2552			

นางธนนุช		ตรีทิพยบุตร

ก.ค.	2560	–	ถึงปัจจุบัน

นายภุชพงค์		โนดไธสง

ธ.ค.	2519	–	ก.ย.	2522	

นางเอกตริตรา		ค้อคงคา

ต.ค.	2537	–	ก.ย.	2540				

นางดวงใจ		พุ่มชูศรี

ต.ค.	2552	–	ต.ค.	2553			

นางจีราวรรณ		บุญเพิ่ม



อำ�น�จหน้�ที่
โครงสร้�งและภ�รกิจหลัก
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หน้�ที่ต�มพระร�ชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550

 ม�ตร� 5 ให้ส�านกังานสถิติแห่งชาตเิป็นหน่วยงานกลาง 

ของรัฐ	ในการด�าเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ

 ม�ตร� 6	ส�านักงานสถิติแห่งชาติมีอ�านาจหน้าที่	

ดังต่อไปนี้

	 1.	จัดท�าแผนแม่บทสถิติเกี่ยวกับการด�าเนินงาน

ทางสถิติของรัฐ

	 2.	จัดท�ามาตรฐานสถิติเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้

ความเห็นชอบ

	 3.	ส่งเสริมและพัฒนางานสถิติของรัฐและเอกชน

	 4.	 จัดท�าส�ามะโนหรือการส�ารวจตัวอย่าง	หรือ

อ�านวยการให้มีการส�ารวจด้านต่าง	ๆ	ของประเทศ

	 5.	ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงานเพ่ือ 

จัดท�าแผนก�าหนดความรับผิดชอบในการด�าเนินงาน 

ทางสถิติ	ตามแผนแม่บทตาม	(1)

	 6.	แนะน�า	ให้ค�าปรึกษา	หรือความช่วยเหลือแก่

หน่วยงานเก่ียวกับการจดัท�าแผนงานและระเบยีบวธิใีนการ

จัดเก็บข้อมูล	ตลอดจนการประมวลผล	และการวิเคราะห์

ผลสถิติ

	 7.	ประสานกบัหน่วยงานในการสร้างเครอืข่ายสถติิ

เพ่ือให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่ส�าคัญและเป็นปัจจุบัน 

ของประเทศ

	 8.	 ให้บรกิารสถติแิก่หน่วยงาน	องค์กรเอกชน	และ

บุคคลทั่วไป

	 9.	 เผยแพร่สถิติและจัดให้มีการศึกษาอบรมวิชา

ความรู้เกี่ยวกับสถิติ

	 10.	 ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและ

องค์การระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ

	 11.	ปฏิบัติการอื่นตามที่มีกฎหมายก�าหนด	และ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน้�ที่ต�มกฎกระทรวงแบ่งส่วนร�ชก�ร 

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

	 ให้ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	มีภารกิจในฐานะเป็น

หน่วยงานกลางของรัฐในการด�าเนินการเกี่ยวกับสถิต ิ

ตามหลักวชิาการ	และจัดท�าสถติิเพ่ือติดตาม	ประเมนิผล	และ

สนับสนุนการด�าเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ	

โดยให้มีหน้าที่และอ�านาจ	ดังต่อไปนี้

	 (1)	ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ	และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 (2)	 จัดท�าแผนแม่บทเกี่ยวกับการด�าเนินงาน 

ทางสถิติของรัฐ

	 (3)	 เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดท�า

มาตรฐานทางสถิตเิสนอคณะรฐัมนตร	ีเพือ่ให้ความเหน็ชอบ	

รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ	 ท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชนมีการใช้มาตรฐานสถิติตามหลักสากล

	 (4)	บริหารจัดการข้อมูลสถิติทางการของประเทศ	

และการเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูล	 เพ่ือให้ทุกภาคส่วน 

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

	 (5)	จัดท�าแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศ 

ในการก�าหนดกรอบและขอบเขตของข ้อมูลท่ีแต ่ละ 

หน่วยงานต้องรับผิดชอบ

	 (6)	ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาคด้วยวิธีการจัดท�า

ส�ามะโนหรือการส�ารวจตัวอย่าง	หรือจัดหาข้อมูลสถิติ 

ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและวิธีการอื่นที ่

เหมาะสม	และให้บริการข้อมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ

	 (7)	 ผลิตและวิเคราะห์ข ้อมูลสถิติท่ีใช ้ในการ

สนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐและข้อมูลสถิติที่ส�าคัญ 

ที่ไม่มีหน่วยงานใดจัดท�า	รวมทั้งประสานและให้ค�าปรึกษา

ในการจัดท�าข้อมูลสถิติของหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐ 

และภาคเอกชน
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	 (8)	พัฒนาตัวช้ีวัดและชุดข้อมูลสถิติสารสนเทศ	 

เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์ภาวการณ์

ต่างๆ	ของประเทศ

	 (9)	ประสานงานกบัองค์การระหว่างประเทศในด้าน

วิชาการสถิติ

	 (10)	ปฏิบติัการอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็น

หน้าที่และอ�านาจของส�านักงานหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

	 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานสถิติ

แห ่งชาติ 	 กระทรวงดิ จิ ทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม	 

พ.ศ.	2560	ลงวันที่	5	ตุลาคม	พ.ศ.	2560	เพื่อให้การปฏิบัติ

ราชการของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย	มีประสิทธิภาพ	เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ

งาน	และสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง	 จึงแบ่ง

โครงสร้างเป็นการภายใน	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ดังนี้

โครงสร้างตามกฎกระทรวง

โครงสร้างเพื่อการบริหารงานภายใน

ผูอ้ำ�นวยก�ร

รองผูอ้ำ�นวยก�ร

กลุม่พฒัน�ระบบบรหิ�ร
ผูต้รวจร�ชก�รกรม

กลุม่ตรวจสอบภ�ยใน

ร�ชก�รบรหิ�รส่วนกล�ง

สำ�นกัง�นเลข�นกุ�รกรม

กองสถติพิย�กรณ์

กองสถติสิงัคม

กองบริห�รจดัก�รระบบสถติิ

กองนโยบ�ยและวชิ�ก�รสถิติ

กองสถติเิศรษฐกิจ

ศูนย์เทคโนโลยสี�รสนเทศ

และก�รสือ่ส�ร

กองบริห�รจัดเก็บข้อมลูสถิติ

กองสถติสิ�ธ�รณมติ

ศูนย์ส�รสนเทศยุทธศ�สตร์

ภ�ครฐั

ร�ชก�รบรหิ�รส่วนภมูภิ�ค

สำ�นกัง�นสถติจัิงหวัด 76 จังหวดั

โครงสร้�งสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 29
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อตัราก�าลงั ส�านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม พ.ศ. 2561
 

หน่วยงาน

รวมบุคลากร 

(ตามกรอบ)

ข้าราชการ

ตามกรอบ

(ต�าแหน่ง)

ข้าราชการ

ตามที่มีอยู่จริง

(ต�าแหน่ง)

ลูกจ้าง

ประจ�า

(อัตรา)

พนักงาน

ราชการ

(อัตรา)

ส่วนกลาง (ผูบ้รหิาร ผู้ตรวจราชการกรม 

และผู้เชี่ยวชาญขึ้นตรง ผสช.) 
8 8 5 - -

ส�านักงานเลขานุการกรม 190 75 66 21 68

กองนโยบายและวิชาการสถิติ 151 76 58 - 57

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 157 47 32 - 71

กองสถิติพยากรณ์ 93 41 39 - 37

กองสถิติเศรษฐกิจ 80 25 22 - 38

กองสถิติสาธารณมติ 32 25 24 - 5

กองสถิติสังคม 64 26 23 - 34

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 178 93 79 - 68

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 46 23 22 - 12

กลุ่มตรวจสอบภายใน 7 5 4 - 1

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 7 4 4 - 1

ส่วนภูมิภาค

(ส�านักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด)
1,632 394 366 - 824

รวม 2,645 842 744 21 1,216

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2561
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 โครงสร้�งอ�ยขุ้�ร�ชก�รสำ�นักง�นสถติิแห่งช�ติทัง้หมด 

แผนภมูโิครงสร้�งอ�ยขุ้�ร�ชก�รของสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ติ

	 จากแผนภูมิท่ี	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	มีข้าราชการทั้งสิ้น	744	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	2	พฤศจิกายน	2561)	เป็น 

เพศชายจ�านวน	256	คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	34.41	และเพศหญิงจ�านวน	488	คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	65.59	เมื่อพิจารณา

โครงสร้างอายขุ้าราชการของส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิณ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	พบว่า	ข้าราชการส�านกังานสถติแิห่งชาติ

มีอายุเฉลี่ย	คือ	43.53	ปี	(จ�านวนข้าราชการ	744	คน)	โดยมีข้าราชการที่อายุน้อยกว่า	35	ปี	จ�านวน	177	คน	หรือร้อยละ	

23.79	อายุ	35	-	49	ปี	จ�านวน	327	คน	หรือร้อยละ	43.95	และอายุตั้งแต่	50	-	54	ปี	จ�านวน	115	คน	หรือร้อยละ	15.46	

ทั้งนี้	มีข้าราชการท่ีมีอายุตั้งแต่	55	ปีข้ึนไปจ�านวน	125	คน	หรือร้อยละ	16.80	ส�าหรับช่วงอายุที่มีจ�านวนข้าราชการ 

มากที่สุดคือ	ช่วงอายุ	55	ปีขึ้นไป	จ�านวน	125	คน	หรือร้อยละ	16.80

งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี พ.ศ. 2561

200

100

0
<=24

จำ�นวนข้�ร�ชก�ร
(คน)

25-29

647

30-34

106

35-39

91

40-44

122

45-49

114

50-54

115

>=55

125

งบรายจ่ายอื่น

21%

งบเงินอุดหนุน

1% งบดำาเนินงาน

13%
งบลงทุน

3%

งบบุคลากร

62%

รวม 970.1977 ล้านบาท

อ�ยุเฉลี่ย = 45.53 ปี

ช่วงอ�ยุ (ปี)
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ภ�รกิจหลัก

 1. ง�นผลิตข้อมูลสถิติ

	 	 ส�านกังานสถิตแิห่งชาต	ิจดัท�าโครงการส�ามะโน/

ส�ารวจ	 เป็นประจ�าทุกปีปีละประมาณ	20	 โครงการ	 

นอกจากนี้ยังได้ท�าการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

ต่อนโยบายหลกัของรฐับาล	เพือ่การมส่ีวนร่วมในการตัดสินใจ

ในการด�าเนินนโยบายของภาครัฐอีกปีละประมาณ	10	

โครงการ	พร้อมทั้งท�าการวิเคราะห์	จัดท�าดัชนี	เครื่องชี้วัด	

ข้อมลูแนวโน้ม	และการคาดการณ์ภาวะด้านเศรษฐกจิสงัคม

และสิ่งแวดล้อม

 2. ง�นให้บริก�รด้�นสถิติ

	 		 ส�านักงานสถิติแห่งชาติให้บริการข้อมูลสถิติ 

แก่ผู ้ใช้ข ้อมูลในภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ	ข้อมูลสถิติท่ีส�านักงานสถิติแห่งชาติให้บริการ

น้ัน	ประกอบด้วย	ข้อมูลที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติผลิตเอง	

และข้อมลูสถติทิีร่วบรวมมาจากหน่วยงานอืน่	ซึง่ส�านกังาน

สถติแิห่งชาตไิด้รวบรวมอยูเ่ป็นประจ�า	นบัว่าส�านกังานสถติิ

แห่งชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ	 และ

ส�านักงานสถิติจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลของจังหวัด

	 	 นอกจากน้ี	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ยังให้ค�า

ปรึกษาแนะน�าทางด้านวิชาการสถิติ	แก่หน่วยงานต่างๆ	 

ทั้งภาครัฐและเอกชน	และจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งด้าน 

วิชาสถิติ	และวิชาการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์	 

แก่เจ้าหน้าที่ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	และเจ้าหน้าที่ 

ของกระทรวง	กรม	และรัฐวิสาหกิจต่าง	ๆ	เป็นประจ�าทุกปี	

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มความรู้	ความสามารถ	และ

ประสบการณ์ในการท�างานด ้านสถิติที่ ถูกต ้องตาม 

หลักวิชาให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

 3. ง�นบริห�รจัดก�รระบบข้อมูลสถิติและ

ส�รสนเทศ  

	 	 พระราชบัญญัติสถิติ	พ.ศ.	2550	ก�าหนดให้

ส�านักงานสถิติแห่งชาติมีหน้าที่จัดท�าแผนแม่บทเก่ียวกับ 

การด�าเนินงานทางสถิติของรัฐ	 โดยมีเป้าหมายหลักให้

ประเทศมสีถติทิีส่�าคญั	จ�าเป็นต่อการวางแผน	และประเมิน

ผลการพัฒนาประเทศ	รวมท้ังสนับสนุนให้หน่วยสถิติ 

ภาครัฐ	มีสมรรถนะในการจัดท�าข้อมูลสถิติท่ีมีมาตรฐาน 

และมีคุณภาพ	สามารถน�ามาใช้ประกอบการตัดสินใจของ 

ผู ้บริหารทุกระดับ	รวมท้ังการใช้ประโยชน์ร่วมกันของ 

ทุกภาคส่วน

	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ได้จัดท�าแผนแม่บท 

ระบบสถิตปิระเทศไทย	ฉบบัที	่1	ระยะเวลา	5	ปี	(พ.ศ.	2554	ถงึ	

2558)	และแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่	 2	 

มรีะยะเวลา	6	ปี	(พ.ศ.	2559-2564)	สอดคล้องกบัระยะเวลา

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 12	 

(พ.ศ.	2560-2564)	ระบบสถิติประเทศไทยจะเป็นกลไก

สนับสนุนการพัฒนาประเทศ	เกิดสถิติทางการที่ใช้ในการ

พัฒนาประเทศ	โดยสถิติทางการนี้	จะครอบคลุมทั้ง	3	ด้าน	

21	สาขา	(ด้านเศรษฐกิจ	จ�านวน	11	สาขา	คือ	สาขาบัญชี

ประชาชาติ	สาขาเกษตรและประมง	สาขาอุตสาหกรรม	

สาขาพลังงาน	สาขาการค้าและราคา	สาขาขนส่งและ 

โลจิสติกส์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 

สาขาการท่องเท่ียว	และการกฬีา	สาขาการเงิน	การธนาคาร

และประกนัภยั	สาขาการคลัง	สาขาวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี

และนวัตกรรม	ด้านสังคม	จ�านวน	9	สาขา	คือ	สาขา

ประชากรศาสตร์	ประชากรและเคหะ	สาขาแรงงาน	สาขา

การศกึษาสาขาศาสนาศลิปะ	วฒันธรรมสาขาสขุภาพ	สาขา

สวัสดิการสังคม	สาขาหญิงและชาย	สาขารายได้และ 

รายจ่ายของครัวเรือน	สาขายุติธรรมความมั่นคงการเมือง

และการปกครอง	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ�านวน	 1	 สาขา	 คือ	 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม)	มกีารพฒันาข้อมลูสถิติให้มมีาตรฐาน	คณุภาพ	

และการบูรณาการการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานสู่การน�าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ในการตอบโจทย์

การตัดสินใจและก�าหนดนโยบาย	การพัฒนาทุกระดับ	

(ประเทศ	ภารกิจ	และพื้นที่)
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บุคคลที่ได้รับก�รยกย่อง
ประจำ�ปี 2561
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ข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่น ประจำ�ปี 2561

บุคคลที่่ได้รับก�รยกย่อง

เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต ประจำ�ปี 2561

ชื่อ	:	นางน�้าผึ้ง	เชิดชูพงษ์

ตำ�แหน่ง	:	ผู้อ�านวยการกองสถิติเศรษฐกิจ

สังกัด		:	กองสถิติเศรษฐกิจ	

	 ผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิมอบเกียรติบตัรเชดิชูเกยีรติยกย่องแก่	นางน�า้ผ้ึง		เชดิชพูงษ์	เพ่ือแสดงว่าเป็น

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561

ชื่อ	 :		นางสาวอังคณา		แย้มอุบล

ตำ�แหน่ง	 :		นักวิชาการสถิติช�านาญการ

สังกัด		 :		กองสถิติพยากรณ์

ชื่อ	 :		นายธนูชัย		เล๊าะหลง

ตำ�แหน่ง	 :		เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

สังกัด		 :		ส�านักงานเลขานุการกรม



ส่วนที่ 
ก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

(มาตรา 44) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จ�านวน

องค์ประกอบที่ 1 

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจ

พื้นฐาน งานประจ�าตามหน้าที่ปกติ หรืองานตาม

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย  

กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือ มติคณะรัฐมนตรี  

(Function base)

1. การด�า เนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน  

งานประจ�า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตาม

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

2. การด�าเนินงานตามกฎหมาย

3. การด�าเนินงานตามนโยบายและแผนของ

รัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี

4. การด�าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติและแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน

6 ตัวชี้วัด

(5 + 1 บังคับ)

องค์ประกอบที่ 2 

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจ

ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย 

เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

หรือ การบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกันหลาย

หน่วยงาน (Agenda base)

1. การด�าเนนิการตามข้อสัง่การของนายกรฐัมนตรี

2. การด�าเนินการตามวาระการขับเคล่ือนและ 

การปฏิรูปประเทศ

3. การแก้ไขปัญหาส�าคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจ

ที่ได ้รับมอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/ 

รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่ก�ากับและติดตาม

การปฏิบัติราชการ

4. การบรูณาการการท�างานร่วมกนัระหว่างหลาย

หน่วยงาน (Joint KPIs)

5. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

(บังคับเฉพาะส่วนราชการ)

องค์ประกอบที่ 3  

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจ

พื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area 

base) (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน)

1. การด�าเนินงานตามภารกิจในพื้นที่/ท้องถิ่น 

ภูมิภาค จังหวัดกลุ่มจังหวัด

2. การบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่าง

กระทรวง/จังหวัด (Function-Area KPIs)
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องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จ�านวน

องค์ประกอบที่ 4 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา

นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน  

งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ

ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบ

ราชการ 4.0 (Innovation base)

1. การพัฒนานวัตกรรม

 โดยเสนอข้อเสนอฯ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

เช่น

 1.1 นวตักรรมเชงินโยบาย (Policy Innovation) 

 1.2 นวัตกรรมให้บรกิาร (Service Innovation) 

 1.3 นวัตกรรมการบรหิาร/องค์การ (Adminis-

trative or Organizational Innovation)

2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

การพัฒนาและปรับปรุงการท�างานให้มปีระสิทธภิาพ

อย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/1 กิจกรรม

2 ตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 5  

ศักยภาพในการด�าเนินการของส่วนราชการ 

ตามแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (Potential base)

1. การจัดท�าและด�าเนินการตามแผนการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ชาติ

 1.1 การจดัท�าแผนการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติ 

ตามภารกิจ/บทบาท ของส่วนราชการ ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561

 1.2 ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละไตรมาส 

เทยีบกบัการใช้จ่ายเงนิงบประมาณของส่วนราชการ 

จากระบบ Government Fiscal Management 

Information System (GFMIS)

2. การด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิรูปองค์การ

2 ตัวชี้วัด

ที่มา :

 ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค�าสั่งหัวหน้า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์ในการ

ปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

 มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 

 เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมิน 

ส่วนราชการ ตามค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 และให้น�าแบบประเมินฯ นี้ไปใช้ในการประเมิน

ข้าราชการและการประเมินส่วนราชการในรอบการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
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สรุปผลการประเมินตนเองตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

(มาตรา 44) ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปตัวชี้วัดของ สสช.
เป้าหมาย

(1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61)
ผลการด�าเนินงาน

ผลการ

ประเมิน

องค์ประกอบที่ 1 Function Base

1.1 จ�ำนวนข้อมลูด้ำนเศรษฐกจิและสงัคมทีต้่องกำรเผย

แพร่ต่อประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

23 เรื่อง 23 เรื่อง ผ่ำน

1.2 จ�ำนวนชุดข้อมูลตำมตัวชี้วัด SDGs ที่หน่วยงำน 

รับผิดชอบกำรจัดเก็บมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย

12 ตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด ผ่ำน

1.3 ควำมส�ำเร็จในกำรแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่กำรปฏิบัติ

1.3.1 ร้อยละของข้อมลูสถติทิำงกำรทีส่�ำคญัจ�ำเป็นของ

ประเทศที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย

ร้อยละ 80 ร้อยละ 81.24 ผ่ำน

1.3.2 ร้อยละของจงัหวัดท่ีมข้ีอมลู Product Champion 

ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด

ร้อยละ 80 ของ 76 จังหวัด ร้อยละ 80.26 

จำก 76 จังหวัด 

(61 จังหวัด จำก 

76 จังหวัด)

ผ่ำน

ผลกำรประเมิน สูงกว่ำเป้ำหมำย

องค์ประกอบที่ 2 Agenda Base

2.1. กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน

2.1.1 ร้อยละกำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้

ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน

ด�ำเนินกำรตำมแผน

ระหว่ำงเดือน 

ต.ค. 60 – ก.ย.61 

ได้ครบถ้วน ร้อยละ  100

ร้อยละ 100 ผ่ำน

2.1.2 ร ้อยละกำรชี้แจงประเด็นส�ำคัญที่ทันต ่อ

สถำนกำรณ์  (ถ้ำมี)

สสช. ไม่มีประเด็นส�ำคัญที่ต้องชี้แจง

2.2 Agenda ส�ำคัญที่รองนำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีก�ำหนด

2.2.1 ควำมส�ำเร็จของกำรจัดระบบข ้อมูลและ

สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (Management Informa-

tion System : MIS)

สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร

จ�ำนวน 3 เรื่อง

3 เรื่อง ผ่ำน
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สรุปตัวชี้วัดของ สสช.
เป้าหมาย

(1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61)
ผลการด�าเนินงาน

ผลการ

ประเมิน

2.2.2 ความส�าเร็จของการจดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงาน

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการด�าเนินนโยบาย เพ่ือ

ใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล 

(Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud  

Computing)*(รอบ 12 เดือน)

หมายเหต ุ: ขอเปลีย่นแปลงตัวชีว้ดั ในรอบท่ี 2 จากเดมิ 

“ตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ของการจดัท�ารายงานผลการส�ารวจ

ภาวะการท�างานของประชากรท่ีรายงานคณะรัฐมนตรี

ให้อยู่ในรูป Business Intelligence (BI)”

รายงานผลการด�าเนินงาน

ของคณะกรรมการ 

ขับเคลื่อนการด�าเนิน

นโยบายเพื่อใช้ประโยชน์

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

ศูนย์ข้อมูล (Data Center) 

และคลาวด์คอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) ให้

คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน

ด�าเนินการตาม

แผนได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 100

ผ่าน

ผลการประเมิน สูงกว่าเป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 3 Area Base

ส�านักงานสถิติแห่งชาติไม่มีตัวชี้วัดนี้

องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base

4.1 การพฒันานวตักรรม เรือ่ง การพัฒนาระบบลงทะเบยีน

ฝึกอบรมออนไลน์

ผลการประเมินตั้งแต่ 

50 คะแนน ขึ้นไป

ผลการประเมิน

ตนเองได้ 100 

คะแนน

ผ่าน

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด�าเนินกิจกรรมได้

ร้อยละ 80

ด�าเนินการได้

ร้อยละ 95.24

ผ่าน

ผลการประเมิน สูงกว่าเป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 5 Potential Base

5.1 การจัดท�าและด�าเนินการตามแผนการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ชาติ

วัดผลการด�าเนินงานและ 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ของส่วนราชการ ระหว่าง 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

- ผลการด�าเนนิงาน 

ร้อยละ 72.30

- ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละ 90.18

(เป็นไปตาม

เป้าหมาย)

ผ่าน



รายงานประจำาปี 256140

สรุปตัวชี้วัดของ สสช.
เป้าหมาย

(1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61)
ผลการด�าเนินงาน

ผลการ

ประเมิน

5.2 การด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิรูปองค์การ - ความครบถ้วนของประเด็น 

  ตามความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ

- ผลผลิตที่ก�าหนดในแต่ละ  

  ประเด็นต้องเป็นรูปธรรม  

  และสามารถวัดผลได้

จัดท�าข้อเสนอการ

เปลี่ยนแปลงใน

ระยะ 3 ปี 

(ปีงบประมาณ 

2562 – 2564)

ผ่าน

ผลการประเมิน สูงกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพ

หมายเหตุ: 

	 Ø การประเมินผลในแต่ละองค์ประกอบ พิจารณาจากผลการด�าเนินงานในระดับตัวชี้วัด โดยมีเกณฑ์การประเมิน 3 กรณี ดังนี้

   - สูงกว่าเป้าหมาย ผ่านทุกตัวชี้วัด ผ่าน 3 ตัวชี้วัดจาก 4 ตัวชี้วัด

   - เป็นไปตามเป้าหมาย ผ่าน 1 ตัวชี้วัดจาก 2 ตัวชี้วัด หรือ ผ่าน 2 ตัวชี้วัด จาก 3 ตัวชี้วัด หรือ ผ่าน 2 ตัวชี้วัดจาก 4 ตัวชี้วัด

   - ต�่ากว่าเป้าหมาย ผ่าน 1 ตัวชี้วัดจาก 3 ตัวชี้วัด หรือ ไม่ผ่านทุกตัวชี้วัด หรือ อื่นๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นไปตามเป้าหมาย 

    หรือสูงกว่าเป้าหมาย

	 Ø	สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ 

ของส่วนราชการ แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี้

   - ระดับคุณภาพ เป็นส่วนราชการที่มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบที่ประเมิน

   - ระดับมาตรฐาน เป็นส่วนราชการที่มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไม่มี 

    องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต�่ากว่าเป้าหมาย

   - ระดับต้องปรับปรุง เป็นส่วนราชการที่มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับต�่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึง  

    (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2

	 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	ฉบับที่	2	(Fundamental	Level	Version	2)	เป็นเกณฑ์

ท่ีพฒันาขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้องค์การได้ปรบัปรุงระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง

และยั่งยืน	และเป็นกรอบการประเมินท่ีสามารถบ่งชี้ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ 

ส่วนราชการ	ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	

	 ส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิเป็นหน่วยงานทีม่กีารพฒันาคณุภาพการบรหิารจัดการอย่างต่อเนือ่ง	จงึได้น�าเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	ฉบับท่ี	2	มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การ	และมีความพร้อมและ 

ความสมัครใจเข้ารับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	สรุปผลการตรวจรับรองฯ	เป็นดังนี้

ผลการพิจารณาการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจ�าปี พ.ศ. 2561

	 เม่ือวันที่	26	มีนาคม	2561	ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้เข้ารับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน	ฉบับท่ี	2	(Fundamental	Level	Version	2)	โดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ	จากส�านักงาน	ก.พ.ร.	ซึ่งผล 

การด�าเนินงานของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ผ่าน	การรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน	ฉบับที่	2	 

มีคะแนนเฉลี่ยรวม	278	คะแนน	หรือคิดเป็นร้อยละ	92.86	และ	ผลการประเมินทุกหมวดมีคะแนนมากกว่า	ร้อยละ	80	 

จึงเป็นไปตามเงื่อนไขการผ่านการรับรองฯ	ที่ก�าหนด

แผนภูมิแสดงผลการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	ฉบับที่	2

ที่มา: ภาพถ่ายการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	ฉบับที่	2	เมื่อวันที่	26	มีนาคม	2561

	  

ร้อยละ

หมวด

LD	:	การน�าองค์การ

SP	:	การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

CS	:	การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

IT	:	การวัด	การวิเคราะห์	และการจัดการความรู้

HR	:	การมุ่งเน้นบุคลากร

PM	:	การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ

RM	:		ผลลัพธ์การด�าเนินการ
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รับประก�ศเกียรติคุณ

	 วันที่	12	ธันวาคม	2561	นายภุชพงค์	 โนดไธสง	 

ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	รับประกาศเกียรติคุณ	

จากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	

ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	 (Certified	FL)	ฉบับท่ี	 2	 

ประจ�าปี	พ.ศ.	2561	ณ	ห้องจตุรทิศ	ชั้น	3	โรงแรมโกลเด้น	

ทิวลิป	ซอฟเฟอริน	พระราม	9	กรุงเทพฯ
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ก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใสก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2561

	 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	(Integrity	and	Transparency	

Assessment	-	 ITA)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	มีวัตถุประสงค์	 เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

การด�าเนินงาน	เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส	และเพื่อให้มีการจัดท�ามาตรฐาน

ในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติทั้งในระดบันโยบายและในระดับปฏบิัตขิองหน่วยงานภาครัฐทีเ่ขา้รบัการประเมิน	

โดยประเมินจาก	3	แหล่งข้อมลู	คอื	1.	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายนอก	(External	Integrity	and	Transparency	Assessment	

-	EIT)	จ�านวน	107	คน		2.	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายใน	(Internal	Integrity	and	Transparency	Assessment	-	IIT)	จ�านวน	

114	คน	และ	3.	หลักฐานเชิงประจักษ์	(Evidence	–	Based	Integrity	and	Transparency	Assessment	-	EBIT)	ดัชนี

ที่ท�าการประเมิน	มี	5	ดัชนี	คือ	1.	ดัชนีความโปร่งใส	2.	ดัชนีความพร้อมรับผิด	3.	ดัชนีคุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน	

4.	ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร	และ	5.	ดัชนีคุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน	ส�าหรับผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสการด�าเนินงาน	สรุปผลได้ดังนี้		

 ผลก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใสก�รดำ�เนินง�น 

	 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงาน	โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ	83.85  

ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานระดับสูงม�ก 

	 เมื่อพิจารณาตามดัชนี	พบว่า	ดัชนีความโปร่งใส	ได้คะแนนสูงสุด	เท่ากับร้อยละ	95.00	รองลงมาคือ	ดัชนีความ

พร้อมรับผิด	ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ	93.30	ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร	ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ	89.44	ดัชนี

คุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน	ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ	81.68	และดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน	 

ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ	60.66	ดังแสดงผลคะแนนในภาพที่	1
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ภาพที่ 1 สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงาน

คะแนน ITA = 83.85

(ถ่วงน�้าหนัก)

ระดับผล

การประเมิน

สูงมาก

ดัชนี คะแนนดัชนี

(ร้อยละ)

ระดับผล

การประเมิน

ความโปร่งใส 95.00 สูงมาก

ความพร้อมรับผิด 93.30 สูงมาก

ความปลอดจากการทุจริต  

ในการปฏิบัติงาน

60.66 สูง

วัฒนธรรมคุณธรรม

ในองค์กร

89.44 สูงมาก

คุณธรรมการท�างาน

ในหน่วยงาน

81.68 สูงมาก

หมายเหตุ : 1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถ่วงน�้าหนักแล้ว 

 2. คะแนนดัชนีเป็นการค�านวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค�าถามจากทุกแบบส�ารวจในดัชนีที่ยังไม่ถ่วงน�้าหนักส�าหรับการเปรียบเทียบ 

  ในแต่ละดัชนี

95.00

ความโปร่งใส

93.30

ความพร้อม

รับผิด

60.66

ความปลอดจากการทุจริต 

ในการปฏิบัติงาน

89.44

วัฒนธรรม

คุณธรรมในองค์กร

81.68

คุณธรรม

การท�างาน

ในหน่วยงาน
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	 	 ตารางที่	1	สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ�าแนกตามดัชนีและตัวชี้วัด

ล�ำดับที่ ดัชนีในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ค่ำน�้ำหนัก 

(ร้อยละ)
คะแนนที่ได้

คะแนน

หลังถ่วง

น�้ำหนัก

1 ดัชนีควำมโปร่งใส 26 95.00 24.70

1.1	การเปิดเผยข้อมูล 94.21

1.2	การมีส่วนร่วม 90.80

1.3	การจัดซื้อจัดจ้าง 100.00

2 ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 18 93.30 16.79

2.1	การด�าเนินงานตามภารกิจ 96.92

2.2	การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 96.14

2.3	เจตจ�านงสุจริตของผู้บริหาร 91.19

2.4	การจัดการเรื่องร้องเรียน 88.95

3 ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 22 60.66 13.34

การรับสินบน 60.66

*กรณีมีการชี้มูลความผิดและไต่สวนข้อเท็จจริง

4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 16 89.44 14.31

4.1	การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 93.69

4.2	การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 91.41

4.3	แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 93.90

4.4	การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 78.75

5 ดัชนีคุณธรรมกำรท�ำงำนในหน่วยงำน 18 81.68 14.70

5.1	มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและให้บริการ 89.28

5.2	คุณธรรมการบริหารงาน 74.08

คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน 83.85
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    www.nso.go.th                ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

	 เป็นกลไกที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	จัดให้มีขึ้น 

เพือ่ให้ตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการ

ปฏบัิตภิารกจิต่างๆ	ของหน่วยงาน	โดยให้ครอบคลมุทกุกลุม่

ของผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	เกีย่วกบัข้อร้องเรยีน	

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ	และค�าชมเชย

 ระบบก�รจัดก�รข้อร้องเรียน ประกอบด้วย

 1) ช่องท�งในก�รรับเรื่องร้องเรียน  

							 	 ผู ้ร ้องเรียนสามารถยื่นเรื่องด้วยตนเองได้ที	่ 

นายทะเบียนลับ	ประจ�าส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 กลุ ่ม

สารบรรณ	ส�านกังานเลขานกุารกรม	หรอืผูไ้ด้รบัแต่งต้ังให้ม ี

หน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียน	ประจ�า	ศูนย์/กอง	กลุ่มขึ้นตรง 

ผูอ้�านวยการส�านักงานสถิตแิห่งชาต	ิหรือส่งเรือ่งทางไปรษณย์ี	

ถึงผู ้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห ่งชาติ	 หรือส่งทาง 

ตู้รับเรื่องร้องเรียน	ซึ่งติดต้ังอยู่ตามจุดต่างๆ	ณ	ที่ท�าการ 

ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์

 2) ผู้รับผิดชอบในก�รดำ�เนินก�ร

				 			 (1)	 กลุ ่มนิติการ	 ส�านักงานเลขานุการกรม	

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	รับผิดชอบในการวเิคราะห์แยกประเภท	

และด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 เพ่ือสรุปเร่ืองและ

รายงานผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

						 	 (2)	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	รับผิดชอบในการดูแลช่องทาง 

รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์	

 3) ระเบียบและขั้นตอนในก�รปฏิบัติ

						 	 ระเบียบส�านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการ

ด�าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	พ.ศ.	2555	ผ่านทางเว็บไซต์	

www.nso.go.th	 	 	 	 	 	 	 	 ร ้องเรียน/ข ้อเสนอแนะ													 

					ระเบียบส�านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการด�าเนินการ

ต่อเรื่องร้องเรียน	

Click	ที่ระเบียบส�านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วย

การด�าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	พ.ศ.	2555

ระบบก�รจัดก�รข้อร้องเรียน 
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ส่วนที่ 
ผลง�นที่สำ�คัญในรอบปี
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ก�รผลิตข้อมูลสถิติ
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โครงการส�ามะโน/ส�ารวจที่ส�าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายชื่อ ด�าเนินการ เผยแพร่

1 สำ�มะโนประช�กรและเคหะ พ.ศ. 2563 (ทดลองปี 2561) 

2 สำ�มะโนอุตส�หกรรม พ.ศ. 2560 

3 สำ�รวจข้อมูลพื้นฐ�นของครัวเรือน พ.ศ. 2561 

4 สำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561   
(ข้อมูลปี 2560)

5 สำ�รวจก�รติดต�มระดับคว�มรู้ และก�รเข้�ถึงบริก�รท�งก�รเงินของประช�ชน พ.ศ. 2560 

6 สำ�รวจภ�วะก�รทำ�ง�นของประช�กร พ.ศ. 2560/2561  

7 สำ�รวจก�รย้�ยถิ่นของประช�กร พ.ศ. 2560  

8 สำ�รวจคว�มต้องก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของประช�กร พ.ศ. 2561  
(ข้อมูลปี 2560)

9 สำ�รวจแรงง�นนอกระบบ พ.ศ. 2561  
(ข้อมูลปี 2560)

10 สำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในครัวเรือน พ.ศ. 2561  

11 สำ�รวจยอดข�ยร�ยไตรม�ส พ.ศ. 2560/2561  

12 สำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในสถ�นประกอบก�ร พ.ศ. 2561  
(ข้อมูลปี 2560)

13 สำ�รวจก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รเกษตร พ.ศ. 2561 

14 ประมวลข้อมูลพื้นที่ก�รก่อสร้�ง พ.ศ. 2560/2561  

15 สำ�รวจก�รทำ�ง�นของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 

16 สำ�รวจคว�มพิก�ร พ.ศ. 2560 

17 สำ�รวจสภ�วะท�งสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 

18 สำ�รวจคุณภ�พชีวิตของประช�ชนอย่�งยั่งยืนต�มหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 

19 สำ�รวจก�รอ่�นของประช�กร พ.ศ. 2561 

20 สำ�รวจก�รเคลื่อนย้�ยสินค้� พ.ศ. 2561 

21 สำ�รวจธุรกิจท�งก�รค้�และธุรกิจท�งก�รบริก�ร พ.ศ. 2561 

22 สำ�รวจก�รประกอบกิจก�รโรงแรมและเกสต์เฮ�ส์ พ.ศ. 2561 

23 สำ�รวจองค์ก�รเอกชนไม่แสวงห�กำ�ไร พ.ศ. 2561 

24 สำ�รวจพฤติกรรมก�รสูบบุหรี่และก�รดื่มสุร�ของประช�กร พ.ศ. 2560 

25 สำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 

26 สำ�รวจข้อมูลศักยภ�พพื้นฐ�นระบบโลจิสติกส์ภ�คก�รค้� พ.ศ. 2560 

27 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องก�รจ�กรัฐบ�ล พ.ศ. 2561  

28 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รบริห�รง�นของรัฐบ�ลครบ 3 ปี 6 เดือน  

29 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับก�รรับรู้และคว�มเข้�ใจต่อก�รดำ�เนินง�นของ

หน่วยง�นภ�ครัฐ พ.ศ. 2561

 

30 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนในก�รดำ�เนินง�นต�มแผนประช�รัฐร่วมใจ ปลอดภัยย�เสพติด 

พ.ศ. 2561
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 เก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่  8 – 20 พฤศจิกายน 2560    
ที่มา  :  สำนักงานสถิติแหงชาติ   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการสัมภาษณประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปทั่วประเทศ  จำนวนตัวอยางทั้งสิ้น 5,000 ราย      

0.6%3.1%

31.3%49.4%

14.6%

ไมเชื่อมั่นเลย

ÀÒ¤àË¹×Í  ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í  

ÀÒ¤¡ÅÒ§ 

ÀÒ¤ãµŒ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย

0.8%

นอยที่สุด

สำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับของขวัญปใหมที่ตองการจากรัฐบาล พ.ศ. 2561

àª×èÍÁÑè¹Ã˜°ºÒÅ  7.33  ¤Ðá¹¹

ไมเแสดง
ความคิิดเห็น

0.2%

แกปญหาราคาสินคาอุปโภค - บริโภค

อันดับ
(57.3%)

1

แกปญหาหนี้สิน/หาแหลงเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ำ

อันดับ
(35.8%)

  2

การขึ้นคาแรงขั้นต่ำ/จัดสวัสดิการแรงงาน/
ขึ้นเงินเดือน

อันดับ
(25.4%)

3

อันดับ
(56.4%)

1
สินคาอุปโภค - บริโภคราคาแพง

อันดับ
(51.4%)

  2
การทำการเกษตร เชน ราคาผลผลิต
ตกต่ำ ราคาปุย/ยาปราบศัตรูพืช 
ราคาแพง เปนตน

อันดับ
(28.8%)

3
หนี้สิน/เงินกูนอกระบบ

สินคาอุปโภค - บริโภคราคาแพง

อันดับ
(53.4%)

1

หนี้สิน/เงินกูนอกระบบ

อันดับ
(26.6%)

  2

เงินเดือนนอยไมเพียงพอกับคาใชจาย

อันดับ
(26.3%)

3

¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

อันดับ
(59.3%)

1
สินคาอุปโภค - บริโภคราคาแพง

อันดับ
(27.8%)

2
หนี้สิน/เงินกูนอกระบบ

อันดับ
(22.7%)

3
  ยาเสพติด

 คะแนนเฉลี่ย 6.96 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

รายภาค

àª×èÍÁÑè¹Ã˜°ºÒÅ  6.89  ¤Ðá¹¹

àª×èÍÁÑè¹Ã˜°ºÒÅ  7.01  ¤Ðá¹¹àª×èÍÁÑè¹Ã˜°ºÒÅ  6.54  ¤Ðá¹¹

àª×èÍÁÑè¹Ã˜°ºÒÅ  7.01  ¤Ðá¹¹

อันดับ
(57.9%)

1

อันดับ
(57.7%)

2

อันดับ
(19.8%)

3

สินคาอุปโภค - บริโภคราคาแพง

การทำการเกษตร เชน ราคาผลผลิตตกต่ำ 
ราคาปุย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง เปนตน

หนี้สิน/เงินกูนอกระบบ

อันดับ
(59.5%)

1

สินคาอุปโภค - บริโภคราคาแพง

อันดับ
(51.2%)

2

หนี้สิน/เงินกูนอกระบบ

อันดับ
(29.4%)

3

การทำการเกษตร เชน ราคาผลผลิตตกต่ำ 
ราคาปุย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง เปนตน

แกปญหาราคาสินคาอุปโภค - บริโภค

อันดับ
(51.5%)

1

อันดับ
(27.8%)

  2

อันดับ
(23.0%)

3
แกปญหาหนี้สิน/หาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

แกปญหาราคาสินคาอุปโภค - บริโภค

อันดับ
(55.7%)

1

อันดับ
(50.1%)

  2

อันดับ
(36.8%)

3

แกปญหาดานการเกษตร เชน ดูแลราคาผลผลิต
จัดหาตลาดรองรับ เปนตน

แกปญหาหนี้สิน/หาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

อันดับ
(57.4%)

1

อันดับ
(48.7%)

  2

อันดับ
(41.4%)

3
แกปญหาราคาสินคาอุปโภค - บริโภค

แกปญหาดานการเกษตร เชน ดูแลราคาผลผลิต
จัดหาตลาดรองรับ เปนตน

แกปญหาหนี้สิน/หาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

แกปญหาราคาสินคาอุปโภค - บริโภค

อันดับ
(56.6%)

1

อันดับ
(52.9%)

  2

อันดับ
(24.5%)

3

แกปญหาดานการเกษตร เชน ดูแลราคาผลผลิต
จัดหาตลาดรองรับ เปนตน

แกปญหาหนี้สิน/หาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

ระดับความเชื่อมั่นตอรัฐบาลในการแกไขปญหาตางๆ ของประเทศ  

แกปญหาราคาสินคาอุปโภค - บริโภคอันดับ
(53.4%)

1

แกปญหาหนี้สิน/
หาแหลงเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ำ

อันดับ
(37.5%)

2 แกปญหาดานการเกษตร 
เชน ดูแลราคาผลผลิต 
จัดหาตลาดรองรับ เปนตน

อันดับ
(34.9%)

 3

การขึ้นคาแรงขั้นต่ำ/
จัดสวัสดิการแรงงาน/
ขึ้นเงินเดือน

อันดับ
(19.9%)

4 เพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา/
ผูพิการ/เด็กแรกเกิด/
ผูมีรายไดนอย

อันดับ
(14.8%)

 5

àÃ×èÍ§  ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãËŒÃ˜°ºÒÅ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
à¾×èÍà»š¹¢Í§¢ÇÑÞ»‚ãËÁ‹ 5 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡

1/

1 สินคาอุปโภค - บริโภคราคาแพง
(54.7%)
อันดับ

 2 การทำเกษตรกรรม 
เชน ราคาผลผลิตตกต่ำ
ราคาปุย/ยาปราบศัตรูพืช
ราคาแพง เปนตน

(37.4%)
อันดับ  3

(27.0%)
อันดับ

 4 เงินเดือนนอย
ไมเพียงพอ
กับคาใชจาย(19.5%)

อันดับ  5
(16.5%)
อันดับ

หนี้สิน/เงินกู
นอกระบบ

1/

àÃ×èÍ§  ·ÕèªØÁª¹/ËÁÙ‹ºŒÒ¹ä´ŒÃ˜º¤ÇÒÁà´×Í´Ã‡Í¹
ã¹ÃÍº»‚ ¾.È. 2560 ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ 5 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡

1/
ภาพรวม

ทั่วประเทศ

การขึ้นคาแรงขั้นต่ำ/จัดสวัสดิการแรงงาน/
ขึ้นเงินเดือน

ไมมีเงินทุน
ในการประกอบ
อาชีพ

หมายเหตุ :  1/ ตอบไดมากกวา 1 คำตอบ

ความเดือดรอน  3 เรื่องแรก
1/

ความตองการ  3 เรื่องแรก
1/

ความเดือดรอน  3 เรื่องแรก
1/

ความตองการ  3 เรื่องแรก
1/

ความเดือดรอน  3 เรื่องแรก
1/

ความตองการ  3 เรื่องแรก
1/

ความเดือดรอน  3 เรื่องแรก
1/

ความตองการ  3 เรื่องแรก
1/

ความเดือดรอน  3 เรื่องแรก
1/

ความตองการ  3 เรื่องแรก
1/
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ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน 
ต่อกำรบริหำรงำนของรัฐบำลครบ 3 ปี 6 เดือน 

ที่มำ : ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด ำเนินกำรสัมภำษณ์ประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไปท่ัวประเทศ จ ำนวนตัวอย่ำงท้ังสิ้น 5,800 รำย    
 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำงวันท่ี 2 – 16 มกรำคม 2561 

เรื่อง 1/ ที่ตอ้งการใหร้ฐับาลด าเนินการอยา่งเรง่ดว่น 5 อนัดบัแรก 

 ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การด าเนินงานของรฐับาล ความเช่ือมัน่ตอ่รฐับาลในการแกไ้ขปัญหาของประเทศ 

มำก 

ปำนกลำง 

น้อย 

น้อยที่สุด 
ไม่พึงพอใจเลย 

มำกที่สุด 

 

 

 
 

 

30.0% 
3.5% 

53.4% 
12.4% 

0.6% 
0.1% 

50 20 0 30 40 10 60 

 65.8% 

 ร้อยละ ร้อยละ 

มำก 

ปำนกลำง 

น้อย 

น้อยที่สุด 
ไมเ่ชื่อมั่นเลย 

มำกที่สุด 

 

 

 
 

 

 

31.2% 
51.6% 

50 20 60 0 30 40 10 

0.7% 
0.2% 

4.1% 

 63.8% 12.2% 

 

กำรควบคุมสินค้ำอุปโภค บริโภค 
ไม่ให้มีรำคำแพง   61.0% 

 

กำรแก้ปัญหำผลผลิตทำงกำรเกษตร
รำคำตกต่ ำ 40.4% 

 

กำรแก้ปัญหำ 
ยำเสพติด 26.5% 

 

กำรแก้ปัญหำ 
หนี้สิน 24.3% 

 

กำรปรับขึ้นคำ่แรง 
ให้เพียงพอกับค่ำครองชีพ 20.5% 

 

    
 
 

 

 หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

อนัดบั 1 
 

อนัดบั 2 
 

อนัดบั 3 
 

อนัดบั 4 
 

อนัดบั 5 
 

 
 

 

กำรจดังำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลงิพระบรมศพฯ       91.2% 
 
โครงกำรจัดสวัสดิกำรเพ่ือพ่ีน้องประชำชน     64.4% 
 
มำตรกำรชว่ยเหลือผู้มีรำยได้นอ้ย     64.3% 
 

 

 

 

กำรปรำบปรำมขบวนกำรท ำลำยทรพัยำกรธรรมชำตฯิ   52.5% 
 
กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวในประเทศ     48.8% 
 

 

 
 
 

 

กำรจดังำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลงิพระบรมศพฯ     99.2% 
 
มำตรกำรชว่ยเหลือผู้มีรำยได้นอ้ย     98.4% 
 
กำรควบคุมรำคำสลำกกินแบ่งรัฐบำล 80 บำท   97.1% 
 

 

 

 

 
กำรป้องกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติด   96.6% 
 
กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต ้ 95.2% 
 

การทราบเก่ียวกบัการด าเนินงานที่ผ่านมาของรฐับาล 
                   5 อนัดบัแรก 

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก – มากท่ีสุด 
          ตอ่ผลการด าเนินงานทีผ่่านมาของรฐับาล 5 อนัดบัแรก   

การตดิตามขอ้มูลข่าวสาร/รายการของรฐับาล 
 

 

 

 

ข้อมูลข่ำวสำรของรัฐบำล 
(เช่น ข่ำวทำงโทรทัศน์  

หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ) 
 

รำยกำรศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
หรือรำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำติ  

 

รำยกำรเดินหน้ำประเทศไทย 
(ออกอำกำศทุกวนั เวลำ 18.00 น.) 

  

ติดตำม 88.8% 
 - เป็นประจ ำ 20.4% 
 -  เป็นบำงคร้ัง 68.4% 
ไม่ได้ติดตำม 11.2% 

(ออกอำกำศทุกวนัศุกร์ เวลำ 20.00 น.) 

ติดตำม 81.6% 
 - เป็นประจ ำ 16.2% 
 -  เป็นบำงคร้ัง 65.4% 
ไม่ได้ติดตำม 18.4% 

ติดตำม 81.0% 
 - เป็นประจ ำ 17.5% 
 -  เป็นบำงคร้ัง 63.5% 
ไม่ได้ติดตำม 19.0% 



รายงานประจำาปี 256156

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่มีรายได ้
4.6% 

< 3,001 
บาท 

10.8% 
3,001-

5,000 บาท 
13.1% 

5,001-
7,000 บาท 

15.2% 
7,001-

10,000 บาท 
20.3% 

10,001-
15,000 บาท 

17.2% 

15,001-
20,000 บาท 

9.9% 

> 20,000 
บาท 
8.9% 

 

 4.1  
 11.9  

 18.6  
 24.3  
 24.1  

 17.0  

15-19 ป ี
20-29 ป ี
30-39 ป ี
40-49 ป ี
50-59 ป ี

60 ปีข้ึนไป 

0 10 20 30 

 

 44.3  
 32.3  

 4.7   5.5   11.2  
 2.0  

0 
20 
40 

 

 15.0   13.4   21.1   11.0   11.4   15.5  

 66.2   68.0   62.4   69.2   67.3   65.9  

 18.8   18.6   16.5   19.8   21.3   18.6  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

ติดตามเป็นประจ า ติดตามเป็นบางครั้งบางคราว ไม่ได้ติดตาม 

26.4% 
49.6% 
20.6% 

2.7% 
0.7% 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 

 
ประชาชนฯ 98.0% ทราบ 
 

การทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

         มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 

 
ประชาชนฯ 97.5% ทราบ 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

 
ประชาชนฯ  94.8% ทราบ 

ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
18.3% 
45.5% 
30.3% 

4.3% 
1.6% 

11.1% 
37.4% 
37.3% 
10.7% 
3.5% 

         การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรม 

 

  ประชาชนฯ 78.7% ทราบ 
 

9.2% 
39.3% 
43.2% 

6.5% 
1.8% 

ระดับความพึงพอใจ 

ทั่วประเทศ   กทม.     กลาง      เหนือ     ต.อ.น.      ใต ้

ร้อยละ 

  ภาค 

78.9 89.0 88.6 84.5 86.6 

 การติดตามข่าวสารของรัฐบาล  

85.0 

  

  
ประชาชนฯ 90.5% ทราบ 
 

12.0% 
36.1% 
35.2% 
12.8% 
3.9% 

ระดับความพึงพอใจ 
8.5% 

39.3% 
42.3% 

7.8% 
2.1% 

 การจัดระเบยีบแรงงานต่างด้าว 

 

 
ประชาชนฯ 81.4% ทราบ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
โครงการตลาดประชารัฐ 

 
ประชาชนฯ 73.9% ทราบ 

8.0% 
38.1% 
43.6% 

8.2% 
2.1% 

6.4% 
31.9% 

44.5% 
12.5% 
4.7% 

7.5% 
34.8% 
46.8% 

8.2% 
2.7% 

 โครงการ “คลินิกหมอครอบครัว” 

 
 
 

ประชาชนฯ 32.8% ทราบ 

ระดับความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

 
ประชาชนฯ 69.2% ทราบ 
 

 โครงการพัฒนาระบบ 
รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน (ระยะที่ 1) 

 
ประชาชนฯ 57.2% ทราบ 
 

ระดับความพึงพอใจ 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมืองรอง 55 จังหวัด 

 

ประชาชนฯ 44.2% ทราบ 

5.2% 
30.1% 
49.2% 
11.5% 
4.0% 

ระดับความพึงพอใจ 

อายุ อาชีพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
เพศ 
หญิง 51.5%      ชาย 48.5% 

ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อสม. 7.1% 
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 14.3% 
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ทนายความ 23.3% 
เกษตรกร 24.1% 
ขับรถรับจ้าง (เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถตู้ แท็กซี่ เป็นตน้) 1.1% 
รับจ้างทั่วไป/กรรมกร 10.2% 
นักเรียน/นกัศึกษา 4.5% 
ว่างงาน/ไม่มีงานท า 2.2% 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน (อยู่บ้านเฉย ๆ) 13.2% 

ระดับการศึกษาสูงสุดที่จบ 

ระดับความพึงพอใจ 8.7% 
34.1% 
42.9% 
10.2% 

4.1% 

ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และ 
ความเข้าใจต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินการสัมภาษณป์ระชาชนท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไปท่ัวประเทศ  
จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 37,980 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันท่ี 7 - 25 พฤษภาคม 2561 

ประถม   มัธยม     ปวช.   ปวส./   ป.ตรี    ไม่ได้รับ 
และต่ ากว่า                     ปวท     และ   การศึกษา 

                                                              สูงกว่า 



สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 57

 เก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2561    
ที่มา  : สำนักงานสถิติแหงชาติ   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดำเนินการสัมภาษณประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวนตัวอยางทั้งสิ้น  46,000 ราย      
หมายเหตุ :  1/ ตอบไดมากกวา 1 คำตอบ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในชุมชน/หมูบาน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน 3 อันดับแรก

พฤติการณ์การใช้ยาเสพติด

0.3%

การซื่้อขายยาเสพติด

54.3% 39.2%47.3%

1.ชวงอายุ 
1/

6.2% 43.8% 50.0%

2.7%

2.กลุมอาชีพ
1/

รับจางทั่วไป
ดานการเกษตร

นักเรียน/

นักศึกษา

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับความเดือดร้อนและเรื่องที่ได้รับความเดือดร้อน
จากปัญหายาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน 3 อันดับแรก

         ความพึงพอใจ และ ความเชื่อมั่น 
ต่อผลการดำเนินงานของรัฐบาล ในการป้องกัน ปราบปรามและ 

บำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

àÃ×èÍ§ ·Õè ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁà´×Í´ÃŒÍ¹

15 - 19 ปี20 - 24 ปี 25 - 29 ปี

(เฉพาะผู้ที่ระบุว่าพบเห็นและผู้ที่ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด)

การปลูกฝังให้ครอบครัว
ช่วยกันสอดส่องดูแล

อันดับ 3 (18.7%)

การใช้กฎหมายลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด

อันดับ 2 (46.9%)

อันดับ 1 (53.7%)

24.6%66.2%

 9.2%

ÍÑ¹´Ñº 1. ¡ÒÃ¡ÃÐ·Ó¼Ô´
           à¡ÕèÂÇ¡Ñº·ÃÑ¾Â�ไม่ได้รับ

ความเดือดร้อน
ÍÑ¹´Ñº 2. ¡ÒÃÊ‹§àÊÕÂ§´Ñ§

             ¡‹Í¤ÇÒÁÃÓ¤ÒÞ

ÍÑ¹´Ñº 3. á¡ç§¤�ÁÍàµÍÃ�ä«¤�«Ôè§

 11.3%

 13.3%

 9.5%

1/

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3

¾º»˜ÞËÒÂÒàÊ¾µÔ´ äÁ‹¾º»˜ÞËÒÂÒàÊ¾µÔ´

(เฉพาะผู้ที่ระบุว่าพบเห็นและผู้ที่ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด)

¾ºàËç¹´ŒÇÂµ¹àÍ§ äÁ‹¾ºàËç¹áµ‹·ÃÒºÇ‹ÒÁÕ»˜ÞËÒÂÒàÊ¾µÔ´ äÁ‹¾ºàËç¹áÅÐäÁ‹·ÃÒºÇ‹ÒÁÕ»˜ÞËÒÂÒàÊ¾µÔ´

พบเห็นการซื้อขายได้ยาก พบเห็นการซื้อขายได้ง่าย

ไม่พบเห็นแต่ทราบว่ามีการซื้อขายยาเสพติด

พบเห็นผู้เสพ/ผู้ติดที่ยังมีพฤติการณ์การใช้ยาเสพติด

ไม่พบเห็นแต่ทราบว่ามีผู้เสพ/ผู้ติดฯ

ไม่พบเห็นและไม่ทราบว่ามีผู้เสพ/ผู้ติดฯไม่พบเห็นและไม่ทราบว่ามีการซื้อขายยาเสพติด

5.6%

43.3%
51.1%

32.2%
64.8%

ข้อเสนอแนะ

การปราบปรามอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง

ได้รับ
ความเดือดร้อน

ไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ

7.05

ความพึงพอใจ
คะแนน

6.98
คะแนน

ความเชื่อมั่น

วางงาน/
ไมมีงานทำ

ÍÑ¹´Ñº 2 (30.4%)

ÍÑ¹´Ñº 3 (27.8%)

ÍÑ¹´Ñº 1 (55.0%)

แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติด 3 อันดับแรก

สำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561                             



รายงานประจำาปี 256158

	 ผลการด�าเนินงานในรอบปี	2559	(1	มกราคม	ถึง 

31	ธันวาคม	2559)	ของสถานประกอบการอุตสาหกรรม

การผลิต	ที่ตั้งอยู่ทั่วราชอาณาจักร	ซึ่งจัดจ�าแนกประเภท

สถานประกอบการตามการจัดประเภทมาตรฐาน

อุตสาหกรรมประเทศไทย	ปี	2552	(Thailand	Standard	

Industrial	Classification:	TSIC	2009)	สรุปได้ดังนี้

 1. จำ�นวนสถ�นประกอบก�ร

	 	 จากการส�ามะโนอุตสาหกรรม	พ.ศ.	 2560	 

พบว่า	ทัว่ประเทศมสีถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลติ	

จ�านวนทั้งสิ้น	443,188	แห่ง	โดยตั้งอยู่ในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือเป็นจ�านวนมากท่ีสุด	รองลงมาเป็นภาคเหนือ	

ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	ภาคใต้	และปริมณฑล	ซึ่งใน

ภาพรวมมีจ�านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.5	เมื่อเทียบกับส�ามะโน

อุตสาหกรรมการผลิตเมื่อ	5	ปีที่แล้ว

 2. หมวดย่อยอุตส�หกรรม

	 	 เมื่อพิจารณาตามหมวดย่อยอุตสาหกรรม	 

พบว่า	 เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต

ผลิตภัณฑ์อาหารมากท่ีสุด	รองลงมาเป็นการผลิตเสื้อผ้า

เครื่องแต่งกาย การผลิตสิ่งทอ	 และการผลิตไม ้และ

ผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิต

ส่ิงของจากฟางและวสัดุถักสานอืน่ๆ	นอกจากนีเ้ป็นการผลติ

ในหมวดย่อยอื่นๆ	มีสัดส่วนต�่ากว่าร้อยละ	10.0

 3. จำ�นวนคนทำ�ง�น

	 เมื่อพิจารณาคนท�างานในสถานประกอบการ 

การผลติทัว่ประเทศ	มจี�านวนประมาณ	4,461,443	คน	พบว่า	

ร้อยละ	49.8	เป็นเพศชาย	และร้อยละ	50.2	เป็นเพศหญิง	

ซึ่งหากพิจารณาตามสถานภาพการท�างาน	พบว่า	ร้อยละ	

54.2	ของคนท�างานชายเป็นลกูจ้างมฝีีมอื	ซึง่สงูกว่าเพศหญิง

ที่มีลูกจ้างมีฝีมือร้อยละ	47.6	ของคนท�างานหญิงทั้งหมด

โครงก�รสำ�มะโนอุตส�หกรรม พ.ศ. 2560

ภ�คเหนือ

100,419

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

180,711

ปริมณฑล

27,844
กรุงเทพมห�นคร

43,317

ภ�คกล�ง 55,308

ภ�คใต้

35,589

จำ�นวนสถ�นประกอบก�ร (แห่ง)

โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 
 

ผลการดํา เนินงานในรอบปี  2559  
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) 
ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 
ที่ตั้ งอยู่ทั่วราชอาณาจักร 
ซึ่งจัดจําแนกประเภทสถานประกอบการตามการจั
ดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 
2552 (Thailand Standard Industrial 
Classification: TSIC 2009) สรุปได้ดังนี้ 

1. จํานวนสถานประกอบการ 
จากการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 

พบว่า 
ทั่วประเทศมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผ
ลิต จํานวนทั้งสิ้น 443,188 แห่ง 
โดยตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจํานวนม
ากที่สุด รองลงมาเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง 
กรุงเทพมหานคร ภาคใต้ และปริมณฑล 
ซึ่งในภาพรวมมีจํานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 
เมื่อเทียบกับสํามะโนอุตสาหกรรมการผลิตเมื่อ 5 
ปีที่แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. หมวดย่อยอุตสาหกรรม 

เมื่อพิจารณาตามหมวดย่อยอุตสาหกรรม 
พบว่า  
เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารมากที่สุด 
รองลงมาเป็นการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
การผลิตสิ่งทอ 
และการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก 
(ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 
การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดถุักสานอื่น ๆ 
นอกจากนี้เป็นการผลิตในหมวดย่อยอื่นๆ 
มีสัดส่วนต่ํากว่าร้อยละ 10.0 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จํานวนคนทํางา 
 
 

 
 
 

ภาคเหนอื 
100,419 

ภาคกลาง 55,308 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
180,711 

ภาคใต้ 
35,589 

ปรมิณฑล 
27,844 

กรุงเทพมหานคร 
43,317 

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 

ร้อยละ 25.3 

การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 

ร้อยละ 15.1 

การผลิตสิ่งทอ 

ร้อยละ 14.2 

การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 

และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 

การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุ 

ถักสานอื่น ๆร้อยละ 13.8 

รอ้ยละ 8.3 การผลิตผลติภัณฑโ์ลหะประดษิฐ์  
                (ยกเวน้เครื่องจักรและอุปกรณ์)  
รอ้ยละ 5.6 การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆ 
รอ้ยละ 2.8 การผลติผลติภัณฑอ์ื่นๆ ที่ทําจากแรอ่โลหะ 
รอ้ยละ 2.4 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
รอ้ยละ 1.8 การพมิพแ์ละการผลติซ้ําสื่อบันทกึขอ้มูล 
ร้อยละ 1.7 การซอ่มและการตดิตัง้เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
รอ้ยละ 1.6 การผลติเครื่องดื่ม 
รอ้ยละ 1.4 การผลติเครื่องหนังและผลติภัณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
รอ้ยละ 1.4 การผลติผลติภัณฑย์างและพลาสตกิ 
รอ้ยละ 4.6 อื่น ๆ  

ร้อยละ 49.8 ร้อยละ 50.2 
 

14.4 

47.6 

27.0 

11.0 

ลูกจ้างมีฝีมือ 

คนทํางานโดยไม่ไดร้ับค่าจ้าง/เงินเดือน 

ลูกจ้างอื่น ๆ 

ลูกจ้างไม่มีฝีมือ 

ร้อยละ ร้อยละ 

 
 

โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 
 

ผลการดํา เนินงานในรอบปี  2559  
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) 
ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 
ที่ตั้ งอยู่ทั่วราชอาณาจักร 
ซึ่งจัดจําแนกประเภทสถานประกอบการตามการจั
ดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 
2552 (Thailand Standard Industrial 
Classification: TSIC 2009) สรุปได้ดังนี้ 

1. จํานวนสถานประกอบการ 
จากการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 

พบว่า 
ทั่วประเทศมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผ
ลิต จํานวนทั้งสิ้น 443,188 แห่ง 
โดยตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจํานวนม
ากที่สุด รองลงมาเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง 
กรุงเทพมหานคร ภาคใต้ และปริมณฑล 
ซึ่งในภาพรวมมีจํานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 
เมื่อเทียบกับสํามะโนอุตสาหกรรมการผลิตเมื่อ 5 
ปีที่แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. หมวดย่อยอุตสาหกรรม 

เมื่อพิจารณาตามหมวดย่อยอุตสาหกรรม 
พบว่า  
เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารมากที่สุด 
รองลงมาเป็นการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
การผลิตสิ่งทอ 
และการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก 
(ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 
การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดถุักสานอื่น ๆ 
นอกจากนี้เป็นการผลิตในหมวดย่อยอื่นๆ 
มีสัดส่วนต่ํากว่าร้อยละ 10.0 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จํานวนคนทํางา 
 
 

 
 
 

ภาคเหนอื 
100,419 

ภาคกลาง 55,308 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
180,711 

ภาคใต้ 
35,589 

ปรมิณฑล 
27,844 

กรุงเทพมหานคร 
43,317 

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 

ร้อยละ 25.3 

การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 

ร้อยละ 15.1 

การผลิตสิ่งทอ 

ร้อยละ 14.2 

การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 

และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 

การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุ 

ถักสานอื่น ๆร้อยละ 13.8 

รอ้ยละ 8.3 การผลิตผลติภัณฑโ์ลหะประดษิฐ์  
                (ยกเวน้เครื่องจักรและอปุกรณ์)  
รอ้ยละ 5.6 การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆ 
รอ้ยละ 2.8 การผลติผลติภัณฑอ์ื่นๆ ที่ทําจากแรอ่โลหะ 
รอ้ยละ 2.4 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
รอ้ยละ 1.8 การพมิพแ์ละการผลติซ้ําสื่อบันทกึขอ้มูล 
ร้อยละ 1.7 การซอ่มและการตดิตัง้เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
รอ้ยละ 1.6 การผลติเครื่องดื่ม 
รอ้ยละ 1.4 การผลติเครื่องหนังและผลติภัณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
รอ้ยละ 1.4 การผลติผลติภัณฑย์างและพลาสตกิ 
รอ้ยละ 4.6 อื่น ๆ  

ร้อยละ 49.8 ร้อยละ 50.2 
 

14.4 

47.6 

27.0 

11.0 

ลูกจ้างมีฝีมือ 

คนทํางานโดยไม่ไดร้ับค่าจ้าง/เงินเดือน 

ลูกจ้างอื่น ๆ 

ลูกจ้างไม่มีฝีมือ 

ร้อยละ ร้อยละ 

 
 

9.2

11.3

25.3

54.2
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 4. ค่�ตอบแทนแรงง�น

	 	 เมื่อพิจารณาค่าตอบแทนแรงงานที่ลูกจ้างใน

อุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ	พบว่า	ได้รับค่าตอบแทน

แรงงานรวมทัง้ส้ิน	573,026.4	ล้านบาท	หรอืเฉลีย่	147,358	

บาทต่อคนต่อปี	โดยลกูจ้างในอุตสาหกรรมการผลติถ่านโค้ก

และผลิตภัณฑ์ที่ได ้จากการกลั่นปิโตรเลียม	 ได้รับค่า

ตอบแทนแรงงานเฉลีย่ต่อคนต่อปีสงูทีส่ดุ	คอื	442,101	บาท	

รองลงมาเป็นลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมกิจกรรม

การบ�าบดัและบรกิารจดัการของเสยีอืน่ๆ ได้รบัค่าตอบแทน

แรงงานเฉลีย่ต่อคนต่อปี	261,165	บาท	การผลติผลิตภณัฑ์

ยาสูบ การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอ่ืนๆ	และการผลิตเคมีภัณฑ์

และผลิตภัณฑ์เคมี	ได้รับค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคน 

ต่อปี	239,394	185,314	และ	175,354	บาท	ตามล�าดับ	

ส�าหรบัลกูจ้างทีป่ฏบิตังิานในแต่ละหมวดย่อยอตุสาหกรรม

อืน่	ๆ 	นอกจากทีก่ล่าวข้างต้นได้รบัค่าตอบแทนเฉลีย่ต�า่กว่า	

175,000	บาทต่อคนต่อปี

 5.  ผลก�รดำ�เนินกิจก�รของสถ�นประกอบก�ร

	 	 เมื่อพิจารณาผลการด�าเนินกิจการของสถาน

ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ	พบว่า	 

ในปี	2559	สถานประกอบการมีมูลค่าผลผลิตรวม	12.9	 

ล้านล้านบาท	มีค่าใช้จ่ายขั้นกลางรวม	10.0	ล้านล้านบาท	

ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมการผลิตท้ังสิ้น	 

2.9	 ล้านล้านบาท	 และเมื่อพิจารณาตามหมวดย่อย

อตุสาหกรรม	พบว่าสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลติ

ผลิตภัณฑ์อาหาร	มีมูลค่าผลผลิต	ค่าใช้จ ่ายขั้นกลาง 

และมูลค่าเพิ่มสูงสุด	คิดเป็นร้อยละ	15.8		15.7	และ	16.4	

ตามล�าดับ	รองลงมาเป็นสถานประกอบการในอตุสาหกรรม

การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง	มีมูลค่าผลผลิต	 

ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง	และมูลค่าเพิ่ม	คิดเป็นร้อยละ	15.6		 

16.3	และ	13.3	ตามล�าดับ	ส่วนสถานประกอบการท่ี

ประกอบกิจการอื่น	ๆ	นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

มีมูลค่าผลผลิต	ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง	และมูลค่าเพิ่ม	ต�่ากว่า

ร้อยละ	12.0

หมวดย่อยอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

442,101 

261,165 

239,394 

185,314 

175,354 

173,292 

170,755 

170,437 

139,344 

ค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ย (บาท/คน/ปี)  หมวดย่อยอุตสาหกรรม 

อื่น ๆ 
 

การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ                                                                                                                                                                                  

การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 

การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

กิจกรรมการบําบัดและบริการจัดการของเสียอื่น ๆ                                                                                                            

การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่น 
ๆ                                                                                                                                                                                                                           

การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 

การผลิตยานยนต์ 

รถพ่วง

 และรถกึ่งพ่วง 

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                             

2,037,268.3 

2,012,680.4 

1,447,505.6 

994,922.5 

6,392,062.3 

1,565,040.3 

1,629,273.9 

1,147,091.5 

788,503.8 

4,869,622.4 

472,228.0 

383,406.5 

300,414.1 

206,418.7 

1,522,439.9 
อื่น ๆ 

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ 
และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์

                                                                                                                                                             

Ã มูลค่าผลผลติ (ล้านบาท) 
หมายถงึ รายรับของสถานประกอบการในรอบป ี2559 
Ã ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง (ล้านบาท) 
ห ม า ย ถ งึ ร า ย จ า่ ย ท ี่ใ ช ใ้ น ก า ร ด ํา เ น นิ ก า ร ผ ล ติ ข อ ง ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ป ี2559 
Ã มูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท) 
คํานวณโดย: มูลคา่ผลผลติ - คา่ใช้จา่ยขัน้กลาง 
 

หมวดย่อยอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

442,101 

261,165 

239,394 

185,314 

175,354 

173,292 

170,755 

170,437 

139,344 

ค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ย (บาท/คน/ปี)  หมวดย่อยอุตสาหกรรม 

อื่น ๆ 
 

การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ                                                                                                                                                                                  

การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 

การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

กิจกรรมการบําบัดและบริการจัดการของเสียอื่น ๆ                                                                                                            

การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่น 
ๆ                                                                                                                                                                                                                           

การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 

การผลิตยานยนต์ 

รถพ่วง

 และรถกึ่งพ่วง 

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                             

2,037,268.3 

2,012,680.4 

1,447,505.6 

994,922.5 

6,392,062.3 

1,565,040.3 

1,629,273.9 

1,147,091.5 

788,503.8 

4,869,622.4 

472,228.0 

383,406.5 

300,414.1 

206,418.7 

1,522,439.9 
อื่น ๆ 

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ 
และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์

                                                                                                                                                             

Ã มูลค่าผลผลติ (ล้านบาท) 
หมายถงึ รายรับของสถานประกอบการในรอบป ี2559 
Ã ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง (ล้านบาท) 
ห ม า ย ถ งึ ร า ย จ า่ ย ท ี่ใ ช ใ้ น ก า ร ด ํา เ น นิ ก า ร ผ ล ติ ข อ ง ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ป ี2559 
Ã มูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท) 
คํานวณโดย: มูลคา่ผลผลติ - คา่ใช้จา่ยขัน้กลาง 
 

การผลิตยานยนต์	รถพ่วง
และรถกึ่งพ่วง

รถพ่วง



รายงานประจำาปี 256160

	 การส�ารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ

ของประชากร	ได้ด�าเนินการส�ารวจปีละ	1	ครั้ง	โดยผนวก

ข้อถามเข้ากับแบบส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร	

ไตรมาสที่	1	ในช่วงเดือนมกราคม	กุมภาพันธ์	และมีนาคม

ของทุกปี	 โดยส�ารวจจากประชากรที่มีอายุ	 15	ปีข้ึนไป	 

ในครวัเรอืนทีต่กเป็นตวัอย่างท่ัวประเทศ	รวมท้ังสิน้	83,880	

ครัวเรือน

	 ส�าหรบัรายงานฉบบันี	้เป็นการเสนอผลการส�ารวจ

ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร	 

พ.ศ.	2560	ผลการส�ารวจท�าให้ทราบความต้องการพัฒนา

ขีดความสามารถของประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไป	หลักสูตร 

ทีต้่องการได้รบัการพฒันาฯ	จ�านวนหลกัสตูรท่ีเคยได้รบัการ

อบรมและการพัฒนาฯ	ผลการส�ารวจสามารถสรุปได้ดังนี้

 1. คว�มต้องก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ

	 	 ผลการส�ารวจความต้องการพัฒนาขีดความ

สามารถของประชากร	พ.ศ.	2560	พบว่า	จ�านวนประชากร

อายุ	15	ปีขึ้นไป	มีประมาณ	55.83	ล้านคน	ในจ�านวนนี้	 

มีผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ	5.03	ล้านคน	หรือคิด

เป็นร้อยละ	9.0	ของประชากรที่มีอายุ	15	ปีขึ้นไป	เพศชาย	

2.39	ล้านคน	(ร้อยละ	8.9)	และเพศหญิง	2.64	ล้านคน	

(ร้อยละ	9.1)	

	 หากพจิารณาตามเขตการปกครอง	พบว่า	ผูท่ี้อาศยั

อยู่ในเขตเทศบาลต้องการพัฒนาขีดความสามารถ	1.70	

ล้านคน	หรือคิดเป็นร้อยละ	6.7	ขณะที่นอกเขตเทศบาล

ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ	3.33	ล้านคน	หรือคิดเป็น

ร้อยละ	11.0

	 เมื่อพิจารณา	ผู้ท่ีต้องการพัฒนาขีดความสามารถ

เป็นรายภาค	พบว่า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ที่ต้องการ

พฒันาขดีความสามารถร้อยละ	15.7		ภาคเหนอืร้อยละ	9.0	

ภาคกลางร้อยละ	4.9	ภาคใต้ร้อยละ	9.8	และกรุงเทพมหานคร	

ร้อยละ	4.0	
ร้อยละของประชากร	15	ปีขึ้นไป	จ�าแนกตามภาค	พ.ศ.	2560

	 ส�าหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถตาม

กลุ่มอายุ	พบว่า	กลุ่มอายุ	15-24	ปี	หรือกลุ่มเยาวชน	 

ร้อยละ	13.4	กลุ่มอายุ	25-34	ปี	ร้อยละ	11.3		กลุ่มอายุ	

35-44	ปี	ร้อยละ	10.9	กลุ่มอายุ	45-54	ปี	ร้อยละ	9.2	 

กลุ่มอายุ	55-59	ปี	ร้อยละ	7.0	และกลุ่มอายุ	60	ปีขึ้นไป

ร้อยละ	2.1	จะเห็นได้ว่ายิ่งอายุมากขึ้น	ร้อยละของผู้ที่

ต้องการพัฒนาขีดความสามารถจะลดลง

ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ	

จ�าแนกตามกลุ่มอายุ	พ.ศ.	2560

สำ�รวจคว�มต้องก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของประช�กร พ.ศ. 2560

สํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560 
 

การสํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
ของประชากร ได้ดําเนินการสํารวจปีละ 1 ครั้ง 
โดยผนวกข้อถามเข้ากับแบบสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร ไตรมาสที่ 1 ในช่วงเดือนมกราคม 
กุมภาพันธ์ และมีนาคมของทุกป ี
โดยสํารวจจากประชากรที่มีอาย ุ15 ปีขึ้นไป 
ในครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่างทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 
83,880 ครัวเรือน 

สําหรับรายงานฉบับนี้ 
เป็นการเสนอผลการสํารวจความต้องการพัฒนาขีดความส
ามารถของประชากร พ.ศ. 2560 
ผลการสํารวจทําให้ทราบความต้องการพัฒนาขีดควา
มสามารถของประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป 
หลักสูตรที่ต้องการได้รับการพัฒนาฯ จํานวนหลักสตูร 
ที่เคยได้รับการอบรมและการพัฒนาฯ 
ผลการสํารวจสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 

ผลการสํารวจความต้องการพัฒนาขีด
ความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560 พบว่า 
จํานวนประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป มีประมาณ 55.83 ล้านคน  
ในจํานวนนี้ มีผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 5.03 ล้านคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 9.0 ของประชากรที่มีอาย ุ15 ปีขึ้นไป  
เพศชาย 2.39 ล้านคน (ร้อยละ 8.9)  และเพศหญิง  
2.64  ล้านคน  (ร้อยละ  9.1 )   

 
จํานวนและรอ้ยละของประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป  
จําแนกตามความต้องการพัฒนาขีดสามารถ เพศ และเขตการปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. หลักสูตรที่มีผู้สนใจต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 

เมื่อพิจารณาถึงหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาขีด
ความสามารถจากผลการสํารวจ พบว่า 
มีผู้ที่สนใจเข้ารับการพัฒนาขีดความสามารถมากที่สุด 
คือ ด้านอาหารและโภชนาการมากที่สุด 6.62 แสนคน 

ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถตามภาค = จํานวนผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถแต่ละภาค x 100 

จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ละภาค 

ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560 

ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถตามกลุ่มอายุ= จํานวนผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถแต่ละกลุ่มอายุ x 100 

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ละกลุ่มอายุ 

ชาย
24.58 ล้านคน

หญิง
26.22 ล้านคน

ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
5.03 ล้านคน (9.0%)

ไมต่้องการพัฒนาขีดความสามารถ
50.80 ล้านคน (91.0%)

ชาย 2.39 ล้านคน ในเขตเทศบาล
1.70 ล้านคน

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 55.83 ล้านคน

หญิง 2.64 ล้านคน
นอกเขตเทศบาล

3.33 ล้านคน

สํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560 
 

การสํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
ของประชากร ได้ดําเนินการสํารวจปีละ 1 ครั้ง 
โดยผนวกข้อถามเข้ากับแบบสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร ไตรมาสที่ 1 ในช่วงเดือนมกราคม 
กุมภาพันธ์ และมีนาคมของทุกป ี
โดยสํารวจจากประชากรที่มีอาย ุ15 ปีขึ้นไป 
ในครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่างทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 
83,880 ครัวเรือน 

สําหรับรายงานฉบับนี้ 
เป็นการเสนอผลการสํารวจความต้องการพัฒนาขีดความส
ามารถของประชากร พ.ศ. 2560 
ผลการสํารวจทําให้ทราบความต้องการพัฒนาขีดควา
มสามารถของประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป 
หลักสูตรที่ต้องการได้รับการพัฒนาฯ จํานวนหลักสตูร 
ที่เคยได้รับการอบรมและการพัฒนาฯ 
ผลการสํารวจสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 

ผลการสํารวจความต้องการพัฒนาขีด
ความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560 พบว่า 
จํานวนประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป มีประมาณ 55.83 ล้านคน  
ในจํานวนนี้ มีผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 5.03 ล้านคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 9.0 ของประชากรที่มีอาย ุ15 ปีขึ้นไป  
เพศชาย 2.39 ล้านคน (ร้อยละ 8.9)  และเพศหญิง  
2.64  ล้านคน  (ร้อยละ  9.1 )   

 
จํานวนและรอ้ยละของประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป  
จําแนกตามความต้องการพัฒนาขีดสามารถ เพศ และเขตการปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. หลักสูตรที่มีผู้สนใจต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 

เมื่อพิจารณาถึงหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาขีด
ความสามารถจากผลการสํารวจ พบว่า 
มีผู้ที่สนใจเข้ารับการพัฒนาขีดความสามารถมากที่สุด 
คือ ด้านอาหารและโภชนาการมากที่สุด 6.62 แสนคน 

ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถตามภาค = จํานวนผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถแต่ละภาค x 100 

จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ละภาค 

ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560 

ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถตามกลุ่มอายุ= จํานวนผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถแต่ละกลุ่มอายุ x 100 

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ละกลุ่มอายุ 

ชาย
24.58 ล้านคน

หญิง
26.22 ล้านคน

ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
5.03 ล้านคน (9.0%)

ไมต่้องการพัฒนาขีดความสามารถ
50.80 ล้านคน (91.0%)

ชาย 2.39 ล้านคน ในเขตเทศบาล
1.70 ล้านคน

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 55.83 ล้านคน

หญิง 2.64 ล้านคน
นอกเขตเทศบาล

3.33 ล้านคน

ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถตามกลุ่มอายุ=จ�านวนผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถแต่ละกลุ่มอายุ	x	100

ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถตามกลุ่มอายุ=จ�านวนผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถแต่ละกลุ่มอายุ	x	100

ประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไป	แต่ละกลุ่มอายุ

ประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไป	แต่ละกลุ่มอายุ

สํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560 
 

การสํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
ของประชากร ได้ดําเนินการสํารวจปีละ 1 ครั้ง 
โดยผนวกข้อถามเข้ากับแบบสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร ไตรมาสที่ 1 ในช่วงเดือนมกราคม 
กุมภาพันธ์ และมีนาคมของทุกป ี
โดยสํารวจจากประชากรที่มีอาย ุ15 ปีขึ้นไป 
ในครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่างทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 
83,880 ครัวเรือน 

สําหรับรายงานฉบับนี้ 
เป็นการเสนอผลการสํารวจความต้องการพัฒนาขีดความส
ามารถของประชากร พ.ศ. 2560 
ผลการสํารวจทําให้ทราบความต้องการพัฒนาขีดควา
มสามารถของประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป 
หลักสูตรที่ต้องการได้รับการพัฒนาฯ จํานวนหลักสตูร 
ที่เคยได้รับการอบรมและการพัฒนาฯ 
ผลการสํารวจสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 

ผลการสํารวจความต้องการพัฒนาขีด
ความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560 พบว่า 
จํานวนประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป มีประมาณ 55.83 ล้านคน  
ในจํานวนนี้ มีผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 5.03 ล้านคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 9.0 ของประชากรที่มีอาย ุ15 ปีขึ้นไป  
เพศชาย 2.39 ล้านคน (ร้อยละ 8.9)  และเพศหญิง  
2.64  ล้านคน  (ร้อยละ  9.1 )   

 
จํานวนและรอ้ยละของประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป  
จําแนกตามความต้องการพัฒนาขีดสามารถ เพศ และเขตการปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. หลักสูตรที่มีผู้สนใจต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 

เมื่อพิจารณาถึงหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาขีด
ความสามารถจากผลการสํารวจ พบว่า 
มีผู้ที่สนใจเข้ารับการพัฒนาขีดความสามารถมากที่สุด 
คือ ด้านอาหารและโภชนาการมากที่สุด 6.62 แสนคน 

ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถตามภาค = จํานวนผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถแต่ละภาค x 100 

จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ละภาค 

ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560 

ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถตามกลุ่มอายุ= จํานวนผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถแต่ละกลุ่มอายุ x 100 

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ละกลุ่มอายุ 

ชาย
24.58 ล้านคน

หญิง
26.22 ล้านคน

ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
5.03 ล้านคน (9.0%)

ไมต่้องการพัฒนาขีดความสามารถ
50.80 ล้านคน (91.0%)

ชาย 2.39 ล้านคน ในเขตเทศบาล
1.70 ล้านคน

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 55.83 ล้านคน

หญิง 2.64 ล้านคน
นอกเขตเทศบาล

3.33 ล้านคน
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ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถตามกลุ่มอายุ=จ�านวนผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถแต่ละกลุ่มอายุ	x	100

ประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไป	แต่ละกลุ่มอายุ

 2. หลักสูตรที่มีผู้สนใจต้องก�รพัฒน�ขีดคว�ม

ส�ม�รถ

	 	 เมื่อพิจารณาถึงหลักสูตรที่ต ้องการพัฒนา 

ขดีความสามารถจากผลการส�ารวจ	พบว่า	มผีูท้ีส่นใจเข้ารบั 

การพัฒนาขีดความสามารถมากที่สุด	คือ	ด้านอาหารและ

โภชนาการมากที่สุด	6.62	แสนคน	ด้านการเพาะปลูกและ

ขยายพันธุ์พืช	5.24	แสนคน	 เสริมสวย	4.85	แสนคน	 

ช่างยนต์และการบ�ารุงรักษา	4.66	แสนคน	ตัดเย็บเส้ือผ้า	

4.03	แสนคน	ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	3.28	แสนคน	

การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	1.74	แสนคน	ช่างกลโรงงาน	 

1.71	แสนคน	การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์	1.61	แสนคน	และ

ช่างก่อสร้าง	1.51	แสนคน	ส่วนท่ีเหลือกระจายอยู ่ใน

หลักสูตรด้านอื่นๆ

จ�านวนประชากร	15	ปีขึ้นไป	จ�าแนกตามหลักสูตรที่ต้องการ

พัฒนา	10	อันดับสูงสุด	พ.ศ.	2560

 3. เปรียบเทียบก�รเปลี่ยนแปลงคว�มต้องก�ร

พฒัน�ขีดคว�มส�ม�รถของประช�กรในช่วง ปี 2556 ถงึ 

2560

	 	 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลต้ังแต่ปี	2556	–	2560	

พบว่า	ผู้ท่ีต้องการพัฒนาขีดความสามารถมีแนวโน้มลดลง	

และเพิ่มขึ้นสลับกัน

เปรียบเทียบร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ	

พ.ศ.	2556-2560

 

ด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุพ์ืช 5.24 แสนคน 
เสริมสวย 4.85  แสนคน  
ช่างยนต์และการบาํรุงรักษา 4.66 แสนคน 
ตัดเย็บเสื้อผ้า 4.03 แสนคน 
ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3.28 แสนคน 
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 1.74 แสนคน 
ช่างกลโรงงาน 1.71 แสนคน การประดิษฐ์ผลติภัณฑ ์
1.61 แสนคน และช่างก่อสร้าง 1.51 แสนคน 
ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในหลักสูตรด้านอื่นๆ 

 

 
จํานวนประชากร 15 ปีขึ้นไป จําแนกตามหลักสูตรทีต่้องการพัฒนา  
10 อันดับสูงสุด พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความต้องการพฒันาขีด 
    ความสามารถของประชากรในช่วง ปี 2556 - 2560 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 – 2560 
พบว่า 

ผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถมีแนวโน้มลดลง 
และเพิ่มขึ้นสลับกัน 

 

เปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป  ที่ต้องการพัฒนาขีด 
ความสามารถ  พ.ศ. 2556 - 2560 

 

 หน่วย : ล้านคน 

ลักษณะความตอ้งการ 2556 2557 2558 2559 2560 

ประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป 54.83 54.69 55.09 55.47 55.83 

   ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 4.70 4.00 4.49 4.06 5.03 

   ไม่ต้องการพัฒนาขดีความสามารถ 50.13 50.69 50.60 51.41 50.80 

ร้อยละของผู้ที่ต้องการ 
พัฒนาขีดความสามารถ 

8.6 7.3 8.2 7.3 9.0 

 
 

 

 

 
 

เปรียบเทียบร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ. 2556-2560 

ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ=จํานวนผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ x 100 

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

 

ด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุพ์ืช 5.24 แสนคน 
เสริมสวย 4.85  แสนคน  
ช่างยนต์และการบาํรุงรักษา 4.66 แสนคน 
ตัดเย็บเสื้อผ้า 4.03 แสนคน 
ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3.28 แสนคน 
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 1.74 แสนคน 
ช่างกลโรงงาน 1.71 แสนคน การประดิษฐ์ผลติภัณฑ ์
1.61 แสนคน และช่างก่อสร้าง 1.51 แสนคน 
ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในหลักสูตรด้านอื่นๆ 

 

 
จํานวนประชากร 15 ปีขึ้นไป จําแนกตามหลักสูตรทีต่้องการพัฒนา  
10 อันดับสูงสุด พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความต้องการพฒันาขีด 
    ความสามารถของประชากรในช่วง ปี 2556 - 2560 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 – 2560 
พบว่า 

ผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถมีแนวโน้มลดลง 
และเพิ่มขึ้นสลับกัน 
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พัฒนาขีดความสามารถ 

8.6 7.3 8.2 7.3 9.0 

 
 

 

 

 
 

เปรียบเทียบร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ. 2556-2560 
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ช่างกลโรงงาน 1.71 แสนคน การประดิษฐ์ผลติภัณฑ ์
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    ความสามารถของประชากรในช่วง ปี 2556 - 2560 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 – 2560 
พบว่า 

ผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถมีแนวโน้มลดลง 
และเพิ่มขึ้นสลับกัน 

 

เปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป  ที่ต้องการพัฒนาขีด 
ความสามารถ  พ.ศ. 2556 - 2560 

 

 หน่วย : ล้านคน 

ลักษณะความตอ้งการ 2556 2557 2558 2559 2560 

ประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป 54.83 54.69 55.09 55.47 55.83 

   ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 4.70 4.00 4.49 4.06 5.03 
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เปรียบเทียบร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ. 2556-2560 

ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ=จํานวนผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ x 100 

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 



รายงานประจำาปี 256162

	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ได้ด�าเนินการส�ารวจ

พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากรเป็น 

ครั้งที่	18	โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนส่วนบุคคล

ตัวอย่าง	ระหว่าง	17	พฤษภาคม	-	31	กรกฎาคม	2560	 

จากครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น	46,300	ครัวเรือนทั่วประเทศ	

เพื่อให้มีข้อมูลสถิติในเรื่องดังกล่าว	ส�าหรับให้หน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและเอกชนน�าไปใช้ประโยชน์ในการก�าหนด

นโยบาย	และติดตามประเมินผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา	

เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดผู้สูบและหรือผู้ดื่มหน้าใหม่	รวมท้ัง 

ออกมาตรการต่างๆ	เพื่อให้คนไทยลดและเลิกการสูบบุหรี	่ 

ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ซึ่งผลการส�ารวจที่ส�าคัญ

สรุปได้ดังนี้

 จำ�นวนผู้สูบบุหรี่และอัตร�ก�รสูบบุหรี่

	 จากผลการส�ารวจ	พบว่า	จากจ�านวนประชากร 

อายุ	15	ปีขึ้นไปทั้งสิ้น	55.9	ล้านคน	เป็นผู้ที่สูบบุหรี่	10.7	

ล้านคน	(ร้อยละ	19.1)	แยกเป็นผู้ท่ีสูบเป็นประจ�า	9.4	 

ล้านคน	(ร้อยละ	16.8)	และเป็นผู้ที่สูบนานๆ	ครั้ง	1.3	 

ล้านคน	(ร้อยละ	2.2)	กลุม่อาย	ุ25-44	ปีมอีตัราการสูบบหุรี่

สงูสดุ	(ร้อยละ	21.9)	กลุม่อาย	ุ45-59	ปี	(ร้อยละ	19.1)	และ	

20-24	ปี	 (ร้อยละ	20.7)	ส�าหรับกลุ่มผู้สูงวัย	(อายุ	60	ปี 

ขึ้นไป)	ร้อยละ	14.4	กลุ่มเยาวชน	(อายุ	15-19	ปี)	มีอัตรา

การสูบบุหรี่ต�่าสุด	(ร้อยละ	9.7)	

	 ผูช้ายสบูบหุรีม่ากกว่าผูห้ญงิ	22	เท่า	(ร้อยละ	37.7	

และ	1.7	ตามล�าดบั)	อตัราการสบูบุหรีข่องประชากรทีอ่าศยั

อยู่นอกเขตเทศบาลสูงกว่าในเขตเทศบาล	(ร้อยละ	20.9	

และ	17.0	ตามล�าดับ)	อัตราการสูบบุหรี่สูงสุดในภาคใต	้

(ร้อยละ	24.5)	รองลงมา	ได้แก่	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

(ร้อยละ	21.1)	ภาคกลางและภาคเหนือมีอัตราการสูบ 

ใกล้เคียงกัน	(ร้อยละ	17.6	และร้อยละ	17.1	ตามล�าดับ)	

กรุงเทพมหานครมีอัตราการสูบบุหรี่ต�่าสุด	(ร้อยละ	15.4)

 แนวโน้มก�รสูบบุหรี่ของคนไทย

	 แนวโน้มการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไป

ลดลงไม่มาก	แต่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	จากร้อยละ	20.7	ในปี	

2557	 เป็นร้อยละ	19.9	 ในปี	2558	และร้อยละ	19.1	 

ในปี	2560	ผู้ชายที่สูบบุหรี่ลดลงมากกว่าผู้หญิง	โดยผู้ชาย

ลดลงจากร้อยละ	40.5	 ในปี	2557	 เป็นร้อยละ	39.3	 

ในปี	2558	และร้อยละ	37.7	ในปี	2560	ส�าหรับผู้หญิง 

ลดลงจากร้อยละ	2.2	ในปี	2557	เป็นร้อยละ	1.8	ในปี	2558	

และร้อยละ	1.7	ในปี	2560

ตาราง	1	 อัตราร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่	15	ปีขึ้นไป	จ�าแนก 

	 ตามพฤตกิรรมการสูบบหุรี	่กลุ่มอาย	ุเพศ	เขตการปกครอง 

	 และภาค	พ.ศ.	2560

แผนภูมิ	1	 แนวโน้มการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไป	 

	 จ�าแนกตามเพศ	พ.ศ.	2547-2560

หม�ยเหตุ :	พ.ศ.	2549	2552	2556	และ	2558	จากผลการส�ารวจอนามัย 

	 และสวัสดิการ

สำ�รวจพฤติกรรมก�รสูบบุหรี่และก�รดื่มสุร�ของประช�กร พ.ศ. 2560

สํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2560 

  

สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
ได้ดําเนินการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา
ของประชากรเป็นครั้งที่ 18 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง 
ระหว่าง 17 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2560 
จากครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น 46,300 ครัวเรือนทั่วประเทศ 
เพื่อให้มีข้อมูลสถิติในเรื่องดังกล่าว 
สําหรับให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนําไปใช้ประโยชน์
ในการกําหนดนโยบาย 
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดผู้สูบและหรือผูด้ื่มหน้าใหม่ 
รวมทั้งออกมาตรการต่างๆ 
เพื่อให้คนไทยลดและเลิกการสูบบุหรี่ 
ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
ซึ่งผลการสํารวจที่สําคัญสรุปได้ดังนี้ 

จํานวนผู้สูบบุหรี่และอัตราการสูบบุหรี ่

จากผลการสํารวจ พบว่าจากจํานวนประชากรอาย ุ

15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 55.9 ล้านคน เป็นผู้ที่สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน 

(ร้อยละ 19.1) แยกเป็นผู้ที่สูบเป็นประจํา 9.4 ล้านคน   

(ร้อยละ 16.8) และเป็นผู้ที่สูบนานๆ ครั้ง 1.3 ล้านคน 

(ร้อยละ 2.2) กลุ่มอาย ุ25-44 ปีมีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด 

(ร้อยละ 21.9) กลุ่มอายุ 45-59 ปี (ร้อยละ 19.1) และ 

20-24 ปี (ร้อยละ 20.7) สําหรับกลุ่มผู้สูงวัย (อาย ุ60 ปีขึ้นไป) 

ร้อยละ 14.4 กลุ่มเยาวชน (อาย ุ15-19 ปี) 

มีอัตราการสูบบุหรี่ต่ําสุด (ร้อยละ 9.7)  

ผู้ชายสูบบุหรี่มากกว่าผู้หญิง 22 เท่า (ร้อยละ 37.7 

และ 1.7 ตามลําดับ) 

อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลสู

งกว่าในเขตเทศบาล (ร้อยละ 20.9 และ 17.0 ตามลําดับ) 

อัตราการสูบบุหรี่สูงสดุในภาคใต้ (ร้อยละ 24.5) 

รองลงมาได้แก ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 21.1) 

ภาคกลางและภาคเหนือมีอัตราการสูบใกล้เคียงกัน 

(ร้อยละ 17.6 และร้อยละ 17.1 ตามลําดับ) 

กรุงเทพมหานครมีอัตราการสูบบุหรี่ต่ําสุด (ร้อยละ 15.4) 

แนวโน้มการสูบบุหรี่ของคนไทย 

แนวโน้มการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 
ปีขึ้นไปลดลงไม่มาก แต่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 
20.7 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 19.9 ในป ี2558 และร้อยละ 
19.1 ในป2ี560 ผู้ชายที่สูบบุหรี่ลดลงมากกว่าผู้หญิง 
โดยผู้ชายลดลง 
 
 

 

จากร้อยละ 40.5 ในป ี2557 เป็นร้อยละ 39.3 ในป ี2558 
และร้อยละ 37.7 ในปี 2560   
สําหรับผู้หญิงลดลงจากร้อยละ 2.2 ในป ี2557 เป็นร้อยละ 
1.8 ในปี 2558 และร้อยละ 1.7 ในปี 2560 

ตาราง 1  อัตราร้อยละของประชากรอายุตั้งแต ่15 ปีขึ้นไป จําแนกตาม 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ กลุ่มอายุ เพศ 

เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

แ 

ผนภูมิ 1 แนวโน้มการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2547-2560  

กลุ่มอาย ุเพศ 
เขตการปกครอง 
และภาค 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

รวม ปัจจุบัน 
และอดีต 
ไม่สูบ 

เคยสูบ 

ปกติสูบ อัตรา 
การสูบ 

รวม 
เป็น 
ประจํา 

นานๆ 
ครั้ง 

กลุ่มอายุ (ปี) 100.0 72.4  8.5  19.1  16.9  2.2  19.1 

15 – 19 100.0 89.1  1.1  9.7  7.2  2.6  9.7 

20 – 24 100.0 77.3  2.0  20.7  17.0  3.7  20.7 

25 - 44 100.0 72.9  5.2  21.9  19.6  2.4  21.9 

45 - 59 100.0 68.5  10.4  21.1  19.1  2.0  21.1 

60 ขึ้นไป 100.0 67.9  17.7  14.4  12.9  1.5  14.4 

เพศ            

ชาย 100.0 45.8  16.5  37.7  33.4  4.3  37.7 

หญิง 100.0 97.3  1.0  1.7  1.4  0.3  1.7 

เขตการปกครอง             

ในเขตเทศบาล 100.0 74.9  8.2  17.0  14.9  2.0  17.0 

นอกเขตเทศบาล 100.0 70.3  8.8  20.9  18.4  2.4  20.9 

ภาค        

กรุงเทพมหานคร 100.0 77.5 7.1 15.4 13.7 1.7 15.4 

กลาง (ไม่รวม กทม.) 100.0 74.8 7.5 17.6 15.5 2.1 17.6 

เหนือ 100.0 71.0 11.8 17.1 14.9 2.3 17.1 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 100.0 70.0 8.8 21.1 18.6 2.5 21.1 

ใต้ 100.0 68.3 7.2 24.5 21.9 2.6 24.5 

23.0  21.9  21.2  20.7  21.4  19.9  20.7  19.9  19.1 

43.7  42.2  41.7  40.5  41.7 
39.0  40.5  39.3  37.7 

2.6  2.8  1.9  2.0  2.1  2.1  2.2  1.8  1.7 

2547  2549  2550  2552  2554  2556  2557  2558  2560 

รวม  ชาย  หญิง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมายเหต ุ: พ.ศ. 2549  2552  2556 และ 2558 จากผลการสํารวจ 

อนามัยและสวัสดิการ 

 

 

พฤติกรรมเสี่ยงซ้ําซ้อน ทั้งสูบบุหรี่และดื่มสุราฯ 

ครึ่งหนึ่งของประชากรที่มีอาย ุ15 ปีขึ้นไปหรือ 

ประมาณ 29.5 ล้านคน (ร้อยละ 52.7) 

เป็นผู้ที่ไม่เคยทั้งสูบบุหรี่และดื่มสุรา ขณะที่ประชากร 6.4 

ล้านคน (ร้อยละ 11.5) 

มีพฤติกรรมเสี่ยงซ้ําซ้อนที่จะเหนี่ยวนําไปสู่การเป็นกลุ่มโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases : NCDs) 

และแน่นอนว่าอนาคตของคนกลุ่มนี้หนีไม่พ้นที่จะเป็นผู้ป่ว

ยที่นอนติดเตียง ในจํานวนประชากร 6.4 ล้านคนนี้ 

เป็นผู้ที่ทั้งสูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสุราอย่างสม่ําเสมอสูงถึง 

3.8 ล้านคน (ร้อยละ 6.8)  สูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสุรา 

นานๆ ครั้ง 2.4 ล้านคน (ร้อยละ 4.2) และสูบบุหรี่นานๆ ครั้ง 

แตด่ื่มสุราสม่ําเสมอ 2.8 แสนคน (ร้อยละ 0.5)  
ตาราง 2  จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการสบูบหุรี่และดื่มสุรา 

การดื่มสุรา 
หรือเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ 
ในรอบปีที่แล้ว 

การสูบบุหรี่ 

ไม่สูบเลย 

ตลอดชีวิต 

ปัจจุบันไม่สูบ แต่เคยสูบ ปัจจุบันสูบ 

เป็นประจํา นานๆ ครั้ง เป็นประจํา นานๆ ครั้ง 

ไม่เคยดื่มเลย          
ในชีวิตนี้ 

29,466,625 
(52.7) 

463,826 
(0.8) 

173,936 
(0.3) 

1,660,414 
(3.0) 

224,272 
(0.4) 

เคยดื่ม แต่ไม่ดื่ม 
ในรอบปีที่แล้ว 

3,976,132 
(7.1) 

1,740,973 
(3.1) 

529,092 
(0.9) 

1,600,433 
(2.9) 

215,261 
(0.4) 

ดื่มสม่ําเสมอ           
ในรอบปีที่แล้ว 

2,004,212 
(3.6) 

617,139 
(1.1) 

272,278 
(0.5) 

3,810,744 
(6.8) 

280,413 
(0.5) 

ดื่มนานๆ ครั้ง 
ในรอบปีที่แล้ว 

5,065,772 
(9.1) 

597,101 
(1.1) 

364,781 
(0.7) 

2,353,076 
(4.2) 

531,748 
(1.0) 

จังหวัดที่มีอัตราผู้ทีป่กติสูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสรุาส

ม่ําเสมอมากกว่าร้อยละ 10 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมเสี่ยงของประชากรที่มีอายุ

ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งเรื่องการสูบบุหรี่และดื่มสุราควบคู่กันไป 

พบว่าจังหวัดที่มีอัตราผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสุราส

ม่ําเสมอเกินกว่าร้อยละ 10 มดี้วยกันทั้งสิ้น 6 จังหวัด ได้แก ่

จ.สุรินทร ์(ร้อยละ 11.7) จ.ลําพูน (ร้อยละ 11.3) จ.พะเยา 

(ร้อยละ 10.5)  จ.จันทบุรี และ จ.สมุทรสาครมีอัตราเท่ากัน 

(ร้อยละ 10.4) จ.นนทบุรี (ร้อยละ 10.3) 

จังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมอีัตราผู้สูบ

บุหรี่เป็นประจําและ ดื่มสุราสม่ําเสมอต่ํา ได้แก ่จ.ยะลา 

จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส (ร้อยละ 0.9  1.3 และ 1.6 

ตามลําดับ)  

 

อัตราผู้ที่ปกติสูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสุราสม่ําเสมอรา

ยเขตสุขภาพ 

เขตสุขภาพที่มีอัตราประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง 

คือทั้งสูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสุราอย่างสม่ําเสมอเกินกว่า

ร้อยละ 6.9 มีจํานวน 7 เขต ได้แก ่เขต 9 นครราชสีมา 

(ร้อยละ 9.0) เขต 2 พิษณุโลก (ร้อยละ 7.9)  เขต 1 เชียงใหม่ 

(ร้อยละ 7.6)  เขต 5 ราชบุร ี(ร้อยละ 7.4)  เขต 8 อุดรธาน ี

และเขต 4 สระบุร ีเท่ากัน (ร้อยละ 7.3) เขต 6 ชลบุร ี(ร้อยละ 

10.0)  และต่ําสุดในเขต 12 สงขลา (ร้อยละ 4.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 2  แนวโน้มอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก ปี 2544 – 2560  
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 พฤติกรรมเสี่ยงซำ้�ซ้อน ทั้งสูบบุหรี่และดื่มสุร�ฯ

	 ครึ่งหนึ่งของประชากรท่ีมีอายุ	15	ปีข้ึนไปหรือ	

ประมาณ	29.5	ล้านคน	(ร้อยละ	52.7)	เป็นผู้ที่ไม่เคยทั้ง 

สูบบุหรี่และดื่มสุรา	ขณะที่ประชากร	6.4	ล้านคน	(ร้อยละ	

11.5)	มีพฤติกรรมเสี่ยงซ�้าซ้อนที่จะเหนี่ยวน�าไปสู่การเป็น 

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	(Non-communicable	diseases	

:	NCDs)	และแน่นอนว่าอนาคตของคนกลุม่นีห้นไีม่พ้นทีจ่ะ

เป็นผู้ป่วยที่นอนติดเตียง	ในจ�านวนประชากร	6.4	ล้านคน

นี้	 เป็นผู้ที่ทั้งสูบบุหรี่เป็นประจ�าและดื่มสุราอย่างสม�่าเสมอ

สูงถึง	3.8	ล้านคน	(ร้อยละ	6.8)		สูบบุหรี่เป็นประจ�าและ

ดื่มสุรา	นานๆ	ครั้ง	2.4	ล้านคน	(ร้อยละ	4.2)	และสูบบุหรี่

นานๆ	ครั้ง	แต่ดื่มสุราสม�่าเสมอ	2.8	แสนคน	(ร้อยละ	0.5)	

ตาราง	2		จ�านวนและร้อยละของพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุรา

 จังหวัดที่มีอัตร�ผู้ที่ปกติสูบบุหรี่เป็นประจำ�และ

ดื่มสุร�สมำ่�เสมอม�กกว่�ร้อยละ 10

	 เม่ือพิจารณาพฤตกิรรมเสีย่งของประชากรทีม่อีายุ

ตั้งแต่	15	ปีข้ึนไป	ทั้งเรื่องการสูบบุหร่ีและดื่มสุราควบคู ่

กนัไป	พบว่าจงัหวดัทีม่อีตัราผูท้ีส่บูบหุรีเ่ป็นประจ�าและดืม่สรุา

สม�า่เสมอเกินกว่าร้อยละ	10	มด้ีวยกนัทัง้สิน้	6	จงัหวดั	ได้แก่	

จ.สุรินทร์	(ร้อยละ	11.7)	จ.ล�าพูน	(ร้อยละ	11.3)	จ.พะเยา	

(ร้อยละ	10.5)	จ.จนัทบรุ	ีและ	จ.สมทุรสาคร	มอีตัราเท่ากนั	

(ร้อยละ	10.4)	จ.นนทบรุ	ี(ร้อยละ	10.3)	จงัหวดัทีป่ระชากร

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมีอัตราผู้สูบบุหรี่เป็นประจ�า

และ	ดื่มสุราสม�่าเสมอต�่า	ได้แก่	จ.ยะลา	จ.ปัตตานี	และ	

จ.นราธิวาส	(ร้อยละ	0.9		1.3	และ	1.6	ตามล�าดับ)	

  อัตร�ผู ้ที่ปกติสูบบุหร่ีเป็นประจำ�และด่ืมสุร�

สมำ่�เสมอร�ยเขตสุขภ�พ

	 เขตสุขภาพที่มีอัตราประชากรที่มีพฤติกรรม 

เสีย่งสงู	คอืทัง้สบูบหุรีเ่ป็นประจ�าและดืม่สรุาอย่างสม�า่เสมอ

เกนิกว่าร้อยละ	6.9	มจี�านวน	7	เขต	ได้แก่	เขต	9	นครราชสมีา	

(ร้อยละ	9.0)	เขต	2	พษิณโุลก	(ร้อยละ	7.9)		เขต	1	เชียงใหม่	

(ร้อยละ	7.6)		เขต	5	ราชบุรี	(ร้อยละ	7.4)		เขต	8	อุดรธานี	

และเขต	4	สระบรุ	ีเท่ากนั	(ร้อยละ	7.3)	เขต	6	ชลบรุ	ี(ร้อยละ	

10.0)		และต�่าสุดในเขต	12	สงขลา	(ร้อยละ	4.1)	

ตาราง	3	 จ�านวนและอัตราร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่	15	ปี	 

	 ขึ้นไป	ที่ทั้งสูบบุหรี่เป็นประจ�าและดื่มสุราหรือเครื่องดื่ม 

	 แอลกอฮอล์อย่างสม�่าเสมอ	จ�าแนกตามรายเขตสุขภาพ	

 

 แนวโน้มของอ�ยุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก 

	 อายุที่เริ่มสูบบุหร่ีครั้งแรกมีผลต่อการเข้าถึงการ 

มีสุขภาวะที่ดีและจ�านวนปีการสูญเสียสุขภาวะ	อายุเฉลี่ย 

ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ�าเพิ่มขึ้นมา

เพียงเล็กน้อยจาก	17.8	ปี	ในปี	2557	เป็น	18	ปี	ในปี	2560

แผนภมู	ิ2	แนวโน้มอายเุฉลีย่ทีเ่ริม่สบูบหุรีค่รัง้แรก	ปี	2544	–	2560

หมายเหตุ	:	 พ.ศ.	2549		2552		2556	และ	2558	จากผลการส�ารวจอนามัย 

	 และสวัสดิการ

 

 

 
หมายเหต ุ: พ.ศ. 2549  2552  2556 และ 2558 จากผลการสํารวจ 

อนามัยและสวัสดิการ 

 

 

พฤติกรรมเสี่ยงซ้ําซ้อน ทั้งสูบบุหรี่และดื่มสุราฯ 

ครึ่งหนึ่งของประชากรที่มีอาย ุ15 ปีขึ้นไปหรือ 

ประมาณ 29.5 ล้านคน (ร้อยละ 52.7) 

เป็นผู้ที่ไม่เคยทั้งสูบบุหรี่และดื่มสุรา ขณะที่ประชากร 6.4 

ล้านคน (ร้อยละ 11.5) 

มีพฤติกรรมเสี่ยงซ้ําซ้อนที่จะเหนี่ยวนําไปสู่การเป็นกลุ่มโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases : NCDs) 

และแน่นอนว่าอนาคตของคนกลุ่มนี้หนีไม่พ้นที่จะเป็นผู้ป่ว

ยที่นอนติดเตียง ในจํานวนประชากร 6.4 ล้านคนนี้ 

เป็นผู้ที่ทั้งสูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสุราอย่างสม่ําเสมอสูงถึง 

3.8 ล้านคน (ร้อยละ 6.8)  สูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสุรา 

นานๆ ครั้ง 2.4 ล้านคน (ร้อยละ 4.2) และสูบบุหรี่นานๆ ครั้ง 

แต่ดื่มสุราสม่ําเสมอ 2.8 แสนคน (ร้อยละ 0.5)  
ตาราง 2  จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการสบูบหุรี่และดื่มสุรา 

การดื่มสุรา 
หรือเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ 
ในรอบปีที่แล้ว 

การสูบบุหรี่ 

ไม่สูบเลย 

ตลอดชีวิต 

ปัจจุบันไม่สูบ แต่เคยสูบ ปัจจุบันสูบ 

เป็นประจํา นานๆ ครั้ง เป็นประจํา นานๆ ครั้ง 

ไม่เคยดื่มเลย          
ในชีวิตนี้ 

29,466,625 
(52.7) 

463,826 
(0.8) 

173,936 
(0.3) 

1,660,414 
(3.0) 

224,272 
(0.4) 

เคยดื่ม แต่ไม่ดื่ม 
ในรอบปีที่แล้ว 

3,976,132 
(7.1) 

1,740,973 
(3.1) 

529,092 
(0.9) 

1,600,433 
(2.9) 

215,261 
(0.4) 

ดื่มสม่ําเสมอ           
ในรอบปีที่แล้ว 

2,004,212 
(3.6) 

617,139 
(1.1) 

272,278 
(0.5) 

3,810,744 
(6.8) 

280,413 
(0.5) 

ดื่มนานๆ ครั้ง 
ในรอบปีที่แล้ว 

5,065,772 
(9.1) 

597,101 
(1.1) 

364,781 
(0.7) 

2,353,076 
(4.2) 

531,748 
(1.0) 

จังหวัดที่มีอัตราผู้ทีป่กติสูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสรุาส

ม่ําเสมอมากกว่าร้อยละ 10 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมเสี่ยงของประชากรที่มีอายุ

ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งเรื่องการสูบบุหรี่และดื่มสุราควบคู่กันไป 

พบว่าจังหวัดที่มีอัตราผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสุราส

ม่ําเสมอเกินกว่าร้อยละ 10 มดี้วยกันทั้งสิ้น 6 จังหวัด ได้แก ่

จ.สุรินทร ์(ร้อยละ 11.7) จ.ลําพูน (ร้อยละ 11.3) จ.พะเยา 

(ร้อยละ 10.5)  จ.จันทบุรี และ จ.สมุทรสาครมีอัตราเท่ากัน 

(ร้อยละ 10.4) จ.นนทบุรี (ร้อยละ 10.3) 

จังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมอีัตราผู้สูบ

บุหรี่เป็นประจําและ ดื่มสุราสม่ําเสมอต่ํา ได้แก ่จ.ยะลา 

จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส (ร้อยละ 0.9  1.3 และ 1.6 

ตามลําดับ)  

 

อัตราผู้ที่ปกติสูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสุราสม่ําเสมอรา

ยเขตสุขภาพ 

เขตสุขภาพที่มีอัตราประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง 

คือทั้งสูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสุราอย่างสม่ําเสมอเกินกว่า

ร้อยละ 6.9 มีจํานวน 7 เขต ได้แก ่เขต 9 นครราชสีมา 

(ร้อยละ 9.0) เขต 2 พิษณุโลก (ร้อยละ 7.9)  เขต 1 เชียงใหม่ 

(ร้อยละ 7.6)  เขต 5 ราชบุร ี(ร้อยละ 7.4)  เขต 8 อุดรธาน ี

และเขต 4 สระบุร ีเท่ากัน (ร้อยละ 7.3) เขต 6 ชลบุร ี(ร้อยละ 

10.0)  และต่ําสุดในเขต 12 สงขลา (ร้อยละ 4.1)  

ตาราง 3  จํานวนและอัตราร้อยละของประชากรอายุตั้งแต ่15 ปีขึ้นไป 

            ที่ทั้งสูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

            อย่างสม่ําเสมอ จําแนกตามรายเขตสุขภาพ  

ลําดับ เขตสุขภาพ 
ประชากรที่สูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสุราสม่ําเสมอ 

จํานวน (คน) อัตราร้อยละ 

 รวม 13 เขต 3,810,744 6.8 

1 เขต 9  นครราชสีมา 417,578 9.0 
2 เขต 2  พิษณุโลก 217,852 7.9 
3 เขต 1  เชียงใหม่ 350,149 7.6 
4 เขต 5  ราชบุรี 352,415 7.4 
5 เขต 8  อุดรธานี 265,660 7.3 
6 เขต 4  สระบุรี 385,042 7.3 

7 เขต 6  ชลบุรี 442,719 7.0 
8 เขต 10  อุบลราชธานี 194,331 6.4 
9 เขต 3  นครสวรรค ์ 148,968 6.3 
10 เขต 7  ขอนแก่น 226,926 6.2 
11 เขต 11  นครศรีธรรมราช 222,525 6.1 
12 เขต 13  กรุงเทพมหานคร 435,185 5.8 

13 เขต 12  สงขลา 151,392 4.1 

 แนวโน้มของอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก  

อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกมีผลต่อการเข้าถึงการมสีุ

ขภาวะที่ดีและจํานวนปีการสูญเสียสุขภาวะ อายุเฉลี่ยที่เริ่ม 

สูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจําเพิ่มขึ้นมาเพียงเ

ล็กน้อยจาก 17.8 ป ีในปี 2557 เป็น 18 ปี ในปี 2560 
แผนภูมิ 2  แนวโน้มอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก ปี 2544 – 2560  

 

 

 
หมายเหต ุ: พ.ศ. 2549  2552  2556 และ 2558 จากผลการสํารวจ 

อนามัยและสวัสดิการ 

 

 

พฤติกรรมเสี่ยงซ้ําซ้อน ทั้งสูบบุหรี่และดื่มสุราฯ 

ครึ่งหนึ่งของประชากรที่มีอาย ุ15 ปีขึ้นไปหรือ 

ประมาณ 29.5 ล้านคน (ร้อยละ 52.7) 

เป็นผู้ที่ไม่เคยทั้งสูบบุหรี่และดื่มสุรา ขณะที่ประชากร 6.4 

ล้านคน (ร้อยละ 11.5) 

มีพฤติกรรมเสี่ยงซ้ําซ้อนที่จะเหนี่ยวนําไปสู่การเป็นกลุ่มโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases : NCDs) 

และแน่นอนว่าอนาคตของคนกลุ่มนีห้นีไม่พ้นที่จะเป็นผู้ป่ว

ยที่นอนติดเตียง ในจํานวนประชากร 6.4 ล้านคนนี้ 

เป็นผู้ที่ทั้งสูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสุราอย่างสม่ําเสมอสูงถึง 

3.8 ล้านคน (ร้อยละ 6.8)  สูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสุรา 

นานๆ ครั้ง 2.4 ล้านคน (ร้อยละ 4.2) และสูบบุหรี่นานๆ ครั้ง 

แต่ดื่มสุราสม่ําเสมอ 2.8 แสนคน (ร้อยละ 0.5)  
ตาราง 2  จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการสบูบหุรี่และดื่มสุรา 

การดื่มสุรา 
หรือเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ 
ในรอบปีที่แล้ว 

การสูบบุหรี่ 

ไม่สูบเลย 

ตลอดชีวิต 

ปัจจุบันไม่สูบ แต่เคยสูบ ปัจจุบันสูบ 

เป็นประจํา นานๆ ครั้ง เป็นประจํา นานๆ ครั้ง 

ไม่เคยดื่มเลย          
ในชีวิตนี้ 

29,466,625 
(52.7) 

463,826 
(0.8) 

173,936 
(0.3) 

1,660,414 
(3.0) 

224,272 
(0.4) 

เคยดื่ม แต่ไม่ดื่ม 
ในรอบปีที่แล้ว 

3,976,132 
(7.1) 

1,740,973 
(3.1) 

529,092 
(0.9) 

1,600,433 
(2.9) 

215,261 
(0.4) 

ดื่มสม่ําเสมอ           
ในรอบปีที่แล้ว 

2,004,212 
(3.6) 

617,139 
(1.1) 

272,278 
(0.5) 

3,810,744 
(6.8) 

280,413 
(0.5) 

ดื่มนานๆ ครั้ง 
ในรอบปีที่แล้ว 

5,065,772 
(9.1) 

597,101 
(1.1) 

364,781 
(0.7) 

2,353,076 
(4.2) 

531,748 
(1.0) 

จังหวัดที่มีอัตราผู้ทีป่กติสูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสรุาส

ม่ําเสมอมากกว่าร้อยละ 10 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมเสี่ยงของประชากรที่มีอายุ

ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งเรื่องการสูบบุหรี่และดื่มสุราควบคู่กันไป 

พบว่าจังหวัดที่มีอัตราผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสุราส

ม่ําเสมอเกินกว่าร้อยละ 10 มดี้วยกันทั้งสิ้น 6 จังหวัด ได้แก ่

จ.สุรินทร ์(ร้อยละ 11.7) จ.ลําพูน (ร้อยละ 11.3) จ.พะเยา 

(ร้อยละ 10.5)  จ.จันทบุรี และ จ.สมุทรสาครมีอัตราเท่ากัน 

(ร้อยละ 10.4) จ.นนทบุรี (ร้อยละ 10.3) 

จังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมอีัตราผู้สูบ

บุหรี่เป็นประจําและ ดื่มสุราสม่ําเสมอต่ํา ได้แก ่จ.ยะลา 

จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส (ร้อยละ 0.9  1.3 และ 1.6 

ตามลําดับ)  

 

อัตราผู้ที่ปกติสูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสุราสม่ําเสมอรา

ยเขตสุขภาพ 

เขตสุขภาพที่มีอัตราประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง 

คือทั้งสูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสุราอย่างสม่ําเสมอเกินกว่า

ร้อยละ 6.9 มีจํานวน 7 เขต ได้แก ่เขต 9 นครราชสีมา 

(ร้อยละ 9.0) เขต 2 พิษณุโลก (ร้อยละ 7.9)  เขต 1 เชียงใหม่ 

(ร้อยละ 7.6)  เขต 5 ราชบุร ี(ร้อยละ 7.4)  เขต 8 อุดรธาน ี

และเขต 4 สระบุร ีเท่ากัน (ร้อยละ 7.3) เขต 6 ชลบุร ี(ร้อยละ 

10.0)  และต่ําสุดในเขต 12 สงขลา (ร้อยละ 4.1)  

ตาราง 3  จํานวนและอัตราร้อยละของประชากรอายุตั้งแต ่15 ปีขึ้นไป 

            ที่ทั้งสูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

            อย่างสม่ําเสมอ จําแนกตามรายเขตสุขภาพ  

ลําดับ เขตสุขภาพ 
ประชากรที่สูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสุราสม่ําเสมอ 

จํานวน (คน) อัตราร้อยละ 

 รวม 13 เขต 3,810,744 6.8 

1 เขต 9  นครราชสีมา 417,578 9.0 
2 เขต 2  พิษณุโลก 217,852 7.9 
3 เขต 1  เชียงใหม่ 350,149 7.6 
4 เขต 5  ราชบุรี 352,415 7.4 
5 เขต 8  อุดรธานี 265,660 7.3 
6 เขต 4  สระบุรี 385,042 7.3 

7 เขต 6  ชลบุรี 442,719 7.0 
8 เขต 10  อุบลราชธานี 194,331 6.4 
9 เขต 3  นครสวรรค์ 148,968 6.3 
10 เขต 7  ขอนแก่น 226,926 6.2 
11 เขต 11  นครศรีธรรมราช 222,525 6.1 
12 เขต 13  กรุงเทพมหานคร 435,185 5.8 

13 เขต 12  สงขลา 151,392 4.1 

 แนวโน้มของอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก  

อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกมีผลต่อการเข้าถึงการมสีุ

ขภาวะที่ดีและจํานวนปีการสูญเสียสุขภาวะ อายุเฉลี่ยที่เริ่ม 

สูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจําเพิ่มขึ้นมาเพียงเ

ล็กน้อยจาก 17.8 ป ีในปี 2557 เป็น 18 ปี ในปี 2560 
แผนภูมิ 2  แนวโน้มอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก ปี 2544 – 2560  

 

 

ตาราง 3  จํา 

นวนและอัตราร้อยละของประชากรอายุตั้งแต ่15 ปีขึ้นไป 

            ที่ทั้งสูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

            อย่างสม่ําเสมอ จําแนกตามรายเขตสุขภาพ  

ลําดับ เขตสุขภาพ 
ประชากรที่สูบบุหรี่เป็นประจําและดื่มสุราสม่ําเสมอ 

จํานวน (คน) อัตราร้อยละ 

 รวม 13 เขต 3,810,744 6.8 
1 เขต 9  นครราชสีมา 417,578 9.0 
2 เขต 2  พิษณุโลก 217,852 7.9 

3 เขต 1  เชียงใหม่ 350,149 7.6 
4 เขต 5  ราชบุรี 352,415 7.4 
5 เขต 8  อุดรธานี 265,660 7.3 
6 เขต 4  สระบุรี 385,042 7.3 
7 เขต 6  ชลบุรี 442,719 7.0 
8 เขต 10  อุบลราชธานี 194,331 6.4 

9 เขต 3  นครสวรรค์ 148,968 6.3 
10 เขต 7  ขอนแก่น 226,926 6.2 
11 เขต 11  นครศรีธรรมราช 222,525 6.1 
12 เขต 13  กรุงเทพมหานคร 435,185 5.8 
13 เขต 12  สงขลา 151,392 4.1 

 แนวโน้มของอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก  

อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกมีผลต่อการเข้าถึงการมสีุ

ขภาวะที่ดีและจํานวนปีการสูญเสียสุขภาวะ อายุเฉลี่ยที่เริ่ม 

สูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจําเพิ่มขึ้นมาเพียงเ

ล็กน้อยจาก 17.8 ป ีในปี 2557 เป็น 18 ปี ในปี 2560 

 

 

 

 
 

หมายเหต ุ: พ.ศ. 2549  2552  2556 และ 2558 จากผลการสํารวจ 

อนามัยและสวัสดิการ 

หมวดอาชีพของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจํา 

ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่เป็นประจําส่วนใหญ่ 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การป่าไม ้และการประมง 

(ร้อยละ 43.0)  รองลงมา ได้แก่ ผู้ผลิต (ร้อยละ 12)  

การขายส่งและการขายปลีก 

การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต ์(ร้อยละ 11.9) 

การก่อสร้าง (ร้อยละ 11.3) 

ตาราง 4  จํานวนและร้อยละของผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี ่

            เป็นประจํา จําแนกตามหมวดอาชีพ 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ผู้สูบบุหรี่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบเฉลี่ย

ต่อเดือนเท่ากับ 546 บาท  พบว่ากลุ่มอาย ุ25-44 ปี และ 

20-24 ปี มีค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบใกล้เคียงกัน 

(630 บาท และ 613 บาท/เดือน ตามลําดับ) กลุ่มอายุ 45-59 ปี 

และ 15-19 ปี มีค่าใช้จ่ายฯ 546 บาท และ 455 บาท/เดือน 

ตามลําดับ กลุ่มผู้สูงวัยมีค่าใช้จ่ายฯ ต่ําสุด คือ 302 

บาท/เดือน  

ผู้ชายเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบเฉลี่ยต่อเดือนสูงก

ว่าผู้หญิง (552 บาท และ 412 บาท) 

ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์

ยาสูบสูงถึง 1,059 บาท/เดือน รองลงมาคือภาคกลาง 706 

บาท/เดือน 

แผนภูมิ 3 ค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบเฉลี่ยต่อเดือน    

จําแนกตามกลุ่มอายุ เพศ และภาค พ.ศ. 2560  
 

 

 

 

 

 

 

จํานวนผู้ดื่มสุราหรอืเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และอัตราการดื่ม 

ลําดับที่ หมวดอาชีพ จํานวน ร้อยละ 

1 เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 3,575,411 43.0 

2 การผลิต 995,149 12.0 

3 
การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ 

985,145 11.9 

4 การก่อสร้าง 942,411 11.3 

5 การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 372,757 4.5 

6 กิจกรรมโรงแรมและบริการด้านอาหาร 364,832 4.4 

7 กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 321,547 3.9 

8 
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ                  
และการประกันสังคมภาคบังคับ 

279,508 3.4 

9 กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 132,662 1.6 

10 ศิลปะ ความบันเทงิ และนันทนาการ 55,904 0.7 
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รายงานประจำาปี 256164

 หมวดอ�ชีพของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ�

	 ผู้ทีม่อีาย	ุ15	ปีข้ึนไปท่ีสบูบุหรีเ่ป็นประจ�าส่วนใหญ่	

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	การป่าไม้	และการประมง	 

(ร้อยละ	43.0)	รองลงมา	ได้แก่	ผูผ้ลติ	(ร้อยละ	12)	การขายส่ง

และการขายปลีก	การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต	์

(ร้อยละ	11.9)	การก่อสร้าง	(ร้อยละ	11.3)

ตาราง	4	 จ�านวนและร้อยละของผู้ท่ีมีอายุ	15	ปีขึ้นไป	 ท่ีสูบบุหร่ี 

	 เป็นประจ�า	จ�าแนกตามหมวดอาชีพ

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รซื้อบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ย�สูบ

	 ผู ้สูบบุหรี่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ	546	บาท	พบว่ากลุ่มอายุ	25-44	ปี	

และ	20-24	ปี	มีค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบใกล้เคียง

กัน	(630	บาท	และ	613	บาท/เดือน	ตามล�าดับ)	กลุ่มอายุ	

45-59	ปี	และ	15-19	ปี	มีค่าใช้จ่ายฯ	546	บาท	และ	455	

บาท/เดือน	ตามล�าดับ	กลุ่มผู้สูงวัยมีค่าใช้จ่ายฯ	ต�่าสุด	คือ	

302	บาท/เดอืน		ผูช้ายเสยีค่าใช้จ่ายเพือ่ซือ้ผลติภณัฑ์ยาสูบ

เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่าผู้หญิง	(552	บาท	และ	412	บาท)	ผู้ที่

อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์

ยาสูบสูงถึง	1,059	บาท/เดือน	รองลงมาคือภาคกลาง	706	

บาท/เดือน

แผนภูมิ	3		ค่าใช้จ่ายในการซ้ือบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบเฉลี่ย 

	 ต่อเดอืน	จ�าแนกตามกลุ่มอาย	ุเพศ	และภาค	พ.ศ.	2560

 จำ�นวนผู้ด่ืมสุร�หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ

อัตร�ก�รดื่ม

	 จากจ�านวนประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไปทั้งสิ้น	55.9	

ล้านคน	เป็นผู้ที่ดื่มสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบป ี

ทีแ่ล้วประมาณ	15.9	ล้านคน	(ร้อยละ	28.4)		โดยเป็นผู้ท่ีดืม่

สม�า่เสมอ	6.98	ล้านคน	(ร้อยละ	12.5)	และเป็นผู้ทีด่ืม่นานๆ	

ครัง้	8.91	ล้านคน	(ร้อยละ	15.9)	กลุม่อาย	ุ25-44	ปี	มอีตัรา

การด่ืมสุราสูงสุด	(ร้อยละ	36.0)	กลุ่มอายุ	20-24	ปี	และ	

45-59	ปี	มอีตัราการดืม่สรุาใกล้เคยีงกนั	(ร้อยละ	33.5	และ	

31.1	ตามล�าดับ)	กลุ่มผู้สูงวัย	(อายุ	60	ปีขึ้นไป)	มีอัตราการ

ดื่มสุราร้อยละ	15.2	ส�าหรับกลุ่มเยาวชน	(อายุ	15-19	ปี)	

มีอัตราการดื่มสุราต�่าสุด	(ร้อยละ	13.6)	

	 ผู้ชายด่ืมสรุามากกว่าผูห้ญิง	4.5	เท่า	(ร้อยละ	47.5	

และ	10.6	ตามล�าดับ)	อัตราการด่ืมสุราของคนที่อาศัยอยู่

นอกเขตเทศบาลสูงกว่าในเขตเทศบาลเล็กน้อย	(ร้อยละ	

29.29	และ	27.4	ตามล�าดับ)

ตาราง	5	 ประชากรอายุตั้งแต่	15	ปีขึ้นไป	จ�าแนกตามพฤติกรรม 

	 ในการดืม่สรุาหรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	กลุ่มอาย	ุเพศ	และ	 

	 เขตการปกครอง	พ.ศ.	2560

 

 

 

 
 

หมายเหต ุ: พ.ศ. 2549  2552  2556 และ 2558 จากผลการสํารวจ 

อนามัยและสวัสดิการ 

หมวดอาชีพของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจํา 

ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่เป็นประจําส่วนใหญ่ 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 

(ร้อยละ 43.0)  รองลงมา ได้แก่ ผู้ผลิต (ร้อยละ 12) 

การขายส่งและการขายปลีก 

การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต ์(ร้อยละ 11.9) 

การก่อสร้าง (ร้อยละ 11.3) 

ตาราง 4  จํานวนและร้อยละของผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี ่

            เป็นประจํา จําแนกตามหมวดอาชีพ 
 

 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ผู้สูบบุหรี่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบเฉลี่ย

ต่อเดือนเท่ากับ 546 บาท  พบว่ากลุ่มอาย ุ25-44 ปี และ 

20-24 ปี มีค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบใกล้เคียงกัน 

(630 บาท และ 613 บาท/เดือน ตามลําดับ) กลุ่มอายุ 45-59 ปี 

และ 15-19 ปี มีค่าใช้จ่ายฯ 546 บาท และ 455 บาท/เดือน 

ตามลําดับ กลุ่มผู้สูงวัยมีค่าใช้จ่ายฯ ต่ําสุด คือ 302 

บาท/เดือน  

ผู้ชายเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบเฉลี่ยต่อเดือนสูงก

ว่าผู้หญิง (552 บาท และ 412 บาท) 

ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์

ยาสูบสูงถึง 1,059 บาท/เดือน รองลงมาคือภาคกลาง 706 

บาท/เดือน 

แผนภูมิ 3 ค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบเฉลี่ยต่อเดือน    

จําแนกตามกลุ่มอายุ เพศ และภาค พ.ศ. 2560  
 

 

 

 

 

จํานวนผู้ดื่มสุราหรอืเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และอัตราการดื่ม 

จากจํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 55.9 

ล้านคน 

เป็นผู้ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบปีที่แล้วปร

ะมาณ 15.9 ล้านคน (ร้อยละ 28.4)  

โดยเป็นผู้ที่ดื่มสม่ําเสมอ 6.98 ล้านคน (ร้อยละ 12.5) 

และเป็นผู้ที่ดื่มนานๆ ครั้ง 8.91 ล้านคน (ร้อยละ 15.9) 

กลุ่มอาย ุ25-44 ปีมีอัตราการดื่มสุราสูงสุด (ร้อยละ 36.0) 

กลุ่มอาย ุ20-24 ปี และ 45-59 ปี 

มีอัตราการดื่มสุราใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 33.5 และ 31.1 

ตามลําดับ) กลุ่มผู้สูงวัย (อาย ุ60 ปีขึ้นไป) 

มีอัตราการดื่มสุราร้อยละ 15.2 สําหรับกลุ่มเยาวชน (อาย ุ

15-19 ปี) มีอัตราการดื่มสุราต่ําสุด (ร้อยละ 13.6)  

ผู้ชายดื่มสุรามากกว่าผู้หญิง 4.5 เท่า (ร้อยละ 47.5 

และ 10.6 ตามลําดับ) 

อัตราการดื่มสุราของคนที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลสูงกว่าใ

นเขตเทศบาลเล็กน้อย (ร้อยละ 29.29 และ 27.4 

ตามลําดับ) 

ตาราง 5  ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

จําแนกตามพฤติกรรมในการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอ

ล์ กลุ่มอายุ เพศ และ เขตการปกครอง พ.ศ. 2560 

ลําดับที่ หมวดอาชีพ จํานวน ร้อยละ 

1 เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 3,575,411 43.0 

2 การผลิต 995,149 12.0 

3 
การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ 

985,145 11.9 

4 การก่อสร้าง 942,411 11.3 

5 การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 372,757 4.5 

6 กิจกรรมโรงแรมและบริการด้านอาหาร 364,832 4.4 

7 กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 321,547 3.9 

8 
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ                  
และการประกันสังคมภาคบังคับ 

279,508 3.4 

9 กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 132,662 1.6 

10 ศิลปะ ความบันเทงิ และนันทนาการ 55,904 0.7 
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หมายเหต ุ: พ.ศ. 2549  2552  2556 และ 2558 จากผลการสํารวจ 

อนามัยและสวัสดิการ 

หมวดอาชีพของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจํา 

ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่เป็นประจําส่วนใหญ่ 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 

(ร้อยละ 43.0)  รองลงมา ได้แก่ ผู้ผลิต (ร้อยละ 12) 

การขายส่งและการขายปลีก 

การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต ์(ร้อยละ 11.9) 

การก่อสร้าง (ร้อยละ 11.3) 

ตาราง 4  จํานวนและร้อยละของผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี ่

            เป็นประจํา จําแนกตามหมวดอาชีพ 
 

 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ผู้สูบบุหรี่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบเฉลี่ย

ต่อเดือนเท่ากับ 546 บาท  พบว่ากลุ่มอาย ุ25-44 ปี และ 

20-24 ปี มีค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบใกล้เคียงกัน 

(630 บาท และ 613 บาท/เดือน ตามลําดับ) กลุ่มอายุ 45-59 ปี 

และ 15-19 ปี มีค่าใช้จ่ายฯ 546 บาท และ 455 บาท/เดือน 

ตามลําดับ กลุ่มผู้สูงวัยมีค่าใช้จ่ายฯ ต่ําสุด คือ 302 

บาท/เดือน  

ผู้ชายเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบเฉลี่ยต่อเดือนสูงก

ว่าผู้หญิง (552 บาท และ 412 บาท) 

ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์

ยาสูบสูงถึง 1,059 บาท/เดือน รองลงมาคือภาคกลาง 706 

บาท/เดือน 

แผนภูมิ 3 ค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบเฉลี่ยต่อเดือน    

จําแนกตามกลุ่มอายุ เพศ และภาค พ.ศ. 2560  
 

 

 

 

 

จํานวนผู้ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และอัตราการดื่ม 

จากจํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 55.9 

ล้านคน 

เป็นผู้ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบปีที่แล้วปร

ะมาณ 15.9 ล้านคน (ร้อยละ 28.4)  

โดยเป็นผู้ที่ดื่มสม่ําเสมอ 6.98 ล้านคน (ร้อยละ 12.5) 

และเป็นผู้ที่ดื่มนานๆ ครั้ง 8.91 ล้านคน (ร้อยละ 15.9) 

กลุ่มอาย ุ25-44 ปีมีอัตราการดื่มสุราสูงสุด (ร้อยละ 36.0) 

กลุ่มอาย ุ20-24 ปี และ 45-59 ปี 

มีอัตราการดื่มสุราใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 33.5 และ 31.1 

ตามลําดับ) กลุ่มผู้สูงวัย (อาย ุ60 ปีขึ้นไป) 

มีอัตราการดื่มสุราร้อยละ 15.2 สําหรับกลุ่มเยาวชน (อาย ุ

15-19 ปี) มีอัตราการดื่มสุราต่ําสุด (ร้อยละ 13.6)  

ผู้ชายดื่มสุรามากกว่าผู้หญิง 4.5 เท่า (ร้อยละ 47.5 

และ 10.6 ตามลําดับ) 

อัตราการดื่มสุราของคนที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลสูงกว่าใ

นเขตเทศบาลเล็กน้อย (ร้อยละ 29.29 และ 27.4 

ตามลําดับ) 

ตาราง 5  ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

จําแนกตามพฤติกรรมในการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอ

ล์ กลุ่มอายุ เพศ และ เขตการปกครอง พ.ศ. 2560 

ลําดับที่ หมวดอาชีพ จํานวน ร้อยละ 

1 เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 3,575,411 43.0 

2 การผลิต 995,149 12.0 

3 
การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ 

985,145 11.9 

4 การก่อสร้าง 942,411 11.3 

5 การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 372,757 4.5 

6 กิจกรรมโรงแรมและบริการด้านอาหาร 364,832 4.4 

7 กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 321,547 3.9 

8 
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ                  
และการประกันสังคมภาคบังคับ 

279,508 3.4 

9 กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 132,662 1.6 

10 ศิลปะ ความบันเทงิ และนันทนาการ 55,904 0.7 
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จากจํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 55.9 

ล้านคน 

เป็นผู้ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบปีที่แล้วปร

ะมาณ 15.9 ล้านคน (ร้อยละ 28.4)  

โดยเป็นผู้ที่ดื่มสม่ําเสมอ 6.98 ล้านคน (ร้อยละ 12.5) 

และเป็นผู้ทีด่ื่มนานๆ ครั้ง 8.91 ล้านคน (ร้อยละ 15.9) 

กลุ่มอาย ุ25-44 ปีมีอัตราการดื่มสุราสูงสุด (ร้อยละ 36.0) 

กลุ่มอาย ุ20-24 ปี และ 45-59 ปี 

มีอัตราการดื่มสุราใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 33.5 และ 31.1 

ตามลําดับ) กลุ่มผู้สูงวัย (อาย ุ60 ปีขึ้นไป) 

มีอัตราการดื่มสุราร้อยละ 15.2 สําหรับกลุ่มเยาวชน (อาย ุ

15-19 ปี) มีอัตราการดื่มสุราต่ําสุด (ร้อยละ 13.6)  

ผู้ชายดื่มสุรามากกว่าผู้หญิง 4.5 เท่า (ร้อยละ 47.5 

และ 10.6 ตามลําดับ) 

อัตราการดื่มสุราของคนที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลสูงกว่าใ

นเขตเทศบาลเล็กน้อย (ร้อยละ 29.29 และ 27.4 

ตามลําดับ) 

ตาราง 5  ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

จําแนกตามพฤติกรรมในการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอ

ล์ กลุ่มอายุ เพศ และ เขตการปกครอง พ.ศ. 2560 
 

จังหวัดที่มีอัตราผู้ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สม่ําเสมอ 

ในรอบปีที่แล้ว เกินกว่าร้อยละ 40 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแ

อลกอฮอลอ์ย่างสม่ําเสมอในรอบปีที่แล้ว 

พบว่าจังหวัดที่มีอัตราดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 40 มีจํานวน 5 

จังหวัด ได้แก ่ 

จ.เชียงราย (ร้อยละ 45.3) จ.ลําพูน (ร้อยละ 44.1)  

จ.พะเยา (ร้อยละ 44.0) จ.น่าน (ร้อยละ 42.4) และ  

จ.สุรินทร์ (ร้อยละ 40.6) 

แนวโน้มการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องคนไทย 

แนวโน้มการดื่มสุราในประชากรอาย ุ15 
ปีขึ้นไปในภาพรวมยังไม่ชัดเจน 
หากเทียบกับผลสํารวจครั้งก่อน (ปี 2558) 
ก็ถือว่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในภาพรวมลดลง ร้อยละ 
5.6 สัดส่วนผู้ชายที่ดื่มลดลงมากกว่าผู้หญิง 

อัตราดื่มของผู้ชายลดลงจากร้อยละ 56.6 เป็นร้อยละ 47.5 
(ลดลงร้อยละ 9.1) อัตราการดื่มของหญิงลดลงจากร้อยละ 
13.0 เป็นร้อยละ 10.6 (ลดลงร้อยละ 2.4) 

แผนภูมิ 4 แนวโน้มการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากร 
อายุ 15 ปีขึ้นไป จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2547-2560 

  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: พ.ศ. 2549  2552  2556 และ 2558 จากผลการสํารวจ 

อนามัยและสวัสดิการ 

 

การละเมิดประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ี

เรื่องกําหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

และเรื่องกําหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 

2558  

1 ใน 10 คน (ร้อยละ 9.2) 

ของผู้ตอบสัมภาษณ์บอกว่าเคยซื้อสุราหรือเครื่องดื่มแอลก

อฮอล์ในวันสําคัญทางศาสนาพุทธหรือวันพระใหญ ่

(วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 

 

กลุ่มอาย ุ
เพศ 

เขตการปกครอง 
รวม 

พฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ไม่เคยดื่ม 
เลยในชีวิต 

เคยดื่ม 
แต่ไม่ดื่ม 

ในรอบปีที่แล้ว 

ดื่มในรอบปีที่แล้ว 

รวม สม่ําเสมอ 
นานๆ 
ครั้ง 

กลุ่มอายุ (ปี) 100.0 57.2 14.4  28.4  12.5 15.9 

15 – 19 100.0 83.6  2.8  13.6  3.3 10.3 

20 – 24 100.0 60.1  6.5  33.5  10.7 22.7 

25 - 44 100.0 53.1 10.9  36.0  16.2 19.8 

45 - 59 100.0 52.0  16.9  31.1  14.7 16.4 

60 ขึ้นไป 100.0 59.3  25.4  15.2  7.5 7.8 

เพศ       

ชาย 100.0 31.6  20.9  47.5  23.7 23.8 

หญิง 100.0 81.1  8.3  10.6  2.0 8.6 

เขตการปกครอง       

ในเขตเทศบาล 100.0 57.7  14.9  27.4 11.9 15.6 

นอกเขตเทศบาล 100.0 56.7 14.0  29.2  13.0 16.2 

32.7  31.5  30.0  32.0  31.5  32.2  32.3  34.0 
28.4 

55.5  54.6  52.3  54.5  53.4  54.0  53.0 
56.6 

47.5 

10.3  9.8  9.1  10.8  10.9  11.8  11.8  13.0  10.6 

2547  2549  2550  2552  2554  2556  2557  2558  2560 
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 จั งห วัดที่ มี อั ตร� ผู ้ ดื่ มสุ ร �ห รือ เค ร่ือง ด่ืม

แอลกอฮอล์สมำ่�เสมอ ในรอบปีที่แล้ว เกินกว่�ร้อยละ 40

	 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์อย่างสม�่าเสมอในรอบปีท่ีแล้ว	พบว่า	จังหวัด 

ที่มีอัตราดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ	40	มีจ�านวน	5	จังหวัด	

ได้แก่	จ.เชียงราย	(ร้อยละ	45.3)	จ.ล�าพูน	(ร้อยละ	44.1)	

จ.พะเยา	 (ร้อยละ	44.0)	จ.น่าน	 (ร้อยละ	42.4)	และ	

จ.สุรินทร์	(ร้อยละ	40.6)

 แนวโน้มก�รดื่มสุร�หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ของคนไทย

	 แนวโน้มการดื่มสุราในประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไป

ในภาพรวมยังไม่ชัดเจน	หากเทียบกับผลส�ารวจครั้งก่อน	 

(ปี	2558)	ก็ถือว่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด	โดยในภาพรวม 

ลดลง	ร้อยละ	5.6	สัดส่วนผู้ชายท่ีดื่มลดลงมากกว่าผู้หญิง	

อัตราดืม่ของผูช้ายลดลงจากร้อยละ	56.6	เป็นร้อยละ	47.5	

(ลดลงร้อยละ	9.1)	อัตราการดื่มของหญิงลดลงจากร้อยละ	

13.0	เป็นร้อยละ	10.6	(ลดลงร้อยละ	2.4)

แผนภูมิ	4	 แนวโน ้มการดื่มสุราหรือเครื่ องดื่มแอลกอฮอล  ์

	 ของประชากร	อายุ	 15	ปีข้ึนไป	 จ�าแนกตามเพศ	 

	 พ.ศ.	2547-2560

หมายเหตุ	:	พ.ศ.	2549		2552		2556	และ	2558	จากผลการส�ารวจอนามัย 

	 และสวัสดิการ

 ก�รละเมิดประก�ศสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เรื่อง

กำ�หนดวนัห้�มข�ยเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ และเรือ่งกำ�หนด

เวล�ห้�มข�ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 

	 1	ใน	10	คน	(ร้อยละ	9.2)	ของผู้ตอบสัมภาษณ์

บอกว่าเคยซ้ือสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันส�าคัญ 

ทางศาสนาพุทธหรือวนัพระใหญ่	(วนัมาฆบชูา	วนัวสิาขบชูา	 

วันอาสาฬหบูชา	วันเข้าพรรษา	และวันออกพรรษา)	และ

ประมาณ	1	ใน	5	คน	(ร้อยละ	20.9)	บอกว่าเคยซื้อสุราหรือ

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาที่ห้ามขาย	 ซ่ึงฉายให้เห็น

ภาพว่าในรอบปีที่แล้วยังมีผู ้ขายที่ฝ ่าฝืนประกาศของ 

ส�านกันายกรฐัมนตรใีนเรือ่งดงักล่าว	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

มกีารขายสรุาในวนัส�าคญัทางศาสนา	และขายสรุาในช่วงเวลา

ห้ามขายสูงกว่าภาคอื่นๆ	(ร้อยละ	12.9	และร้อยละ	29.6	

ตามล�าดับ)	รองลงมาคือภาคใต้	ร้อยละ	9.3	เคยซื้อสุราใน

วันส�าคัญทางศาสนา	และร้อยละ	22.7	 เคยซื้อสุราหรือ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาที่ห้ามขาย

แผนภูม	ิ5	 การเคยซ้ือสรุาฯ	ในวันส�าคญัทางศาสนา	การเคยซือ้สรุา	

	 นอกช่วงเวลาที่กฎหมายก�าหนดให้ขายได้	 ในช่วง	 

	 12	เดือนที่แล้ว	จ�าแนกตามภาค

 

จังหวัดที่มีอัตราผู้ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สม่ําเสมอ 

ในรอบปีที่แล้ว เกินกว่าร้อยละ 40 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแ

อลกอฮอลอ์ย่างสม่ําเสมอในรอบปีที่แล้ว 

พบว่าจังหวัดที่มีอัตราดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 40 มีจํานวน 5 

จังหวัด ได้แก ่ 

จ.เชียงราย (ร้อยละ 45.3) จ.ลําพูน (ร้อยละ 44.1)  

จ.พะเยา (ร้อยละ 44.0) จ.น่าน (ร้อยละ 42.4) และ  

จ.สุรินทร์ (ร้อยละ 40.6) 

แนวโน้มการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องคนไทย 

แนวโน้มการดื่มสุราในประชากรอาย ุ15 
ปีขึ้นไปในภาพรวมยังไม่ชัดเจน 
หากเทียบกับผลสํารวจครั้งก่อน (ปี 2558) 
ก็ถือว่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในภาพรวมลดลง ร้อยละ 
5.6 สัดส่วนผู้ชายที่ดื่มลดลงมากกว่าผู้หญิง 
อัตราดื่มของผู้ชายลดลงจากร้อยละ 56.6 เป็นร้อยละ 47.5 
(ลดลงร้อยละ 9.1) อัตราการดื่มของหญิงลดลงจากร้อยละ 
13.0 เป็นร้อยละ 10.6 (ลดลงร้อยละ 2.4) 

แผนภูมิ 4 แนวโน้มการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากร 
อายุ 15 ปีขึ้นไป จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2547-2560 

  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: พ.ศ. 2549  2552  2556 และ 2558 จากผลการสํารวจ 

อนามัยและสวัสดิการ 

 

การละเมิดประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ี

เรื่องกําหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

และเรื่องกําหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 

2558  

1 ใน 10 คน (ร้อยละ 9.2) 

ของผู้ตอบสัมภาษณ์บอกว่าเคยซื้อสุราหรือเครื่องดื่มแอลก

อฮอล์ในวันสําคัญทางศาสนาพุทธหรือวันพระใหญ ่

(วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  

 

 

 

 

 

 

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา) 

และประมาณ 1 ใน 5 คน (ร้อยละ 20.9) 

บอกว่าเคยซื้อสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาที่ห้

ามขาย 

ซึ่งฉายให้เห็นภาพว่าในรอบปีที่แล้วยังมีผู้ขายที่ฝ่าฝืนประก

าศของสํานักนายกรฐัมนตรใีนเรื่องดังกล่าว 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีการขายสุราในวันสําคัญทางศาสนา 

และขายสุราในช่วงเวลาห้ามขายสูงกว่าภาคอื่นๆ (ร้อยละ 

12.9 และร้อยละ 29.6 ตามลําดับ) รองลงมาคือภาคใต้ 

ร้อยละ 9.3 เคยซื้อสุราในวันสําคัญทางศาสนา และร้อยละ 

22.7 

เคยซื้อสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาที่ห้ามขาย 

กลุ่มอาย ุ
เพศ 

เขตการปกครอง 
รวม 

พฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ไม่เคยดื่ม 
เลยในชีวิต 

เคยดื่ม 
แต่ไม่ดื่ม 

ในรอบปีที่แล้ว 

ดื่มในรอบปีที่แล้ว 

รวม สม่ําเสมอ 
นานๆ 
ครั้ง 

กลุ่มอายุ (ปี) 100.0 57.2 14.4  28.4  12.5 15.9 

15 – 19 100.0 83.6  2.8  13.6  3.3 10.3 

20 – 24 100.0 60.1  6.5  33.5  10.7 22.7 

25 - 44 100.0 53.1 10.9  36.0  16.2 19.8 

45 - 59 100.0 52.0  16.9  31.1  14.7 16.4 

60 ขึ้นไป 100.0 59.3  25.4  15.2  7.5 7.8 

เพศ       

ชาย 100.0 31.6  20.9  47.5  23.7 23.8 

หญิง 100.0 81.1  8.3  10.6  2.0 8.6 

เขตการปกครอง       

ในเขตเทศบาล 100.0 57.7  14.9  27.4 11.9 15.6 

นอกเขตเทศบาล 100.0 56.7 14.0  29.2  13.0 16.2 

32.7  31.5  30.0  32.0  31.5  32.2  32.3  34.0 
28.4 

55.5  54.6  52.3  54.5  53.4  54.0  53.0 
56.6 

47.5 

10.3  9.8  9.1  10.8  10.9  11.8  11.8  13.0  10.6 

2547  2549  2550  2552  2554  2556  2557  2558  2560 

9.2

6.1

8.5

6.7

12.9

9.3

20.9

12.5

18.0

16.5

29.6

22.7

86.8

91.3

87.9

90.1

81.7

86.9

73.3

85.9

76.9

78.8

62.4

69.5

4.0

2.5

3.6

3.2

5.4

3.8

5.7

1.6

5.1

4.7

8.1

7.7

เคย ไม่เคย จําไม่ได้

ใต้

ตะวันออกเฉียงเหนือ

เหนือ

กลาง

กทม
.

รวม

ใต้

ตะวันออกเฉียงเหนือ

เหนือ

กลาง

กทม.

รวม

การเคยซื้อสุราฯ ในวันมาฆะบูชา/ วันวิสาขบูชา/ วันอาสาฬหบูชา/ วันเข้าพรรษา/ วันออกพรรษาในช่วงปีที่แล้ว

การเคยซื้อสุราฯ นอกช่วงเวลาที่กฎหมายกําหนดให้ขายได้ในช่วงปีที่แล้ว

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา) 

และประมาณ 1 ใน 5 คน (ร้อยละ 20.9) 

บอกว่าเคยซื้อสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาที่ห้

ามขาย 

ซึ่งฉายให้เห็นภาพว่าในรอบปีที่แล้วยังมีผู้ขายที่ฝ่าฝืนประก

าศของสํานักนายกรัฐมนตรใีนเรื่องดังกล่าว 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

มีการขายสุราในวันสําคัญทางศาสนา 

และขายสุราในช่วงเวลาห้ามขายสูงกว่าภาคอื่นๆ 

(ร้อยละ 12.9 และร้อยละ 29.6 ตามลําดับ) 

รองลงมาคือภาคใต้ ร้อยละ 9.3 

เคยซื้อสุราในวันสําคัญทางศาสนา และร้อยละ 22.7 

เคยซื้อสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาที่ห้า

มขาย 

แผนภูมิ 5 การเคยซื้อสุราฯ ในวันสําคัญทางศาสนา การเคยซื้อสุรา    

นอกช่วงเวลาที่กฎหมายกําหนดให้ขายได ้ในช่วง 12 เดือน              

ที่แล้ว จําแนกตามภาค 
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12.5
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86.8

91.3

87.9

90.1

81.7

86.9

73.3

85.9

76.9

78.8

62.4

69.5

4.0

2.5

3.6

3.2

5.4

3.8

5.7

1.6

5.1

4.7

8.1

7.7

เคย ไม่เคย จําไม่ได้

ใต้

ตะวันออกเฉียงเหนือ

เหนือ

กลาง

กทม
.

รวม

ใต้

ตะวันออกเฉียงเหนือ

เหนือ

กลาง

กทม.

รวม

การเคยซื้อสุราฯ ในวันมาฆะบูชา/ วันวิสาขบูชา/ วันอาสาฬหบูชา/ วันเข้าพรรษา/ วันออกพรรษาในช่วงปีที่แล้ว

การเคยซื้อสุราฯ นอกช่วงเวลาที่กฎหมายกําหนดให้ขายได้ในช่วงปีที่แล้ว

การเคยดื่มสุราฯ	ในวันมาฆบูชา/	วันวิสาขบูชา/	วันอาสาฬหบูชา/	วันเข้าพรรษา/	วันออกพรรษาในช่วงปีที่แล้ว



รายงานประจำาปี 256166

 • โครงสร้�งประช�กรสูงอ�ยุ

	 	 โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่

การเป็น	“สังคมสูงวัย”	(Aged	society)	ตั้งแต่ปี	2548	 

คือ	มีสัดส่วนประชากรอายุ	60	ปีข้ึนไปสูงถึงร้อยละ	10 

และตามการคาดประมาณประชากรของส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)		 

ในปี	2564	ประเทศไทยจะเข้าสู	่“สงัคมสงูวยัอย่างสมบรูณ์”	

(Complete	aged	society)	เมือ่ประชากรอาย	ุ60	ปีขึน้ไป

มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ	20	ของประชากรทั้งหมด	และในป	ี

2574	ประเทศไทยจะเข้าสู่	“สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”	

(Super	aged	society)	 เมื่อประชากรอายุ	60	ปีข้ึนไป	 

มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ	28	ของประชากรทั้งหมด

	 ส�านกังานสถติแิห่งชาติ	ด�าเนินการส�ารวจประชากร

สูงอายุในประเทศไทยครั้งแรกในปี	2537	และครั้งต่อมา 

ในปี	 2545	2550	2554	2557	และในปี	 2560	 เป็น 

การส�ารวจครั้งที่	 6	 โดยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 

ครัวเรือนตัวอย่างจ�านวน	83,880	ครัวเรือน	ทั่วประเทศ	

ระหว่างเดือนมิถุนายน	–	สิงหาคม	พ.ศ.	2560

จ�านวนและอัตราผู้สูงอายุ	พ.ศ.	2537-2560

	 ประชากรไทยมีจ�านวน	67.6	ล้านคนในปี	2560	

เป็นชาย	33	ล้านคน	และเป็นหญงิ	34.6	ล้านคน	มปีระชากร

อายุ	60	ปีขึ้นไป	11.3	ล้านคน	คิดเป็นร้อยละ	16.7	ของ

ประชากรทัง้ประเทศ	เป็นชาย	5.08	ล้านคน	(ร้อยละ	15.4)	

และหญิง	6.23	ล้านคน	(ร้อยละ	18.0)		

1/	อัตราผู้สูงอายุ	หมายถึง	อัตราส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งสิ้น	100	คน

	 จากการส�ารวจได้แบ่งกลุ่มผู ้สูงอายุออกเป็น	3	 

ช่วงวัย	คือ	ผู้สูงอายุวัยต้น	(อายุ	60-69	ปี)	ผู้สูงอายุวัยกลาง	

(อายุ	70-79	ปี)	และผู้สูงอายุวัยปลาย	(อายุ	80	ปีขึ้นไป)	 

ซ่ึงผู้สูงอายุของไทยส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วงวัยต้น	คือ	

ร้อยละ	57.4	ของผู้สูงอายุทั้งหมด 

กลุ่มช่วงวัยของผู้สูงอ�ยุ

 • แนวโน้มอัตร�ผู้สูงอ�ยุเพิ่มขึ้น

	 	 แนวโน้มอัตราของผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน	จากร้อยละ	

6.8	ในปี	2537	เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ	9.4	ในปี	2545	เป็น 

ร้อยละ	10.7	ในปี	2550	ร้อยละ	12.2	ในปี	2554	ร้อยละ	

14.9	ในปี	2557	และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	16.7	ในปี	2560	

อัตร�ผู้สูงอ�ยุเชิงพื้นที่ 

	 ภาคเหนอืมอัีตราผูส้งูอายสุงูสดุ	ร้อยละ	21.1	ส่วน

กรงุเทพมหานครมอีตัราผูส้งูอายตุ�า่สดุ	ร้อยละ	12.5	จงัหวดั

ที่มีอัตราผู้สูงอายุมากที่สุด	5	อันดับแรก	คือ	จังหวัดแพร่	

อุตรดิตถ์	อุทัยธานี	พิจิตร	และล�าปาง		ส�าหรับจังหวัดที่มี

อตัราผูส้งูอายนุ้อยทีส่ดุ	5	อนัดบัแรก	คอื	จงัหวดัสมทุรสาคร	

ภูเก็ต	ระนอง	ระยอง	และชลบุรี

สำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2560

สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 
♦ โครงสร��งประชากรสูงอายุ 
        โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น 
“สังคมสูงวัย” (Aged society) ตั้งแต่ปี 2548 คือ 
มีสัดส่วนประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 10 
และตามการคาดประมาณประชากรของสํานักงานคณะกรรมการพั
ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สศช.)  ในป ี2564 
ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ”์ (Complete aged 
society) เมื่อประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 
ของประชากรทั้งหมด และในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ 
“สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged society) 
เมื่อประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 
ของประชากรทั้งหมด 

 จํานวนและอัตราผู��ููอาายุ พ.พุ2537-
2560 

ป��ที่สํารว จํานวนผู��ููงาายุ
(คน) อัตราผู��ููอาาย1/ 

2537 4,011,854 6.8 

2545 5,969,030 9.4 

2550 7,020,959 10.7 

2554 8,266,304 12.2 
2557 10,014,705 14.9 

2560 11,312,447 16.7 

ประชากรไทยมีจํานวน 67.6 ล้านคนในป ี2560 เป็นชาย 33 
ล้านคน และเป็นหญิง 34.6 ล้านคน มีประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไป 
11.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งประเทศ เป็นชาย 
5.08 ล้านคน (ร้อยละ 15.4) และหญิง 6.23 ล้านคน (ร้อยละ 18.0)   

จากการสํารวจได้แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น 3 ช่วงวัย คือ 
ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) 
และผู้สูงอายวุัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) 
ซึ่งผู้สูงอายุของไทยส่วนใหญจ่ะมีอายุอยู่ในช่วงวัยต้น คือ ร้อยละ 
57.4 ของผู้สูงอายุทั้งหมด  

 

 

  กลุช�มชวขวงวัยของผสูงอายุ  

  

 

 

♦ แนวโนู�มอัตราผูสูงอายุเพิ่มขึ้น 

 
แนวโน้มอัตราของผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 6.8 

ในป ี2537 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.4 ในปี 2545 เป็นร้อยละ 
10.7 ในป ี2550 ร้อยละ 12.2 ในปี 2554 ร้อยละ 14.9 ในปี 
2557 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.7 ในปี 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อัตราผู��ููงอายเชิงพื้นที่  
ภาคเหนือมีอัตราผู้สูงอายุสูงสุด ร้อยละ 21.1 

ส่วนกรุงเทพมหานครมีอัตราผู้สูงอายุต่ําสุด ร้อยละ 12.5 
จังหวัดที่มีอัตราผู้สูงอายุมากที่สุด 5 อนัดับแรก คือ จังหวัดแพร ่
อุตรดิตถ ์อุทัยธาน ีพิจิตร และลําปาง  
สําหรับจังหวัดที่มีอัตราผู้สูงอายุน้อยที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
จังหวัดสมทุรสาคร ภูเก็ต ระนอง ระยอง และชลบุร ี

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

อัตราผู��ููอาายุเชูงพื้นท ี อัตราผู�ูู่อาายุาากที่ยุ-
น��อยทีสุด 

10 อันดับแรก 
 

อัตราส��วนเกืออ
นุน 

สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 
♦ โครงสร��งประชากรสูงอายุ 
        โครงสรา้งด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น 
“สังคมสูงวัย” (Aged society) ตั้งแต่ปี 2548 คือ 
มีสัดส่วนประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 10 
และตามการคาดประมาณประชากรของสํานักงานคณะกรรมการพั
ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สศช.)  ในป ี2564 
ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ”์ (Complete aged 
society) เมื่อประชากรอาย ุ60 ปขีึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 
ของประชากรทั้งหมด และในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ 
“สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged society) 
เมื่อประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 
ของประชากรทั้งหมด 

 จํานวนและอัตราผู��ููอาายุ พ.พุ2537-
2560 

ป��ที่สํารว จํานวนผู��ููงาายุ
(คน) อัตราผู��ููอาาย1/ 

2537 4,011,854 6.8 

2545 5,969,030 9.4 

2550 7,020,959 10.7 

2554 8,266,304 12.2 
2557 10,014,705 14.9 

2560 11,312,447 16.7 

ประชากรไทยมีจํานวน 67.6 ล้านคนในป ี2560 เป็นชาย 33 
ล้านคน และเป็นหญิง 34.6 ล้านคน มีประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไป 
11.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งประเทศ เป็นชาย 
5.08 ล้านคน (ร้อยละ 15.4) และหญิง 6.23 ล้านคน (ร้อยละ 18.0)   

จากการสํารวจได้แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น 3 ช่วงวัย คือ 
ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) 
และผู้สูงอายวุัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) 
ซึ่งผู้สูงอายุของไทยส่วนใหญจ่ะมีอายุอยู่ในช่วงวัยต้น คือ ร้อยละ 
57.4 ของผู้สูงอายุทั้งหมด  

 

 

  กลุช�มชวขวงวัยของผสูงอายุ  

  

 

 

♦ แนวโนู�มอัตราผูสูงอายุเพิ่มขึ้น 

 
แนวโน้มอัตราของผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 6.8 

ในป ี2537 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.4 ในปี 2545 เป็นร้อยละ 
10.7 ในป ี2550 ร้อยละ 12.2 ในปี 2554 ร้อยละ 14.9 ในปี 
2557 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.7 ในปี 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อัตราผู��ููงอายเชิงพื้นที่  
ภาคเหนือมีอัตราผู้สูงอายุสูงสุด ร้อยละ 21.1 

ส่วนกรุงเทพมหานครมีอัตราผู้สูงอายุต่ําสุด ร้อยละ 12.5 
จังหวัดที่มีอัตราผู้สูงอายุมากที่สุด 5 อันดบัแรก คือ จังหวัดแพร ่
อุตรดิตถ ์อุทัยธาน ีพิจิตร และลําปาง  
สําหรับจังหวัดที่มีอัตราผู้สูงอายุน้อยที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
จังหวัดสมทุรสาคร ภูเก็ต ระนอง ระยอง และชลบุร ี

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

อัตราผู��ููอาายุเชูงพื้นท ี อัตราผู�ูู่อาายุาากที่ยุ-
น��อยทีสุด 

10 อันดับแรก 
 

อัตราส��วนเกืออ
นุน สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 

♦ โครงสร��งประชากรสูงอายุ 
        โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น 
“สังคมสูงวัย” (Aged society) ตั้งแต่ปี 2548 คือ 
มีสัดส่วนประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 10 
และตามการคาดประมาณประชากรของสํานักงานคณะกรรมการพั
ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สศช.)  ในป ี2564 
ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ”์ (Complete aged 
society) เมื่อประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 
ของประชากรทั้งหมด และในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ 
“สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged society) 
เมื่อประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 
ของประชากรทั้งหมด 

 จํานวนและอัตราผู��ููอาายุ พ.พุ2537-
2560 

ป��ที่สํารว จํานวนผู��ููงาายุ
(คน) อัตราผู��ููอาาย1/ 

2537 4,011,854 6.8 

2545 5,969,030 9.4 

2550 7,020,959 10.7 

2554 8,266,304 12.2 
2557 10,014,705 14.9 

2560 11,312,447 16.7 

ประชากรไทยมีจํานวน 67.6 ล้านคนในป ี2560 เป็นชาย 33 
ล้านคน และเป็นหญิง 34.6 ล้านคน มีประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไป 
11.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งประเทศ เป็นชาย 
5.08 ล้านคน (ร้อยละ 15.4) และหญิง 6.23 ล้านคน (ร้อยละ 18.0)   

จากการสํารวจได้แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น 3 ช่วงวัย คือ 
ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) 
และผู้สูงอายวุัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) 
ซึ่งผู้สูงอายุของไทยส่วนใหญจ่ะมีอายุอยู่ในช่วงวัยต้น คือ ร้อยละ 
57.4 ของผู้สูงอายุทั้งหมด  

 

 

  กลุช�มชวขวงวัยของผสูงอายุ  

  

 

 

♦ แนวโนู�มอัตราผูสูงอายุเพิ่มขึ้น 

 
แนวโน้มอัตราของผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 6.8 

ในป ี2537 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.4 ในปี 2545 เป็นร้อยละ 
10.7 ในป ี2550 ร้อยละ 12.2 ในปี 2554 ร้อยละ 14.9 ในปี 
2557 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.7 ในปี 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อัตราผู��ููงอายเชิงพื้นที่  
ภาคเหนือมีอัตราผู้สูงอายุสูงสุด ร้อยละ 21.1 

ส่วนกรุงเทพมหานครมีอัตราผู้สูงอายุต่ําสุด ร้อยละ 12.5 
จังหวัดที่มีอัตราผู้สูงอายุมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ จังหวัดแพร ่
อุตรดิตถ ์อุทัยธาน ีพิจิตร และลําปาง  
สําหรับจังหวัดที่มีอัตราผู้สูงอายุน้อยที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
จังหวัดสมทุรสาคร ภูเก็ต ระนอง ระยอง และชลบุร ี

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

อัตราผู��ููอาายุเชูงพื้นท ี อัตราผู�ูู่อาายุาากที่ยุ-
น��อยทีสุด 

10 อันดับแรก 
 

อัตราส��วนเกืออ
นุน 
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 • ดัชนีก�รสูงอ�ยุ อัตร�ส่วนพึ่งพิงวัยสูงอ�ยุ 

อัตร�ส่วนเกื้อหนุน

  ดัชนีก�รสูงอ�ยุ1/	ของประเทศไทยมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	จากร้อยละ	22.6	ในปี	2537	เป็น 

ร้อยละ	97.0	ในปี	2560

  อัตร�ส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอ�ยุ2/	ได้เพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเน่ือง	จากร้อยละ	10.7	ในปี	2537	เป็นร้อยละ	18.1	ในปี	

2554	เป็นร้อยละ	22.3	ในปี	2557	และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	

25.3	ในปี	2560	ซึง่หมายถงึประชากรในวัยท�างาน	100	คน	

จะต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุประมาณ	25	คน

  อัตร�ส่วนเกื้อหนุน3/ แสดงถึงศักยภาพของคน 

ในวัยท�างานที่จะสามารถดูแลเกื้อหนุนผู ้สูงอายุหนึ่งคน	 

มแีนวโน้มลดต�า่ลงอย่างต่อเนือ่งจากร้อยละ	9.3	ในปี	2537		

เป็นร้อยละ	4.5	ในปี	2557	และในปี	2560	ได้ลดลงเหลือ

ร้อยละ	3.9	ซึง่หมายถงึ	คนทีอ่ยูใ่นวยัแรงงานประมาณ	4	คน	

ท่ีจะสามารถเลี้ยงดูผู้สูงอายุได้	1	คน	อันเป็นผลมาจาก

จ�านวนผูส้งูอายท่ีุเพิม่ขึน้	และจ�านวนคนในวยัท�างานทีล่ดลง	

 • ลักษณะท�งเศรษฐกิจของผู้สูงอ�ยุ 

	 	 จากข้อมูลการท�างานในระหว่าง	7	วันก่อนวัน

สัมภาษณ์	พบว่า	มีผู้สูงอายุท่ียังคงท�างานอยู่	3.9	ล้านคน

หรือร้อยละ	35.1	โดยผู้สูงอายุชายที่ยังคงท�างานอยู่สูงกว่า

หญงิ	(ร้อยละ	45.9	และร้อยละ	26.3	ตามล�าดบั)	และเกือบ

คร่ึงหนึง่ของผู้สูงอายวัุยต้น	(อาย	ุ60-69	ปี)	ยงัคงท�างานอยู	่

(ร้อยละ	50.5)	ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ท�างานในฐานะผู้ประกอบ

ธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง	 (ร้อยละ	63.1)	ซึ่งอาชีพที ่

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ท�าอยู่ใน	5	อันดับแรก	ได้แก่	ผู้ปฏิบัติงาน

ทีม่ฝีีมอืด้านการเกษตร	ผูป้ฏบิติังานบรกิารและจ�าหน่ายสนิค้า	

ผู ้ประกอบอาชีพข้ันพ้ืนฐาน	ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	และผู้ปฏิบัติงานด้านเคร่ืองจักรและด้านการ

ประกอบ	

ก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ

	 ผู้สูงอายุท�างานโดยเฉลี่ย	38	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	 

ผู้สูงอายุชายมีชั่วโมงการท�างานโดยเฉลี่ยสูงกว่าหญิง	 (39	

และ	38	ชั่วโมง	ต่อสัปดาห์ตามล�าดับ)

สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 
♦ โครงสร��งประชากรสูงอายุ 
        โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น 
“สังคมสูงวัย” (Aged society) ตั้งแต่ปี 2548 คือ 
มีสัดส่วนประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 10 
และตามการคาดประมาณประชากรของสํานักงานคณะกรรมการพั
ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สศช.)  ในป ี2564 
ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ”์ (Complete aged 
society) เมื่อประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 
ของประชากรทั้งหมด และในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ 
“สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged society) 
เมื่อประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 
ของประชากรทั้งหมด 

 จํานวนและอัตราผู��ููอาายุ พ.พุ2537-
2560 

ป��ที่สํารว จํานวนผู��ููงาายุ
(คน) อัตราผู��ููอาาย1/ 

2537 4,011,854 6.8 

2545 5,969,030 9.4 

2550 7,020,959 10.7 

2554 8,266,304 12.2 
2557 10,014,705 14.9 

2560 11,312,447 16.7 

ประชากรไทยมีจํานวน 67.6 ล้านคนในป ี2560 เป็นชาย 33 
ล้านคน และเป็นหญิง 34.6 ล้านคน มีประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไป 
11.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งประเทศ เป็นชาย 
5.08 ล้านคน (ร้อยละ 15.4) และหญิง 6.23 ล้านคน (ร้อยละ 18.0)   

จากการสํารวจได้แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น 3 ช่วงวัย คือ 
ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) 
และผู้สูงอายวุัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) 
ซึ่งผู้สูงอายุของไทยส่วนใหญจ่ะมีอายุอยู่ในช่วงวัยต้น คือ ร้อยละ 
57.4 ของผู้สูงอายุทั้งหมด  

 

 

  กลุช�มชวขวงวัยของผสูงอายุ  

  

 

 

♦ แนวโนู�มอัตราผูสูงอายุเพิ่มขึ้น 

 
แนวโน้มอัตราของผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 6.8 

ในป ี2537 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.4 ในปี 2545 เป็นร้อยละ 
10.7 ในป ี2550 ร้อยละ 12.2 ในปี 2554 ร้อยละ 14.9 ในปี 
2557 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.7 ในปี 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อัตราผู��ููงอายเชิงพื้นที่  
ภาคเหนือมีอัตราผู้สูงอายุสูงสุด ร้อยละ 21.1 

ส่วนกรุงเทพมหานครมีอัตราผู้สูงอายุต่ําสุด ร้อยละ 12.5 
จังหวัดที่มีอัตราผู้สูงอายุมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ จังหวัดแพร ่
อุตรดิตถ ์อุทัยธาน ีพิจิตร และลําปาง  
สําหรับจังหวัดที่มีอัตราผู้สูงอายุน้อยที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
จังหวัดสมทุรสาคร ภูเก็ต ระนอง ระยอง และชลบุร ี

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

อัตราผู��ููอาายุเชูงพื้นท ี อัตราผู�ูู่อาายุาากที่ยุ-
น��อยทสีุด 

10 อันดับแรก 
 

อัตราส��วนเกืออ
นุน 

 

 

1/ คือ อัตราส่วนของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อ เด็กอายุต่ํากว่า 15 ป ี100 คน 

2/ คือ อัตราส่วนของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อ ผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี 100 คน 

3/ คือ อัตราส่วนของคนวัยทํางานอายุ 15-59 ปี ต่อผู้สูงอายุ 60 ปีขี้นไป 

 
♦ ดัชนีการสูงอายุ 

อัตราส��วนพึ่นพ่วัยสูงอายุ 
  

ดัชนีการสูงอายุ1/ 
ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 22.6 
ในปี 2537 เป็นร้อยละ 97.0 ในปี 2560 

อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ2/ ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จากร้อยละ 10.7 ในป ี2537 เป็นร้อยละ 18.1 ในป ี2554 
เป็นร้อยละ 22.3 ในปี 2557 และเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 25.3 ในปี 
2560 ซึ่งหมายถึงประชากรในวัยทํางาน 100 คน 
จะต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุประมาณ 25 คน 

อัตราส่วนเกื้อหนุน3/ 
แสดงถึงศักยภาพของคนในวัยทาํงานที่จะสามารถดูแลเกื้อหนุนผู้สูงอ
ายุหนึ่งคน มีแนวโนม้ลดต่ําลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 9.3 ในป ี
2537  เป็นร้อยละ 4.5 ในป ี2557 และในปี 2560 
ได้ลดลงเหลือร้อยละ 3.9 ซึ่งหมายถงึ คนที่อยู่ในวัยแรงงานประมาณ 4 
คน ที่จะสามารถเลี้ยงดูผู้สูงอายุได้ 1 คน 
อันเป็นผลมาจากจํานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น 
และจํานวนคนในวัยทํางานทีล่ดลง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

♦ ลักษณะทางเศรษฐกิจของผู��ูงอาาย  
จากข้อมูลการทํางานในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ ์

พบว่า มีผู้สูงอายุที่ยังคงทํางานอยู่ 3.9 ล้านคนหรือร้อยละ 35.1     
โดยผู้สูงอายุชายที่ยังคงทํางานอยู่สูงกว่าหญิง (ร้อยละ 45.9 และ   
ร้อยละ 26.3 ตามลําดับ) และเกือบครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 
60-69 ปี) ยังคงทํางานอยู่ (ร้อยละ 50.5) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทํางาน     
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง (ร้อยละ 63.1) 

ซึ่งอาชีพที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทําอยู่ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร 
ผู้ปฏิบัติงานบริการและจําหน่ายสินค้า        
ผู้ประกอบอาชีพขั้นพื้นฐาน ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
และผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรและด้านการประกอบ  

การทํางานของผู�สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้สูงอายุทํางานโดยเฉลี่ย 38 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
ผู้สูงอายุชายมีชั่วโมงการทํางานโดยเฉลี่ยสูงกว่าหญิง (39 และ 38 
ชั่วโมง       ต่อสัปดาห์ตามลําดับ)  

 

 

 

 

 

แหล่งรายได้หลักที่สําคัญที่สุดของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มาจาก
บุตร (ร้อยละ 34.7) จากการทํางานของผู้สูงอายุเอง (ร้อยละ 31.0) 
และได้รับจากเบีย้ยังชีพของทางราชการ ได้แก ่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ (ร้อยละ 20.0) 
ผู้สูงอายุชายมีรายได้หลักจากการทํางาน (ร้อยละ 41.9) รองลงมา 
คือ บุตร (ร้อยละ 27.3) 
ในขณะที่ผู้สูงอายุหญิงมีรายได้หลักจากบุตร (ร้อยละ 40.8)  
รองลงมา คือ เบี้ยยังชีพจากทางราชการ (ร้อยละ 22.6) 

 

1/ อัตราผู้สูงอายุ หมายถึง อัตราส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งสิ้น 100 คน 

ร้อยละ 

ดัชนีการสูงอายุ อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอาย ุ อัตราส่วนเกื้อหนุน 

ปี 2537 2545 2550 2554 2560 2557 

จ านวนช  วโมงการ
ท างาน โดยเฉล  ยต อส ปดา

ห  

อาชีพที่ผู��งูอายุทํา 5 
ลําดับแรก 

รายไดู�หลักของผู�ผอขายา 

 

 

1/ คือ อัตราส่วนของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อ เด็กอายุต่ํากว่า 15 ป ี100 คน 

2/ คือ อัตราส่วนของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อ ผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี 100 คน 

3/ คือ อัตราส่วนของคนวัยทํางานอายุ 15-59 ปี ต่อผู้สูงอายุ 60 ปีขี้นไป 

 
♦ ดัชนีการสูงอายุ 

อัตราส��วนพึ่นพ่วัยสูงอายุ 
  

ดัชนีการสูงอายุ1/ 
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2560 ซึ่งหมายถึงประชากรในวัยทํางาน 100 คน 
จะต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุประมาณ 25 คน 
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♦ ดัชนีการสูงอายุ 

อัตราส��วนพึ่นพ่วัยสูงอายุ 
  

ดัชนีการสูงอายุ1/ 
ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 22.6 
ในป ี2537 เป็นร้อยละ 97.0 ในปี 2560 

อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ2/ ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จากร้อยละ 10.7 ในป ี2537 เป็นร้อยละ 18.1 ในป ี2554 
เป็นร้อยละ 22.3 ในปี 2557 และเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 25.3 ในปี 
2560 ซึ่งหมายถึงประชากรในวัยทํางาน 100 คน 
จะต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุประมาณ 25 คน 

อัตราส่วนเกื้อหนุน3/ 
แสดงถึงศักยภาพของคนในวัยทาํงานที่จะสามารถดูแลเกื้อหนุนผู้สูงอ
ายุหนึ่งคน มีแนวโน้มลดต่ําลงอย่างตอ่เนื่องจากร้อยละ 9.3 ในป ี
2537  เป็นร้อยละ 4.5 ในป ี2557 และในปี 2560 
ได้ลดลงเหลือร้อยละ 3.9 ซึ่งหมายถงึ คนที่อยู่ในวัยแรงงานประมาณ 4 
คน ที่จะสามารถเลี้ยงดูผู้สูงอายุได้ 1 คน 
อันเป็นผลมาจากจํานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น 
และจํานวนคนในวัยทํางานทีล่ดลง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

♦ ลักษณะทางเศรษฐกิจของผู��ูงอาาย  
จากข้อมูลการทํางานในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ 

พบว่า มีผู้สูงอายุที่ยังคงทํางานอยู่ 3.9 ล้านคนหรือร้อยละ 35.1     
โดยผู้สูงอายุชายที่ยังคงทํางานอยู่สูงกว่าหญิง (ร้อยละ 45.9 และ   
ร้อยละ 26.3 ตามลําดับ) และเกือบครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 
60-69 ปี) ยังคงทํางานอยู่ (ร้อยละ 50.5) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทํางาน     
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง (ร้อยละ 63.1) 

ซึ่งอาชีพที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทําอยู่ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร 
ผู้ปฏิบัติงานบริการและจําหน่ายสินค้า        
ผู้ประกอบอาชีพขั้นพื้นฐาน ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
และผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรและด้านการประกอบ  

การทํางานของผู�สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้สูงอายุทํางานโดยเฉลี่ย 38 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
ผู้สูงอายุชายมีชั่วโมงการทํางานโดยเฉลี่ยสูงกว่าหญิง (39 และ 38 
ชั่วโมง       ต่อสัปดาห์ตามลําดับ)  

 

 

 

 

 

แหล่งรายได้หลักที่สําคัญที่สุดของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มาจาก
บุตร (ร้อยละ 34.7) จากการทํางานของผู้สูงอายุเอง (ร้อยละ 31.0) 
และได้รับจากเบีย้ยังชีพของทางราชการ ได้แก ่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ (ร้อยละ 20.0) 
ผู้สูงอายุชายมีรายได้หลักจากการทํางาน (ร้อยละ 41.9) รองลงมา 
คือ บุตร (ร้อยละ 27.3) 
ในขณะที่ผู้สูงอายุหญิงมีรายได้หลักจากบุตร (ร้อยละ 40.8)  
รองลงมา คือ เบี้ยยังชีพจากทางราชการ (ร้อยละ 22.6) 

 

1/ อัตราผู้สูงอายุ หมายถึง อัตราส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งสิ้น 100 คน 

ร้อยละ 

ดัชนีการสูงอายุ อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอาย ุ อัตราส่วนเกื้อหนุน 

ปี 2537 2545 2550 2554 2560 2557 

จํานวนชั่วโมงการทํางาน 
โดยเฉลี่ยต��อสัดดาห 

อาชีพที่ผู��ููอาายททาา า ทาาดับแร 

รายไดู�หลักของผู�ผอขายา 



รายงานประจำาปี 256168

	 แหล่งรายได้หลกัท่ีส�าคญัท่ีสดุของผูส้งูอายสุ่วนใหญ่

มาจากบุตร	(ร้อยละ	34.7)	จากการท�างานของผู้สูงอายุเอง	

(ร้อยละ	31.0)	และได้รับจากเบ้ียยังชีพของทางราชการ	

ได้แก่	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	(ร้อยละ	20.0)	

ผู้สูงอายุชายมีรายได้หลักจากการท�างาน	(ร้อยละ	41.9)	 

รองลงมา	คือ	บุตร	(ร้อยละ	27.3)	ในขณะที่ผู้สูงอายุหญิงมี

รายได้หลกัจากบตุร	(ร้อยละ	40.8)		รองลงมา	คอื	เบ้ียยงัชีพ

จากทางราชการ	(ร้อยละ	22.6)

 • สถ�นก�รณ์ท�งสุขภ�พ 

	 	 สขุภาพโดยรวมของผูสู้งอาย	ุจากการให้ผูส้งูอายุ

ประเมินสุขภาพตนเองในระหว่าง	7	วันก่อนวันสัมภาษณ	์

ซึ่งส่วนใหญ่ตอบว่าตนเองมีสุขภาพปานกลางหรือเป็นปกติ	

(ร้อยละ	43.2)	และเกือบร้อยละ	40	ประเมินว่าตนเอง 

มีสุขภาพดี	 เม่ือเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของผู ้สูงอาย ุ

ในปี	2560	กับปี	2557	พบว่าผู้สูงอายุที่ประเมินตนเองว่า 

มีสุขภาพ	“ไม่ดี”	และ	“ไม่ดีมากๆ”	มีจ�านวนลดลง	โดย

จังหวัดที่ผู้สูงอายุได้ประเมินสุขภาพตนเองว่า	“ดี”	และ 

“ดีมาก”	(สูงสุด	5	อันดับแรก	ได้แก่	จังหวัดบุรีรัมย์	ล�าพูน	

เพชรบูรณ์	แพร่	และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภ�วะสุขภ�พของผู้สูงอ�ยุ

	 การหกล้มในผู้สูงอายุ	ลดลงเมื่อเทียบกับข้อมูล 

ปี	2557	ผู้สูงอายุที่เคยหกล้มในช่วงเวลา	6	เดือนก่อนวัน

สมัภาษณ์	ส่วนใหญ่เป็นผูส้งูอายวุยัปลาย	(อาย	ุ80	ปีขึน้ไป)	

โดยผู้สูงอายุหญิงมีการหกล้มสูงกว่าชาย	ซึ่งสาเหตุหลัก 

ที่ท�าให้หกล้มมากท่ีสุด	เกิดจากความลื่น	ส่วนสาเหตุอื่น 

ท่ีท�าให้หกล้ม	ได้แก่	สะดดุ	หน้ามดื	วงิเวยีน	และพืน้ต่างระดับ	

เป็นต้น

ก�รหกล้มในผู้สูงอ�ยุลดลง

 • ระดับคว�มสุขของผู้สูงอ�ยุไทย 

	 	 จากการให้ผูส้งูอายปุระเมนิความสขุของตนเอง

ในช่วง	3	เดือนก่อนวันสัมภาษณ์	พบว่า	ระดับความสุขของ

ผูส้งูอายอุยูใ่นช่วง	“มคีวามสขุมาก”	และ	“มคีวามสขุระดบั

ปานกลาง”	ซ่ึงผู้สูงอายุชายและหญิงก็ได้ประเมินความสุข

ตนเองว่า	“มีความสุขมาก”	และ	“มีความสุขระดับปาน

กลาง”	เช่นเดียวกับภาพรวม

ระดับคว�มสุขของผู้สูงอ�ยุ

 

 

 

♦ สถานการณ��าาสสุขาาพ 
สุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุ 

จากการให้ผู้สูงอายุประเมินสุขภาพตนเองในระหว่าง 7 
วันก่อนวันสัมภาษณ ์
ซึ่งส่วนใหญ่ตอบว่าตนเองมีสุขภาพปานกลางหรือเปน็ปกติ 
(ร้อยละ 43.2) และเกือบร้อยละ 40 
ประเมินว่าตนเองมีสุขภาพดี 
เมื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในปี 2560 กับป ี
2557 พบว่าผู้สูงอายุที่ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพ “ไม่ดี” และ 
“ไม่ดีมากๆ” มีจํานวนลดลง  
โดยจังหวัดที่ผู้สูงอายุได้ประเมินสุขภาพตนเองว่า “ดี” และ 
“ดีมาก” (สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก ่จังหวัดบุรีรัมย์ ลําพูน 
เพชรบูรณ์ แพร่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ภาวะสุขภาพของผู�สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การหกล้มในผู้สงูอายุ ลดลงเมื่อเทยีบกับข้อมูลปี 2557 
ผู้สูงอายุที่เคยหกล้มในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) 
โดยผู้สูงอายุหญิง  มีการหกล้มสูงกว่าชาย 
ซึ่งสาเหตุหลักที่ทําให้หกล้มมากที่สุด     เกิดจากความลื่น 
ส่วนสาเหตุอื่นที่ทําให้หกล้ม ได้แก่ สะดุด  หน้ามืด วิงเวียน 
และพื้นต่างระดับ เป็นต้น 

การหกลู�มในผูสูงอายุลดลง 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ ระดับความสุขของผู��ููงอายไทย  
จากการให้ผู้สูงอายุประเมินความสุขของตนเองในช่วง 3 

เดือนก่อนวันสัมภาษณ ์พบว่า 
ระดับความสุขของผู้สูงอายุอยู่ในช่วง “มีความสุขมาก” และ 
“มีความสุขระดับปานกลาง” 
ซึ่งผู้สูงอายุชายและหญิงก็ได้ประเมินความสุขตนเองว่า  
“มีความสุขมาก” และ “มีความสุขระดับปานกลาง” 
เช่นเดียวกับภาพรวม 

ระดับความสุขของผู�สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-69 ปี 70-79 ป ี80 ปี ขึ้นไป 

เกณฑ��ระดับระแแ ความหมาย 

ชาย หญิง 

ด ชน การส งอาย  

เพศและช�งวงวัยที่หลล� 

 

 

 

♦ สถานการณ��าาสสุขาาพ 
สุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุ 

จากการให้ผู้สูงอายุประเมินสุขภาพตนเองในระหว่าง 7 
วันก่อนวันสัมภาษณ ์
ซึ่งส่วนใหญ่ตอบว่าตนเองมีสุขภาพปานกลางหรือเป็นปกติ 
(ร้อยละ 43.2) และเกือบร้อยละ 40 
ประเมินว่าตนเองมีสุขภาพดี 
เมื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในปี 2560 กับป ี
2557 พบว่าผู้สูงอายุที่ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพ “ไม่ดี” และ 
“ไม่ดีมากๆ” มีจํานวนลดลง  
โดยจังหวัดที่ผู้สูงอายุได้ประเมินสุขภาพตนเองว่า “ดี” และ 
“ดีมาก” (สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก ่จังหวัดบุรีรัมย์ ลําพูน 
เพชรบูรณ์ แพร่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ภาวะสุขภาพของผู�สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การหกล้มในผู้สูงอายุ ลดลงเมื่อเทยีบกับข้อมูลปี 2557 
ผู้สูงอายุที่เคยหกล้มในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนวันสัมภาษณ ์
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) 
โดยผู้สูงอายุหญิง  มีการหกล้มสูงกว่าชาย 
ซึ่งสาเหตุหลักที่ทําให้หกล้มมากที่สุด     เกิดจากความลื่น 
ส่วนสาเหตุอื่นที่ทําให้หกล้ม ได้แก่ สะดุด  หน้ามืด วิงเวียน 
และพื้นต่างระดับ เป็นต้น 

การหกลู�มในผูสูงอายุลดลง 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ ระดับความสุขของผู��ููงอายไทย  
จากการให้ผู้สูงอายุประเมินความสุขของตนเองในช่วง 3 

เดือนก่อนวันสัมภาษณ ์พบว่า 
ระดับความสุขของผู้สูงอายุอยู่ในช่วง “มีความสุขมาก” และ 
“มีความสุขระดับปานกลาง” 
ซึ่งผู้สูงอายุชายและหญิงก็ได้ประเมินความสุขตนเองว่า  
“มีความสุขมาก” และ “มีความสุขระดับปานกลาง” 
เช่นเดียวกับภาพรวม 

ระดับความสุขของผู�สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-69 ปี 70-79 ป ี80 ปี ขึ้นไป 

เกณฑ��ระดับระแแ ความหมาย 

ชาย หญิง 

ด ชน การส งอาย  

เพศและช�งวงวัยที่หลล� 

 

 

 

♦ สถานการณ��าาสสุขาาพ 
สุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุ 

จากการให้ผู้สูงอายปุระเมินสุขภาพตนเองในระหว่าง 7 
วันก่อนวันสัมภาษณ ์
ซึ่งส่วนใหญ่ตอบว่าตนเองมีสุขภาพปานกลางหรือเปน็ปกติ 
(ร้อยละ 43.2) และเกือบร้อยละ 40 
ประเมินว่าตนเองมีสุขภาพดี 
เมื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในปี 2560 กับป ี
2557 พบว่าผู้สูงอายุที่ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพ “ไม่ดี” และ 
“ไม่ดีมากๆ” มีจํานวนลดลง  
โดยจังหวัดที่ผู้สูงอายุได้ประเมินสุขภาพตนเองว่า “ดี” และ 
“ดีมาก” (สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก ่จังหวัดบุรีรัมย์ ลําพูน 
เพชรบูรณ์ แพร่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ภาวะสุขภาพของผู�สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การหกล้มในผู้สงูอายุ ลดลงเมื่อเทยีบกับข้อมูลปี 2557 
ผู้สูงอายุที่เคยหกล้มในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) 
โดยผู้สูงอายุหญิง  มีการหกล้มสูงกว่าชาย 
ซึ่งสาเหตุหลักที่ทําให้หกล้มมากที่สุด     เกิดจากความลื่น 
ส่วนสาเหตุอื่นที่ทําให้หกล้ม ได้แก่ สะดุด  หน้ามืด วิงเวียน 
และพื้นต่างระดับ เป็นต้น 

การหกลู�มในผูสูงอายุลดลง 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ ระดับความสุขของผู��ููงอายไทย  
จากการให้ผู้สูงอายุประเมินความสุขของตนเองในช่วง 3 

เดือนก่อนวันสัมภาษณ ์พบว่า 
ระดับความสุขของผู้สูงอายุอยู่ในช่วง “มีความสุขมาก” และ 
“มีความสุขระดับปานกลาง” 
ซึ่งผู้สูงอายุชายและหญิงก็ได้ประเมินความสุขตนเองว่า  
“มีความสุขมาก” และ “มีความสุขระดับปานกลาง” 
เช่นเดียวกับภาพรวม 

ระดับความสุขของผู�สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-69 ป ี70-79 ป ี80 ป ีขึ้นไป 

เกณฑ��ระดับระแแ ความหมาย 

ชาย หญิง 

ด ชน การส งอาย  

เพศและช�งวงวัยที่หลล�  

 

 

♦ สถานการณ��าาสสุขาาพ 
สุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุ 

จากการให้ผู้สูงอายุประเมินสุขภาพตนเองในระหว่าง 7 
วันก่อนวันสัมภาษณ ์
ซึ่งส่วนใหญ่ตอบว่าตนเองมีสุขภาพปานกลางหรือเปน็ปกติ 
(ร้อยละ 43.2) และเกือบร้อยละ 40 
ประเมินว่าตนเองมีสุขภาพดี 
เมื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในปี 2560 กับป ี
2557 พบว่าผู้สูงอายุที่ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพ “ไม่ดี” และ 
“ไม่ดีมากๆ” มีจํานวนลดลง  
โดยจังหวัดที่ผู้สูงอายุได้ประเมินสุขภาพตนเองว่า “ดี” และ 
“ดีมาก” (สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก ่จังหวัดบุรีรัมย์ ลําพูน 
เพชรบูรณ์ แพร่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ภาวะสุขภาพของผู�สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การหกล้มในผู้สงูอายุ ลดลงเมื่อเทยีบกับข้อมูลปี 2557 
ผู้สูงอายุที่เคยหกล้มในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) 
โดยผู้สูงอายุหญิง  มีการหกล้มสูงกว่าชาย 
ซึ่งสาเหตุหลักที่ทําให้หกล้มมากที่สุด     เกิดจากความลื่น 
ส่วนสาเหตุอื่นที่ทําให้หกล้ม ได้แก่ สะดุด  หน้ามืด วิงเวียน 
และพื้นต่างระดับ เป็นต้น 

การหกลู�มในผูสูงอายุลดลง 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ ระดับความสุขของผู��ููงอายไทย  
จากการให้ผู้สูงอายุประเมินความสุขของตนเองในช่วง 3 

เดือนก่อนวันสัมภาษณ ์พบว่า 
ระดับความสุขของผู้สูงอายุอยู่ในช่วง “มีความสุขมาก” และ 
“มีความสุขระดับปานกลาง” 
ซึ่งผู้สูงอายุชายและหญิงก็ได้ประเมินความสุขตนเองว่า  
“มีความสุขมาก” และ “มีความสุขระดับปานกลาง” 
เช่นเดียวกับภาพรวม 

ระดับความสุขของผู�สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-69 ปี 70-79 ปี 80 ป ีขึ้นไป 

เกณฑ��ระดับระแแ ความหมาย 

ชาย หญิง 

ด ชน การส งอาย  

เพศและช�งวงวัยที่หลล� 

60-69 ปี 70-79 ปี 80 ปีขึ้นไป



สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 69

 • ผู้สูงอ�ยุไทยอ�ศัยอยู่ต�มลำ�พังม�กขึ้น 

	 	 รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลง

ไป	ผูส้งูอายไุทยทีอ่ยูล่�าพงัคนเดยีว	หรอือยูก่บัคูส่มรสเท่านัน้

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 โดยผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียวเพ่ิมขึ้นจาก 

ร้อยละ	6.3	 ในปี	2545	 เป็นร้อยละ	10.8	 ในปี	2560	 

ในขณะที่ผู ้สูงอายุที่อยู ่ตามล�าพังกับคู ่สมรสเพิ่มขึ้นจาก 

ร้อยละ	17	ในปี	2545	เป็นร้อยละ	23.3	ในปี	2560	ซึ่งหาก

ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�าพังคนเดียวหรืออยู่กับคู่สมรสเท่านั้น 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปอีก	ก็จะมีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุใน

ระยะยาว

	 ส�าหรับผู ้สูงอายุที่ไม่ได้อยู ่คนเดียวในครัวเรือน	 

พบว่า	มีบุคคลอื่นอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง	คือ	อยู่กับ 

คู่สมรส	บุตร	และญาติ	อยู่กับบุตรและญาติ	อยู่กับคู่สมรส

และบุตร	และอยู่กับคู่สมรสและญาติ	(ญาติ	ได้แก่	บุตรเขย	

บุตรสะใภ้	บุตรของบุตร	พ่อ	แม่	และ	พี่	น้อง)

 

 

♦ ผู��ููงอายไทยอาศัยอยู��าามลาาััาาากขึ
น  
รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไป 

ผู้สูงอายุไทยที่อยู่ลําพังคนเดียว 
หรืออยู่กับคู่สมรสเท่านั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
โดยผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.3 ในป ี2545 
เป็นร้อยละ 10.8 ในป ี2560 
ในขณะที่ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลําพังกับคู่สมรสเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
17 ในปี 2545 เป็นร้อยละ 23.3 ในปี 2560 
ซึ่งหากผู้สูงอายุที่อยู่ตามลําพัง 
คนเดียวหรืออยู่กับคู่สมรสเท่านั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปอีก      
ก็จะมีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว 

สําหรับผู้สูงอายุที่ไม่ได้อยู่คนเดียวในครัวเรือน พบว่า  
มีบุคคลอื่นอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง คือ อยู่กับคู่สมรส บุตร 
และญาต ิอยู่กับบุตรและญาต ิอยู่กับคู่สมรสและบุตร และอยู่กับ 

    
     

 
 
 
 

 

บุคคลที่ผู��ููงอาุงาูู��ดา�5 
อันดับแรก 

23.3 
20.4 

15.8 
13.7 

9.4 

ชาย หญ ง 

  

ผ  ส งอาย ท  อย  เพ ยงล าพ 
ง ก บค  สมรสเพ  มข  นเช นก น 

ค  สมรส ค  สมรส บ ตร 
  และญาต  

   บ ตร 
และญาต  

 ค  สมรส 
และบ ตร 

   ค  สมรส  
  และญาต  

แนวโน้มผู้สูงอ�ยุ 

ที่อยู่คนเดียวเพิ่มขึ้น

บุคคลที่ผู้สูงอ�ยุอยู่ด้วย 5 อันดับแรก

ผู้สูงอ�ยุที่อยู่เพียงลำ�พัง

กับคู่สมรสเพิ่มขึ้นเช่นกัน

 

 

คนเดียวหรืออยู่กับคู่สมรสเท่านั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปอีก      
ก็จะมีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว 

สําหรับผู้สูงอายุที่ไม่ได้อยู่คนเดียวในครัวเรือน พบว่า  
มีบุคคลอื่นอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง คือ อยู่กับคู่สมรส บุตร 
และญาต ิอยู่กับบุตรและญาต ิอยู่กับคู่สมรสและบุตร และอยู่กับ 
คู่สมรสและญาติ (ญาติ ได้แก ่บุตรเขย บุตรสะใภ ้บุตรของบุตร 
พ่อ แม่ และ พี่ น้อง) 

 
 
 
 

 

บุคคลที่ผู��ููงอาุงาูู��ดา�5 อันดับแรก 

23.3 
20.4 

15.8 
13.7 

9.4 

ชาย หญ ง 

 
 

ผ  ส งอาย ท  อย  เพ ยงล าพ 
ง ก บค  สมรสเพ  มข  นเช นก น 

คู่สมรส คู่สมรส บุตร 
  และญาติ 

   บุตร 
และญาติ 

 คู่สมรส 
และบุตร 

   คู่สมรส  
  และญาติ 



รายงานประจำาปี 256170

	 การส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารในครัวเรือน	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

ได้ท�าการส�ารวจต่อเนือ่งเป็นประจ�าทุกปี	เพือ่ให้ทราบจ�านวน

ประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต	โทรศัพท์มือถือ	

ลักษณะและพฤติกรรม	ในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ	

รวมทั้งทราบจ�านวนครัวเรือนท่ีมีอุปกรณ์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	เช่น	โทรศัพท์พื้นฐาน	เครื่อง

โทรสาร	เครื่องคอมพิวเตอร์	และการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต

ในครัวเรือน	เป็นต้น

 ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 

ของประช�กร

	 ในจ�านวนประชากรอาย	ุ6	ปีขึน้ไป	ประมาณ	63.3	

ล้านคน	พบว่า	มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์	17.9	ล้านคน	(ร้อยละ	

28.3)	ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต	36.0	ล้านคน	(ร้อยละ	56.8)	และ 

ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ	56.7	ล้านคน	(ร้อยละ	89.6)	

	 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทียบแนวโน้มการใช้คอมพวิเตอร์	

อินเทอร์เน็ต	และโทรศัพท์มือถือของประชากรอายุ	6	ปี 

ขึ้นไปในช่วงระยะเวลา	5	ปี	ระหว่างปี	2557-2561	พบว่า	

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์	ลดลงจาก	ร้อยละ	38.2	(จ�านวน	23.8	

ล้านคน)	เป็นร้อยละ	28.3	(จ�านวน	17.9	ล้านคน)	 ผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจาก	ร้อยละ	34.9	 (จ�านวน	21.8	 

ล้านคน)	เป็น	ร้อยละ	56.8	(จ�านวน	36.0	ล้านคน)	ผู้ใช้

โทรศัพท์มือถือเพิ่มข้ึนจาก	ร้อยละ	77.2	 (จ�านวน	48.1	 

ล้านคน)	เป็น	ร้อยละ	89.6	(จ�านวน	56.7	ล้านคน)

ร้อยละของประชากรอายุ	6	ปีขึ้นไปที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร	พ.ศ.	2557-2561

	 ส�าหรบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

ของประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล

ระหว่างปี	2557-2561	พบว่า	ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน 

เขตเทศบาลลดลงจาก	ร้อยละ	47.8	 เป็น	ร้อยละ	35.2	 

ส่วนที่อยู่นอกเขตเทศบาล	ลดลงจาก	ร้อยละ	30.4	เป็น	 

ร้อยละ	22.7	

	 ส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นทั้งในเขตเทศบาล	 

และนอกเขตเทศบาล	คือ	ในเขตเทศบาลจาก	ร้อยละ	44.9	

เป็น	ร้อยละ	66.1	ส่วนนอกเขตเทศบาลจาก	ร้อยละ	26.9	

เป็น	ร้อยละ	49.3	ส�าหรับผู ้ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น 

ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล	คือ	ในเขตเทศบาล

เพ่ิมจาก	ร้อยละ	83.9	เป็นร้อยละ	91.5	และนอกเขตเทศบาล 

จาก	ร้อยละ	71.8	เป็น	ร้อยละ	87.9

เปรียบเทียบร้อยละของประชากรอายุ	6	ปีขึ้นไปที่ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	ตามเขตการปกครอง	

พ.ศ.	2557	-	2561

		 เมื่อพิจารณาผู้ใช้คอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต	และ

โทรศัพท์มือถือเป็นรายภาค	พบว่า	กรุงเทพมหานครมีผู้ใช้

คอมพวิเตอร์สงูทีส่ดุคอื	ร้อยละ	46.5	รองลงมาคือภาคกลาง	

ร้อยละ	27.6	ภาคเหนือ	ร้อยละ	25.5	ภาคใต้	ร้อยละ	25.4	

และต�่าที่สุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยละ	23.6	

	 ส�าหรับการใช ้อินเทอร ์ เน็ตเช ่นเดียวกันคือ

กรุงเทพมหานครมีผู้ใช้สูงที่สุด	ร้อยละ	77.5	รองลงมาคือ

ภาคกลาง	ร้อยละ	62.5	ภาคใต้	ร้อยละ	56.1	ภาคเหนือ	

ร ้อยละ	 49.0	 และต�่าที่สุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 

ร้อยละ	46.2

สำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในครัวเรือน 

พ.ศ. 2561 (ไตรม�ส 1)                          

100

80

60

40

20

0
2557 2558 2559 2560 2561

โทรศัพท์

มือถือ

อินเทอร์เน็ต

คอมพิวเตอร์ 

77.2 79.3
81.4

88.2 89.6

56.8
52.9

47.5
39.3

34.9

38.2

34.9 32.2 30.8
28.3

ปี

ร้อยละ

  
  

 

 

 

 
 

 

  คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ 

 ปี        ในเขต นอกเขต   ในเขต นอกเขต   ในเขต นอกเขต 

  เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล 

2557 47.8 30.4 44.9 26.9 83.9 71.8 

2558 42.6 28.7 49.4 31.2 84.8 74.9 

2559 39.6 26.2 57.4 39.5 86.6 77.2 

2560 38.1 24.8 62.7 45.0 90.8 86.0 

2561 35.2 22.7 66.1 49.3 91.5 87.9 

  เมื่อพิจารณาผู้ใช้คอมพิวเตอร ์อินเทอร์เน็ต 

และโทรศัพทม์ือถือเป็นรายภาค พบว่า กรุงเทพมหานคร      

มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์สูงที่สุดคือ ร้อยละ 46.5 

รองลงมาคือภาคกลาง ร้อยละ 27.6 ภาคเหนือ 

ร้อยละ 25.5 ภาคใต้ ร้อยละ 25.4 

และต่ําที่สุดภาคตะวนัออก-เฉียงเหนือ ร้อยละ 23.6  

 

สําหรับการใช้อินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันคือกรุงเทพ

มหานครมีผู้ใช้สูงที่สุด ร้อยละ 77.5 

รองลงมาคือภาคกลาง ร้อยละ 62.5 ภาคใต้ 

ร้อยละ 56.1    

ภาคเหนือ ร้อยละ 49.0 และต่ําที่สุดภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือ ร้อยละ 46.2 

       ในขณะที่การใช้โทรศัพท์มือถือ 

กรุงเทพมหานครยังมีผู้ใช้สูงที่สุดเช่นเดียวกันคือ 

ร้อยละ 94.7 รองลงมาคือภาคกลาง ร้อยละ 90.9 

ภาคใต้ ร้อยละ 88.2   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ร้อยละ 88.0 และต่ําที่สุดคือภาคเหนือ ร้อยละ 

86.8  

  
 

 

 

 

 

 

 

เมื่อพิจารณาการใช้อินเทอร์เน็ตตามกลุ่มอายุต่า

งๆ ในปี 2557-2561 พบว่า 

ทุกกลุ่มอายุมีแนวโน้มใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้น โดยในปี 

2560 กลุ่มอาย ุ15-24 ปี  

มีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสดุคือ ร้อยละ 91.4 รองลงมาคือ 

กลุ่มอาย ุ25-34 ปี ร้อยละ 84.4  กลุ่มอาย ุ6-14 ปี ร้อยละ 

69.6 กลุ่มอาย ุ35-49 ปี ร้อยละ 62.1 และในกลุ่มอาย ุ

50 ปีขึ้นไป มีเพียง ร้อยละ 21.2  

 

ปี 
กลุ่มอายุ (ปี) 

6-14 15-24 25-34 35-49 50ปีขึ้นไป 

2557 58.2 69.7 48.5 25.9 8.4 

2558 58.0 76.8 60.1 31.8 9.6 

2559 61.4 85.9 73.6 44.9 13.8 

2560 63.4 89.8 80.3 54.9 18.2 

2561 69.6 91.4 84.4 62.1 21..2 

การมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ในครัวเรอืน 

 

เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสา

รสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนระหว่างป ี2557-

2561 พบว่า 

ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์พื้นฐานมีแนวโน้มลดลงจาก ร้อยละ 

14.4 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 7.2 ในปี 2561 

ครัวเรือนที่มีเครื่องโทรสารลดลง  จากร้อยละ 2.2 ในปี 

ปี 

จํานวนครั
วเรือนทั้ง
สิ้น  

(พันครัวเรื
อน) 

ร้อยละของครัวเรือน                                                           
ที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

โทรศัพท์ 
พื้นฐาน 

โทรสาร คอมพิวเตอร ์ การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2557 20,564.7 14.4 2.2 33.9 34.7 

2558 20,642.9 12.3 1.4 29.5 52.2 

2559 21,367.2 12.2 1.4 28.4 59.8 

2560 21,513.4 9.3 1.2 24.8 64.4 

2561 21,418.7 7.2 0.9 20.9 67.7 

             เปรียบเทียบร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้เทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการสื่อสาร ตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2557 - 2561 

  
  

  

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร  จําแนกตามภาค 
 

ร้อยละ 

ทั่วประเทศ 
0 

28.3 

20 

40 

60 

80 

56.8 

89.6 

46.5 

77.5 

94.7 

25.6 

62.5 

90.9 

25.5 

1 

49.0 

86.8 

23.6 

1 

46.2 

88.0 

25.4 

1 

56.1 

88.3 

กรุงเทพ กลาง เหนือ ตะวันออก         
เฉียงเหนือ 

ใต้ ภาค 

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ 

100 

           ร้อยละของครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

พ.ศ. 2557 - 2561 

  

  

  

    ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้อินเทอร์เน็ตตามกลุ่มอายุ 
พ.ศ. 2557 - 2561 
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	 ในขณะที่การใช้โทรศัพท์มือถือ	กรุงเทพมหานคร

ยังมีผู้ใช้สูงที่สุดเช่นเดียวกันคือ	ร้อยละ	94.7	รองลงมาคือ

ภาคกลาง	ร้อยละ	90.9	ภาคใต้	ร้อยละ	88.2	ภาคตะวนัออก-

เฉียงเหนือ	 ร ้อยละ	 88.0	 และต�่าที่สุดคือ	ภาคเหนือ	 

ร้อยละ	86.8	

ร้อยละของประชากรอายุ	6	ปีขึ้นไป	ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร	จ�าแนกตามภาค

	 เมื่อพิจารณาการใช้อินเทอร์เน็ตตามกลุ่มอายุ 

ต่างๆ	ในปี	2557-2561	พบว่า	ทุกกลุ่มอายุมีแนวโน้มใช้

อินเทอร์เนต็สงูขึน้	โดยในปี	2560	กลุม่อาย	ุ15-24	ปี	มกีาร

ใช้อนิเทอร์เนต็สงูสดุคอื	ร้อยละ	91.4	รองลงมาคอื	กลุม่อายุ	

25-34	ปี	ร้อยละ	84.4	กลุ่มอายุ	6-14	ปี	ร้อยละ	69.6	 

กลุ่มอายุ	35-49	ปี	ร้อยละ	62.1	และในกลุ่มอายุ	50	ปี 

ขึ้นไป	มีเพียง	ร้อยละ	21.2	

ร้อยละของประชากรอายุ	6	ปีขึ้นไป	ที่ใช้อินเทอร์เน็ตตามกลุ่มอายุ	

พ.ศ.	2557	-	2561

 ก�รมีอุปกรณ์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�ร

สื่อส�รในครัวเรือน

	 เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบการมีอุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนระหว่าง 

ปี	2557-2561	พบว่า	ครัวเรือนท่ีมีโทรศัพท์พื้นฐานม ี

แนวโน้มลดลงจาก	ร้อยละ	14.4	ในปี	2557	เป็นร้อยละ	7.2	

ในปี	2561	ครวัเรอืนทีม่เีครือ่งโทรสารลดลง	จากร้อยละ	2.2	 

ในปี	2557	 เป็นร้อยละ	0.9	 ในปี	2561	ครัวเรือนที่มี 

เครื่องคอมพิวเตอร์ลดลงจากร้อยละ	33.9	ในปี	2557	เป็น	 

ร้อยละ	20.9	ในปี	2561	ส�าหรับครัวเรือนที่มีการเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนจาก	ร้อยละ	34.7	ในปี	2557	เป็น	 

ร้อยละ	67.7	ในปี	2561

ร้อยละของครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร	พ.ศ.	2557	-	2561

ทั่วประเทศ
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  คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ 

 ปี        ในเขต นอกเขต   ในเขต นอกเขต   ในเขต นอกเขต 

  เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล 

2557 47.8 30.4 44.9 26.9 83.9 71.8 

2558 42.6 28.7 49.4 31.2 84.8 74.9 

2559 39.6 26.2 57.4 39.5 86.6 77.2 

2560 38.1 24.8 62.7 45.0 90.8 86.0 

2561 35.2 22.7 66.1 49.3 91.5 87.9 

  เมื่อพิจารณาผู้ใช้คอมพิวเตอร ์อินเทอร์เน็ต 

และโทรศัพทม์ือถือเป็นรายภาค พบว่า กรุงเทพมหานคร      

มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์สูงที่สุดคือ ร้อยละ 46.5 

รองลงมาคือภาคกลาง ร้อยละ 27.6 ภาคเหนือ 

ร้อยละ 25.5 ภาคใต้ ร้อยละ 25.4 

และต่ําที่สุดภาคตะวนัออก-เฉียงเหนือ ร้อยละ 23.6  

 

สําหรับการใช้อินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันคือกรุงเทพ

มหานครมีผู้ใช้สูงที่สุด ร้อยละ 77.5 

รองลงมาคือภาคกลาง ร้อยละ 62.5 ภาคใต้ 

ร้อยละ 56.1    

ภาคเหนือ ร้อยละ 49.0 และต่ําที่สุดภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือ ร้อยละ 46.2 

       ในขณะที่การใช้โทรศัพท์มือถือ 

กรุงเทพมหานครยังมีผู้ใช้สูงที่สุดเช่นเดียวกันคือ 

ร้อยละ 94.7 รองลงมาคือภาคกลาง ร้อยละ 90.9 

ภาคใต้ ร้อยละ 88.2   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ร้อยละ 88.0 และต่ําที่สุดคือภาคเหนือ ร้อยละ 

86.8  

  
 

 

 

 

 

 

 

เมื่อพิจารณาการใช้อินเทอร์เน็ตตามกลุ่มอายุต่า

งๆ ในปี 2557-2561 พบว่า 

ทุกกลุ่มอายุมีแนวโน้มใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้น โดยในปี 

2560 กลุ่มอาย ุ15-24 ปี  

มีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสดุคือ ร้อยละ 91.4 รองลงมาคือ 

กลุ่มอาย ุ25-34 ปี ร้อยละ 84.4  กลุ่มอาย ุ6-14 ปี ร้อยละ 

69.6 กลุ่มอาย ุ35-49 ปี ร้อยละ 62.1 และในกลุ่มอาย ุ

50 ปีขึ้นไป มีเพียง ร้อยละ 21.2  

 

ปี 
กลุ่มอายุ (ปี) 

6-14 15-24 25-34 35-49 50ปีขึ้นไป 

2557 58.2 69.7 48.5 25.9 8.4 

2558 58.0 76.8 60.1 31.8 9.6 

2559 61.4 85.9 73.6 44.9 13.8 

2560 63.4 89.8 80.3 54.9 18.2 

2561 69.6 91.4 84.4 62.1 21..2 

การมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ในครัวเรอืน 

 

เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสา

รสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนระหว่างป ี2557-

2561 พบว่า 

ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์พื้นฐานมีแนวโน้มลดลงจาก ร้อยละ 

14.4 ในป ี2557 เป็นร้อยละ 7.2 ในปี 2561 

ครัวเรือนที่มีเครื่องโทรสารลดลง  จากร้อยละ 2.2 ในปี 

ปี 

จํานวนครั
วเรือนทั้ง
สิ้น  

(พันครัวเรื
อน) 

ร้อยละของครัวเรือน                                                           
ที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

โทรศัพท์ 
พื้นฐาน 

โทรสาร คอมพิวเตอร ์ การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2557 20,564.7 14.4 2.2 33.9 34.7 

2558 20,642.9 12.3 1.4 29.5 52.2 

2559 21,367.2 12.2 1.4 28.4 59.8 

2560 21,513.4 9.3 1.2 24.8 64.4 

2561 21,418.7 7.2 0.9 20.9 67.7 

             เปรียบเทียบร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้เทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการสื่อสาร ตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2557 - 2561 

  
  

  

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร  จําแนกตามภาค 
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ใต้ ภาค 

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ 

100 

           ร้อยละของครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

พ.ศ. 2557 - 2561 

  

  

  

    ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้อินเทอร์เน็ตตามกลุ่มอายุ 
พ.ศ. 2557 - 2561 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ปี 

จํานวน 
ครัวเรือน 
ทั้งสิ้น  

(พันครัวเรือน) 

ร้อยละของครัวเรือน                                                           
ที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

โทรศัพท์ 
พื้นฐาน 

โทรสาร คอมพิวเตอร ์ การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2557 20,564.7 14.4 2.2 33.9 34.7 

2558 20,642.9 12.3 1.4 29.5 52.2 

2559 21,367.2 12.2 1.4 28.4 59.8 

2560 21,513.4 9.3 1.2 24.8 64.4 

2561 21,418.7 7.2 0.9 20.9 67.7 



รายงานประจำาปี 256172

	 ผลส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในสถานประกอบการสามารถสรุปได้ดังนี้

 1) ลักษณะทั่วไปของสถ�นประกอบก�ร 

	 ทั่วประเทศมีประมาณ	2.1	ล้านแห่ง	เมื่อพิจารณา

ตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ	ส่วนใหญ่ด�าเนนิธรุกจิทางการค้า

และธุรกิจทางการบริการ	(แผนภูมิ	1)		

แผนภูมิ	1	ร้อยละของสถานประกอบการ		จ�าแนกตามการประกอบ 

	 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

หมายเหตุ	:	ข้อมูลในปีนี้ไม่รวมการผลิต	และในกิจกรรมด้านข้อมูล 

	 ข่าวสารไม่รวมหมวดย่อย	58	(การจดัพมิพ์จ�าหน่ายหรอื 

	 เผยแพร่)

	 ส�าหรบัขนาดของสถานประกอบการนัน้	ส่วนใหญ่

มีขนาดเล็ก	ด้วยลักษณะดังกล่าวนี้จึงท�าให้ภาพรวมการมี

การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในสถานประกอบการ

ของประเทศไทย	มีค่าไม่สูงมากนัก

 2) ก�รใช้คอมพิวเตอร์ในสถ�นประกอบก�ร

	 โดยมจี�านวนคอมพวิเตอร์	ประมาณ	2.5	ล้านเครือ่ง	

หรอืเฉลีย่ประมาณ	3.6	เครือ่งต่อกิจการท่ีใช้เครือ่งคอมพิวเตอร์	

และมีบุคลากรที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 

เป็นประจ�า	ประมาณ	2.4	ล้านคน	หรอืเฉลีย่ประมาณ	3.6	คน

ต่อกิจการ

	 เมื่ อพิ จารณาตามกิ จกรรมทาง เศรษฐ กิจ	 

สถานประกอบการท่ีเป็นโรงพยาบาลเอกชนมีการใช้

คอมพิวเตอร์สูงที่สุด	และการขนส่งทางบก	สถานที่เก็บ

สินค้ามีการใช้คอมพิวเตอร์น้อยที่สุด	(แผนภูมิ	2)

แผนภูมิ	2	ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์		

	 จ�าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

 3) ก�รใช้อินเทอร์เน็ตในสถ�นประกอบก�ร

	 โดยมีบุคลากรที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน

เป็นประจ�า	(เฉล่ียอย่างน้อยสัปดาห์ละ	1	คร้ัง)	ประมาณ	

2.3	ล้านคน	หรือเฉลี่ยประมาณ	3.6	คนต่อกิจการ	โดยมี

วัตถุประสงค์ของการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด	3	ล�าดับ	ดังนี้

สำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและ

ก�รสื่อส�รในสถ�นประกอบก�ร พ.ศ. 2560

  

สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2560 
 

ผลสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเ
ทศและการสื่อสารในสถานประกอบการสามารถสรุ
ปได้ดังนี้ 

1) ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ 
ทั่วประเทศมีประมาณ 2.1 ล้านแห่ง 
เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ส่วนใหญ่ดําเนินธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ
บริการ (แผนภูมิ 1)   

 

 

 

 

 

 

 

  

    หมายเหตุ : ข้อมูลในปีนี้ไม่รวมการผลิต 
และในกิจกรรมด้านขอ้มูลข่าวสารไม่รวมหมวดย่อย 58 
(การจัดพิมพ์จําหน่ายหรือเผยแพร่) 

สําหรับขนาดของสถานประกอบการนั้
น ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก 
ด้วยลักษณะดังกล่าวนี้จึงทําให้ภาพรวมการมีการใ
ช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในสถานประกอบการ
ของประเทศไทย  มีค่าไม่สูงมากนัก 

2) 
การใช้คอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ 

  
 
 
 

โดยมีจํานวนคอมพิวเตอร์ ประมาณ 2.5 
ล้านเครื่อง หรือเฉลี่ยประมาณ 3.6 
เครื่องต่อกิจการที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และมีบุคลากรที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิ

บัติงานเป็นประจํา  ประมาณ 2.4 ล้านคน 
หรือเฉลี่ยประมาณ 3.6 คนต่อกิจการ 

เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สถานประกอบการที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนมีการใช้
คอมพิวเตอรส์ูงที่สุด และการขนส่งทางบก 
สถานทีเ่ก็บสินค้ามีการใช้คอมพิวเตอรน์้อยที่สุด 
(แผนภูมิ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) 

การใช้อินเทอร์เน็ตในสถานประกอบการ  

 

 

 

โดยมีบุคลากรที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการป
ฏิบัติงานเป็นประจํา (เฉลี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง) ประมาณ 2.3 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 
3.6 คนต่อกิจการ 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด 3 
ลําดับ ดังนี้ 

 

สถานประกอบการ 
มีการใช้คอมพิวเตอร์  
ร้อยละ 32.8 

สถานประกอบการ 
มีการใช้อินเทอร์เน็ต  
ร้อยละ 30.6 

แผนภูมิ 1  ร้อยละของสถานประกอบการ  
จําแนกตามการประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกิจ 

แผนภูม ิ2   ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์   
               จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
              

รวม                                                

 
 การขนส่งทางบก 

สถานที่เก็บสินค้า 

 
 

กิจกรรมด้านข้อมูล 
ข่าวสารและการสื่อสาร 

 
โรงพยาบาลเอกชน 

การก่อสร้าง 

ธุรกิจทางการค้าและ 
ธุรกิจทางการบริการ 

 
 

ร้อยละ 
0 20 40 60 80 100 

32.8 % 

26.9 % 

30.2 % 

32.6 % 

97.8 % 

100.0 % 

คอมพิวเตอร์ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
              

ธุรกิจทางการค้า 
และธุรกิจทางการบริการ 

 

94.8% 
    อื่นๆ ได้แก่  การก่อสร้าง การขนส่งทางบกและ   

 สถานที่เก็บสินค้า โรงพยาบาลเอกชน 
 กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    

5.2% 
 

  

สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2560 
 

ผลสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเ
ทศและการสื่อสารในสถานประกอบการสามารถสรุ
ปได้ดังนี้ 

1) ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ 
ทั่วประเทศมีประมาณ 2.1 ล้านแห่ง 
เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ส่วนใหญ่ดําเนินธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ
บริการ (แผนภูมิ 1)   

 

 

 

 

 

 

 

  

    หมายเหตุ : ข้อมูลในปีนี้ไม่รวมการผลิต 
และในกิจกรรมด้านขอ้มูลข่าวสารไม่รวมหมวดย่อย 58 
(การจัดพิมพ์จําหน่ายหรือเผยแพร่) 

สําหรับขนาดของสถานประกอบการนั้
น ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก 
ด้วยลักษณะดังกล่าวนี้จึงทําให้ภาพรวมการมีการใ
ช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในสถานประกอบการ
ของประเทศไทย  มีค่าไม่สูงมากนัก 

2) 
การใช้คอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ 

  
 
 
 

โดยมีจํานวนคอมพิวเตอร์ ประมาณ 2.5 
ล้านเครื่อง หรือเฉลี่ยประมาณ 3.6 
เครื่องต่อกจิการที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และมีบุคลากรที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิ

บัติงานเป็นประจํา  ประมาณ 2.4 ล้านคน 
หรือเฉลี่ยประมาณ 3.6 คนต่อกิจการ 

เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สถานประกอบการที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนมีการใช้
คอมพิวเตอรส์ูงที่สุด และการขนส่งทางบก 
สถานทีเ่ก็บสินค้ามีการใช้คอมพิวเตอรน์้อยที่สุด 
(แผนภูมิ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) 

การใช้อินเทอร์เน็ตในสถานประกอบการ  

 

 

 

โดยมีบุคลากรที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการป
ฏิบัติงานเป็นประจํา (เฉลี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง) ประมาณ 2.3 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 
3.6 คนต่อกิจการ 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด 3 
ลําดับ ดังนี้ 

 

สถานประกอบการ 
มีการใช้คอมพิวเตอร์  
ร้อยละ 32.8 

สถานประกอบการ 
มีการใช้อินเทอร์เน็ต  
ร้อยละ 30.6 

แผนภูมิ 1  ร้อยละของสถานประกอบการ  
จําแนกตามการประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกิจ 

แผนภูม ิ2   ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์   
               จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
              

รวม                                                

 
 การขนส่งทางบก 

สถานที่เก็บสินค้า 

 
 

กิจกรรมด้านข้อมูล 
ข่าวสารและการสื่อสาร 

 
โรงพยาบาลเอกชน 

การก่อสร้าง 

ธุรกิจทางการค้าและ 
ธุรกิจทางการบริการ 

 
 

ร้อยละ 
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32.8 % 
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97.8 % 

100.0 % 

คอมพิวเตอร์ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
              

ธุรกิจทางการค้า 
และธุรกิจทางการบริการ 

 

94.8% 
    อื่นๆ ได้แก่  การก่อสร้าง การขนส่งทางบกและ   

 สถานที่เก็บสินค้า โรงพยาบาลเอกชน 
 กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    

5.2% 
 

  

สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2560 
 

ผลสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเ
ทศและการสื่อสารในสถานประกอบการสามารถสรุ
ปได้ดังนี้ 

1) ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ 
ทั่วประเทศมีประมาณ 2.1 ล้านแห่ง 
เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ส่วนใหญ่ดําเนินธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ
บริการ (แผนภูมิ 1)   

 

 

 

 

 

 

 

  

    หมายเหตุ : ข้อมูลในปีนี้ไม่รวมการผลิต 
และในกิจกรรมด้านขอ้มูลข่าวสารไม่รวมหมวดย่อย 58 
(การจัดพิมพ์จําหน่ายหรือเผยแพร่) 

สําหรับขนาดของสถานประกอบการนั้
น ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก 
ด้วยลักษณะดังกล่าวนี้จึงทําให้ภาพรวมการมีการใ
ช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในสถานประกอบการ
ของประเทศไทย  มีค่าไม่สูงมากนัก 

2) 
การใช้คอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ 

  
 
 
 

โดยมีจํานวนคอมพิวเตอร์ ประมาณ 2.5 
ล้านเครื่อง หรือเฉลี่ยประมาณ 3.6 
เครื่องต่อกิจการที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และมีบุคลากรที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิ

บัติงานเป็นประจํา  ประมาณ 2.4 ล้านคน 
หรือเฉลี่ยประมาณ 3.6 คนต่อกิจการ 

เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สถานประกอบการที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนมีการใช้
คอมพิวเตอรส์ูงที่สุด และการขนส่งทางบก 
สถานทีเ่ก็บสินค้ามีการใช้คอมพิวเตอรน์้อยที่สุด 
(แผนภูมิ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) 

การใช้อินเทอร์เน็ตในสถานประกอบการ  

 

 

 

โดยมีบุคลากรที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการป
ฏิบัติงานเป็นประจํา (เฉลี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง) ประมาณ 2.3 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 
3.6 คนต่อกิจการ 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด 3 
ลําดับ ดังนี้ 

 

สถานประกอบการ 
มีการใช้คอมพิวเตอร์  
ร้อยละ 32.8 

สถานประกอบการ 
มีการใช้อินเทอร์เน็ต  
ร้อยละ 30.6 

แผนภูมิ 1  ร้อยละของสถานประกอบการ  
จําแนกตามการประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกิจ 

แผนภูม ิ2   ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์   
               จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
              

รวม                                                

 
 การขนส่งทางบก 

สถานที่เก็บสินค้า 

 
 

กิจกรรมด้านข้อมูล 
ข่าวสารและการสื่อสาร 

 
โรงพยาบาลเอกชน 

การก่อสร้าง 

ธุรกิจทางการค้าและ 
ธุรกิจทางการบริการ 

 
 

ร้อยละ 
0 20 40 60 80 100 

32.8 % 

26.9 % 

30.2 % 

32.6 % 

97.8 % 

100.0 % 

คอมพิวเตอร์ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
              

ธุรกิจทางการค้า 
และธุรกิจทางการบริการ 

 

94.8% 
    อื่นๆ ได้แก่  การก่อสร้าง การขนส่งทางบกและ   

 สถานที่เก็บสินค้า โรงพยาบาลเอกชน 
 กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    

5.2% 
 

  

สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2560 
 

ผลสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเ
ทศและการสื่อสารในสถานประกอบการสามารถสรุ
ปได้ดังนี้ 

1) ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ 
ทั่วประเทศมีประมาณ 2.1 ล้านแห่ง 
เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ส่วนใหญ่ดําเนินธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ
บริการ (แผนภูมิ 1)   

 

 

 

 

 

 

 

  

    หมายเหตุ : ข้อมูลในปีนี้ไม่รวมการผลิต 
และในกิจกรรมด้านขอ้มูลข่าวสารไม่รวมหมวดย่อย 58 
(การจัดพิมพ์จําหน่ายหรือเผยแพร่) 

สําหรับขนาดของสถานประกอบการนั้
น ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก 
ด้วยลักษณะดังกล่าวนี้จึงทําให้ภาพรวมการมีการใ
ช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในสถานประกอบการ
ของประเทศไทย  มีค่าไม่สูงมากนัก 

2) 
การใช้คอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ 

  
 
 
 

โดยมีจํานวนคอมพิวเตอร์ ประมาณ 2.5 
ล้านเครื่อง หรือเฉลี่ยประมาณ 3.6 
เครื่องต่อกิจการที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และมีบุคลากรที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิ

บัติงานเป็นประจํา  ประมาณ 2.4 ล้านคน 
หรือเฉลี่ยประมาณ 3.6 คนต่อกิจการ 

เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สถานประกอบการที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนมีการใช้
คอมพิวเตอรส์ูงที่สุด และการขนส่งทางบก 
สถานทีเ่ก็บสินค้ามีการใช้คอมพิวเตอรน์้อยที่สุด 
(แผนภูมิ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) 

การใช้อินเทอร์เน็ตในสถานประกอบการ  

 

 

 

โดยมีบุคลากรที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการป
ฏิบัติงานเป็นประจํา (เฉลี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง) ประมาณ 2.3 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 
3.6 คนต่อกิจการ 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด 3 
ลําดับ ดังนี้ 

 

สถานประกอบการ 
มีการใช้คอมพิวเตอร์  
ร้อยละ 32.8 

สถานประกอบการ 
มีการใช้อินเทอร์เน็ต  
ร้อยละ 30.6 

แผนภูมิ 1  ร้อยละของสถานประกอบการ  
จําแนกตามการประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกิจ 

แผนภูม ิ2   ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์   
               จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
              

รวม                                                

 
 การขนส่งทางบก 

สถานที่เก็บสินค้า 

 
 

กิจกรรมด้านข้อมูล 
ข่าวสารและการสื่อสาร 

 
โรงพยาบาลเอกชน 

การก่อสร้าง 

ธุรกิจทางการค้าและ 
ธุรกิจทางการบริการ 

 
 

ร้อยละ 
0 20 40 60 80 100 

32.8 % 

26.9 % 

30.2 % 

32.6 % 

97.8 % 

100.0 % 

คอมพิวเตอร์ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
              

ธุรกิจทางการค้า 
และธุรกิจทางการบริการ 

 

94.8% 
    อื่นๆ ได้แก่  การก่อสร้าง การขนส่งทางบกและ   

 สถานที่เก็บสินค้า โรงพยาบาลเอกชน 
 กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    

5.2% 
 

  

สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2560 
 

ผลสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเ
ทศและการสื่อสารในสถานประกอบการสามารถสรุ
ปได้ดังนี้ 

1) ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ 
ทั่วประเทศมีประมาณ 2.1 ล้านแห่ง 
เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ส่วนใหญ่ดําเนินธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ
บริการ (แผนภูมิ 1)   

 

 

 

 

 

 

 

  

    หมายเหตุ : ข้อมูลในปีนี้ไม่รวมการผลิต 
และในกิจกรรมด้านขอ้มูลข่าวสารไม่รวมหมวดย่อย 58 
(การจัดพิมพ์จําหน่ายหรือเผยแพร่) 

สําหรับขนาดของสถานประกอบการนั้
น ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก 
ด้วยลักษณะดังกล่าวนี้จึงทําให้ภาพรวมการมีการใ
ช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในสถานประกอบการ
ของประเทศไทย  มีค่าไม่สูงมากนัก 

2) 
การใช้คอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ 

  
 
 
 

โดยมีจํานวนคอมพิวเตอร์ ประมาณ 2.5 
ล้านเครื่อง หรือเฉลี่ยประมาณ 3.6 
เครื่องต่อกิจการที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และมีบุคลากรที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิ

บัติงานเป็นประจํา  ประมาณ 2.4 ล้านคน 
หรือเฉลี่ยประมาณ 3.6 คนต่อกิจการ 

เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สถานประกอบการที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนมีการใช้
คอมพิวเตอรส์ูงที่สุด และการขนส่งทางบก 
สถานทีเ่ก็บสินค้ามีการใช้คอมพิวเตอรน์้อยที่สุด 
(แผนภูมิ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) 

การใช้อินเทอร์เน็ตในสถานประกอบการ  

 

 

 

โดยมีบุคลากรที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการป
ฏิบัติงานเป็นประจํา (เฉลี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง) ประมาณ 2.3 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 
3.6 คนต่อกิจการ 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด 3 
ลําดับ ดังนี้ 

 

สถานประกอบการ 
มีการใช้คอมพิวเตอร์  
ร้อยละ 32.8 

สถานประกอบการ 
มีการใช้อินเทอร์เน็ต  
ร้อยละ 30.6 

แผนภูมิ 1  ร้อยละของสถานประกอบการ  
จําแนกตามการประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกิจ 

แผนภูม ิ2   ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์   
               จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
              

รวม                                                

 
 การขนส่งทางบก 

สถานที่เก็บสินค้า 

 
 

กิจกรรมด้านข้อมูล 
ข่าวสารและการสื่อสาร 

 
โรงพยาบาลเอกชน 

การก่อสร้าง 

ธุรกิจทางการค้าและ 
ธุรกิจทางการบริการ 

 
 

ร้อยละ 
0 20 40 60 80 100 

32.8 % 

26.9 % 

30.2 % 

32.6 % 

97.8 % 

100.0 % 

คอมพิวเตอร์ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
              

ธุรกิจทางการค้า 
และธุรกิจทางการบริการ 

 

94.8% 
    อื่นๆ ได้แก่  การก่อสร้าง การขนส่งทางบกและ   

 สถานที่เก็บสินค้า โรงพยาบาลเอกชน 
 กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร    

5.2% 
 

#	1	#

ค้นหาข้อมูล

เกี่ยวกับสินค้า

หรือบริการ

ร้อยละ	77.1

#	2	#

รับส่งข้อมูล

ทางอีเมล

ร้อยละ	74.1

#	3	#

ค้นหาข้อมูลจาก

หน่วยงานภาครัฐ

ร้อยละ	40.0



สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 73

	 เมื่ อพิ จารณาตามกิ จกรรมทาง เศรษฐกิ จ	 

สถานประกอบการท่ีประกอบกิจกรรมด้านโรงพยาบาล

เอกชนมีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุด	และการขนส่งทางบก	

สถานทีเ่กบ็สนิค้ามกีารใช้อนิเทอร์เนต็น้อยทีส่ดุ	(แผนภูม	ิ3)

แผนภูมิ	3	ร้อยละของสถานประกอบการท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ต		 

	 จ�าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

	 ส�าหรบัการใช้คอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็ข้ึนอยู่

กับขนาดของสถานประกอบการด้วย	 โดยเฉพาะสถาน

ประกอบการขนาดใหญ ่จะใช ้ ท้ังคอมพิวเตอร ์และ

อินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูง	(แผนภูมิ	4)

แผนภูมิ	4	ร้อยละของสถานประกอบการทีม่กีารใช้คอมพวิเตอร์และ 

	 อินเทอร์เน็ต		จ�าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ

 4) ก�รมีเว็บไซต์ในก�รดำ�เนินกิจก�รของสถ�น

ประกอบก�ร

	 ส�าหรับการมีเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาน

ประกอบการด้วย	โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่

จะมีเว็บไซต์ค่อนข้างสูง	(แผนภูมิ	5)	

แผนภูม	ิ5	ร้อยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต์	จ�าแนกตาม 

	 ขนาดของสถานประกอบการ

 5) ก�รสั่ งซื้อ/ข�ยสินค ้�หรือบริก�รท�ง

อินเทอร์เน็ต	พบว่า	มีการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการทาง

อินเทอร์เน็ต	เพียงร้อยละ	7.3	ในขณะที่มีการขายสินค้า 

หรือบริการทางอินเทอร์เน็ต	ประมาณร้อยละ	4.6	ของ 

สถานประกอบการทั้งสิ้น	(แผนภูมิ	6)

แผนภูมิ	6	ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการสั่งซื้อ	/	ขายสินค้า

	 หรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต	จ�าแนกตามขนาดของ

	 สถานประกอบการ

 

 

 
 

เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สถานประกอบการทีป่ระกอบกิจกรรมด้านโรงพยา
บาลเอกชนมีการใชอ้ินเทอร์เน็ตสูงที่สุด 
และการขนส่งทางบก 
สถานที่เก็บสินค้ามีการใชอ้ินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด 
(แผนภูมิ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เ
น็ตขึ้นอยู่กับขนาดของสถานประกอบการด้วย 
โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่จะใช้ทั้งค
อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูง (แผนภูม ิ
4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
4) 

การมีเว็บไซต์ในการดําเนินกิจการของสถานประก
อบการ  

 
 
 
 
 
สําหรับการมีเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับขนาดข

องสถานประกอบการด้วย 
โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่จะมีเว็บไซ
ต์ค่อนข้างสูง (แผนภูมิ 5)   
 

 

 

 

 

 

 

 

การสั่งซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต 
พบว่า มีการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต 
เพียงร้อยละ 7.3 
ในขณะที่มีการขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็
ต ประมาณร้อยละ 4.6 
ของสถานประกอบการทั้งสิ้น (แผนภูมิ 6) 

 

 

 

 

แผนภูม ิ6 ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการสั่งซื้อ / ขายสินค้า 
               หรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต  จําแนกตามขนาดของ 
            ประกอบการ 

แผนภูมิ 5 ร้อยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต์ จําแนกตาม 
ขนาดของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการ 
มีเว็บไซต์  
ร้อยละ 9.2 

 
 

 
 

# 1 # 
คันหาข้อมูล 
เกี่ยวกับสินค้า 
หรือบริการ 
ร้อยละ 77.1 

 

# 2 # 
รับส่งข้อมูล 
ทางอีเมล์ 
ร้อยละ 74.1 

 

# 3 # 
ค้นหาข้อมูลจาก
หน่วยงานภาครั

ฐ 
ร้อยละ 40.0 

 

ขนาดของสถานประกอบการ (คน) 

1 – 10  

11 – 15  

16 – 25  

26 – 30  

31 – 50  

51 – 200  

> 200  

รวม  

 
50 0 0 50 

4.6% 

4.2% 

13.5% 

12.0%  

16.6%  

17.8%  

21.8%  

24.4%   45.0%  

32.8%  

27.6%  

23.1%  

21.0%  

21.9%  

6.7%  

 7.3%  

ร้อยละ 
0 20 40 60 80 100 

ขนาดของสถานประกอบการ (คน) 

63.2 % 

45.7 % 

39.4 % 

30.3 % 

8.0 % 

9.2 % 

45.5 % 

76.5 % 

1 – 10  

11 – 15  

16 – 25  

26 – 30  

31 – 50  

51 – 200  

> 200  

รวม  

ร้อยละ 
0 20 40 60 80 100 

อินเทอร์เน็ต 

แผนภูม ิ3   ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต  
จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

              

แผนภูมิ 4  
ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์และอิน
เทอร์เนต็  จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ ขนาดของสถานประกอบการ (คน) 

1 – 10  

11 – 15  

16 – 25  

26 – 30  

31 – 50  

51 – 200  

> 200  

รวม  

อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ VS 

   

 30.6%  

 28.7%  

 75.7%  

 82.6%  

 90.6%  

 89.8%  

 95.5%  

 98.7%  

 32.8%  

 30.7%  

81.9%  

 87.5%  

 93.5%  

 93.6%  

 97.9%  

99.0%  
   

รวม                                                

 
 การขนส่งทางบก 

สถานที่เก็บสินค้า 

 
 

กิจกรรมด้านข้อมูล 
ข่าวสารและการสื่อสาร 

 
โรงพยาบาลเอกชน 

การก่อสร้าง 

ธุรกิจทางการค้าและ 
ธุรกิจทางการบริการ 

 
 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
              

30.6 % 

26.1 % 

96.7 % 

98.1%  

30.3 % 

31.8 % 

0100 50 1000 50

การสั่งซื้อสินค้าหรือ
บริการทางอินเทอร์เน็ต

การขายสินค้าหรือ
บริการทางอินเทอร์เน็ต

VS

 

 

 
 

เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สถานประกอบการทีป่ระกอบกิจกรรมด้านโรงพยา
บาลเอกชนมีการใชอ้ินเทอร์เน็ตสูงที่สุด 
และการขนส่งทางบก 
สถานที่เก็บสินค้ามีการใชอ้ินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด 
(แผนภูม ิ3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เ
น็ตขึ้นอยู่กับขนาดของสถานประกอบการด้วย 
โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่จะใช้ทั้งค
อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูง (แผนภูม ิ
4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
4) 

การมีเว็บไซต์ในการดําเนินกิจการของสถานประก
อบการ  

 
 
 
 
 
สําหรับการมีเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับขนาดข

องสถานประกอบการด้วย 
โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่จะมีเว็บไซ
ต์ค่อนข้างสูง (แผนภูมิ 5)   
 

 

 

 

 

 

 

 

การสั่งซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต 
พบว่า มีการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต 
เพียงร้อยละ 7.3 
ในขณะที่มีการขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็
ต ประมาณร้อยละ 4.6 
ของสถานประกอบการทั้งสิ้น (แผนภูมิ 6) 

 

 

 

 

แผนภูม ิ6 ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการสั่งซื้อ / ขายสินค้า 
               หรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต  จําแนกตามขนาดของ 
            ประกอบการ 

แผนภูมิ 5 ร้อยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต ์จําแนกตาม 
ขนาดของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการ 
มีเว็บไซต์  
ร้อยละ 9.2 

 
 

 
 

# 1 # 
คันหาข้อมูล 
เกี่ยวกับสินค้า 
หรือบริการ 
ร้อยละ 77.1 

 

# 2 # 
รับส่งข้อมูล 
ทางอีเมล์ 
ร้อยละ 74.1 

 

# 3 # 
ค้นหาข้อมูลจาก
หน่วยงานภาครั

ฐ 
ร้อยละ 40.0 

 

ขนาดของสถานประกอบการ (คน) 

1 – 10  

11 – 15  

16 – 25  

26 – 30  

31 – 50  

51 – 200  

> 200  

รวม  

 
50 0 0 50 

4.6% 

4.2% 

13.5% 

12.0%  

16.6%  

17.8%  

21.8%  

24.4%   45.0%  

32.8%  

27.6%  

23.1%  

21.0%  

21.9%  

6.7%  

 7.3%  

ร้อยละ 
0 20 40 60 80 100 

ขนาดของสถานประกอบการ (คน) 

63.2 % 

45.7 % 

39.4 % 

30.3 % 

8.0 % 

9.2 % 

45.5 % 

76.5 % 

1 – 10  

11 – 15  

16 – 25  

26 – 30  

31 – 50  

51 – 200  

> 200  

รวม  

ร้อยละ 
0 20 40 60 80 100 

อินเทอร์เน็ต 

แผนภูม ิ3   ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต  
จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

              

แผนภูมิ 4  
ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์และอิน
เทอร์เนต็  จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ ขนาดของสถานประกอบการ (คน) 

1 – 10  

11 – 15  

16 – 25  

26 – 30  

31 – 50  

51 – 200  

> 200  

รวม  

อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ VS 

   

 30.6%  

 28.7%  

 75.7%  

 82.6%  

 90.6%  

 89.8%  

 95.5%  

 98.7%  

 32.8%  

 30.7%  

81.9%  

 87.5%  

 93.5%  

 93.6%  

 97.9%  

99.0%  
   

รวม                                                

 
 การขนส่งทางบก 

สถานที่เก็บสินค้า 

 
 

กิจกรรมด้านข้อมูล 
ข่าวสารและการสื่อสาร 

 
โรงพยาบาลเอกชน 

การก่อสร้าง 

ธุรกิจทางการค้าและ 
ธุรกิจทางการบริการ 

 
 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
              

30.6 % 

26.1 % 

96.7 % 

98.1%  

30.3 % 

31.8 % 

0100 50 1000 50

การสั่งซื้อสินค้าหรือ
บริการทางอินเทอร์เน็ต

การขายสินค้าหรือ
บริการทางอินเทอร์เน็ต

VS

 

 

 
 

เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สถานประกอบการทีป่ระกอบกิจกรรมด้านโรงพยา
บาลเอกชนมีการใชอ้ินเทอร์เน็ตสูงที่สุด 
และการขนส่งทางบก 
สถานที่เก็บสินค้ามีการใชอ้ินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด 
(แผนภูมิ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เ
น็ตขึ้นอยู่กับขนาดของสถานประกอบการด้วย 
โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่จะใช้ทั้งค
อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูง (แผนภูม ิ
4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
4) 

การมีเว็บไซต์ในการดําเนินกิจการของสถานประก
อบการ  

 
 
 
 
 
สําหรับการมีเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับขนาดข

องสถานประกอบการด้วย 
โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่จะมีเว็บไซ
ต์ค่อนข้างสูง (แผนภูมิ 5)   
 

 

 

 

 

 

 

 

การสั่งซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต 
พบว่า มีการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต 
เพียงร้อยละ 7.3 
ในขณะที่มีการขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็
ต ประมาณร้อยละ 4.6 
ของสถานประกอบการทั้งสิ้น (แผนภูมิ 6) 

 

 

 

 

แผนภูม ิ6 ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการสั่งซื้อ / ขายสินค้า 
               หรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต  จําแนกตามขนาดของ 
            ประกอบการ 

แผนภูมิ 5 ร้อยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต ์จําแนกตาม 
ขนาดของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการ 
มีเว็บไซต์  
ร้อยละ 9.2 

 
 

 
 

# 1 # 
คันหาข้อมูล 
เกี่ยวกับสินค้า 
หรือบริการ 
ร้อยละ 77.1 

 

# 2 # 
รับส่งข้อมูล 
ทางอีเมล์ 
ร้อยละ 74.1 

 

# 3 # 
ค้นหาข้อมูลจาก
หน่วยงานภาครั

ฐ 
ร้อยละ 40.0 

 

ขนาดของสถานประกอบการ (คน) 

1 – 10  

11 – 15  

16 – 25  

26 – 30  

31 – 50  

51 – 200  

> 200  

รวม  

 
50 0 0 50 

4.6% 

4.2% 

13.5% 

12.0%  

16.6%  

17.8%  

21.8%  

24.4%   45.0%  

32.8%  

27.6%  

23.1%  

21.0%  

21.9%  

6.7%  

 7.3%  

ร้อยละ 
0 20 40 60 80 100 

ขนาดของสถานประกอบการ (คน) 

63.2 % 

45.7 % 

39.4 % 

30.3 % 

8.0 % 

9.2 % 

45.5 % 

76.5 % 

1 – 10  

11 – 15  

16 – 25  

26 – 30  

31 – 50  

51 – 200  

> 200  

รวม  

ร้อยละ 
0 20 40 60 80 100 

อินเทอร์เน็ต 

แผนภูม ิ3   ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต  
จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

              

แผนภูมิ 4  
ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์และอิน
เทอร์เนต็  จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ ขนาดของสถานประกอบการ (คน) 

1 – 10  

11 – 15  

16 – 25  

26 – 30  

31 – 50  

51 – 200  

> 200  

รวม  

อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ VS 

   

 30.6%  

 28.7%  

 75.7%  

 82.6%  

 90.6%  

 89.8%  

 95.5%  

 98.7%  

 32.8%  

 30.7%  

81.9%  

 87.5%  

 93.5%  

 93.6%  

 97.9%  

99.0%  
   

รวม                                                

 
 การขนส่งทางบก 

สถานที่เก็บสินค้า 

 
 

กิจกรรมด้านข้อมูล 
ข่าวสารและการสื่อสาร 

 
โรงพยาบาลเอกชน 

การก่อสร้าง 

ธุรกิจทางการค้าและ 
ธุรกิจทางการบริการ 

 
 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
              

30.6 % 

26.1 % 

96.7 % 

98.1%  

30.3 % 

31.8 % 

0100 50 1000 50

การสั่งซื้อสินค้าหรือ
บริการทางอินเทอร์เน็ต

การขายสินค้าหรือ
บริการทางอินเทอร์เน็ต

VS

 

 

 
 

เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สถานประกอบการทีป่ระกอบกิจกรรมด้านโรงพยา
บาลเอกชนมีการใชอ้ินเทอร์เน็ตสูงที่สุด 
และการขนส่งทางบก 
สถานที่เก็บสินค้ามีการใชอ้ินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด 
(แผนภูม ิ3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เ
น็ตขึ้นอยู่กับขนาดของสถานประกอบการด้วย 
โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่จะใช้ทั้งค
อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูง (แผนภูม ิ
4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
4) 

การมีเว็บไซต์ในการดําเนินกิจการของสถานประก
อบการ  

 
 
 
 
 
สําหรับการมีเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับขนาดข

องสถานประกอบการด้วย 
โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่จะมีเว็บไซ
ต์ค่อนข้างสูง (แผนภูมิ 5)   
 

 

 

 

 

 

 

 

การสั่งซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต 
พบว่า มีการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต 
เพียงร้อยละ 7.3 
ในขณะที่มีการขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็
ต ประมาณร้อยละ 4.6 
ของสถานประกอบการทั้งสิ้น (แผนภูมิ 6) 

 

 

 

 

แผนภูม ิ6 ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการสั่งซื้อ / ขายสินค้า 
               หรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต  จําแนกตามขนาดของ 
            ประกอบการ 

แผนภูมิ 5 ร้อยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต ์จําแนกตาม 
ขนาดของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการ 
มีเว็บไซต์  
ร้อยละ 9.2 

 
 

 
 

# 1 # 
คันหาข้อมูล 
เกี่ยวกับสินค้า 
หรือบริการ 
ร้อยละ 77.1 

 

# 2 # 
รับส่งข้อมูล 
ทางอีเมล์ 
ร้อยละ 74.1 

 

# 3 # 
ค้นหาข้อมูลจาก
หน่วยงานภาครั

ฐ 
ร้อยละ 40.0 

 

ขนาดของสถานประกอบการ (คน) 

1 – 10  

11 – 15  

16 – 25  

26 – 30  

31 – 50  

51 – 200  

> 200  

รวม  

 
50 0 0 50 

4.6% 

4.2% 

13.5% 

12.0%  

16.6%  

17.8%  

21.8%  

24.4%   45.0%  

32.8%  

27.6%  

23.1%  

21.0%  

21.9%  

6.7%  

 7.3%  

ร้อยละ 
0 20 40 60 80 100 

ขนาดของสถานประกอบการ (คน) 

63.2 % 

45.7 % 

39.4 % 

30.3 % 

8.0 % 

9.2 % 

45.5 % 

76.5 % 

1 – 10  

11 – 15  

16 – 25  

26 – 30  

31 – 50  

51 – 200  

> 200  

รวม  

ร้อยละ 
0 20 40 60 80 100 

อินเทอร์เน็ต 

แผนภูม ิ3   ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต  
จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

              

แผนภูมิ 4  
ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์และอิน
เทอร์เนต็  จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ ขนาดของสถานประกอบการ (คน) 

1 – 10  

11 – 15  

16 – 25  

26 – 30  

31 – 50  

51 – 200  

> 200  

รวม  

อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ VS 

   

 30.6%  

 28.7%  

 75.7%  

 82.6%  

 90.6%  

 89.8%  

 95.5%  

 98.7%  

 32.8%  

 30.7%  

81.9%  

 87.5%  

 93.5%  

 93.6%  

 97.9%  

99.0%  
   

รวม                                                

 
 การขนส่งทางบก 

สถานที่เก็บสินค้า 

 
 

กิจกรรมด้านข้อมูล 
ข่าวสารและการสื่อสาร 

 
โรงพยาบาลเอกชน 

การก่อสร้าง 

ธุรกิจทางการค้าและ 
ธุรกิจทางการบริการ 

 
 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
              

30.6 % 

26.1 % 

96.7 % 

98.1%  

30.3 % 

31.8 % 

0100 50 1000 50

การสั่งซื้อสินค้าหรือ
บริการทางอินเทอร์เน็ต

การขายสินค้าหรือ
บริการทางอินเทอร์เน็ต

VS

 

 

 
 

เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สถานประกอบการทีป่ระกอบกิจกรรมด้านโรงพยา
บาลเอกชนมีการใชอ้ินเทอร์เน็ตสูงที่สุด 
และการขนส่งทางบก 
สถานที่เก็บสินค้ามีการใชอ้ินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด 
(แผนภูม ิ3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เ
น็ตขึ้นอยู่กับขนาดของสถานประกอบการด้วย 
โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่จะใช้ทั้งค
อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูง (แผนภูม ิ
4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
4) 

การมีเว็บไซต์ในการดําเนินกิจการของสถานประก
อบการ  

 
 
 
 
 
สําหรับการมีเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับขนาดข

องสถานประกอบการด้วย 
โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่จะมีเว็บไซ
ต์ค่อนข้างสูง (แผนภูมิ 5)   
 

 

 

 

 

 

 

 

การสั่งซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต 
พบว่า มีการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต 
เพียงร้อยละ 7.3 
ในขณะที่มีการขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็
ต ประมาณร้อยละ 4.6 
ของสถานประกอบการทั้งสิ้น (แผนภูมิ 6) 

 

 

 

 

แผนภูม ิ6 ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการสั่งซื้อ / ขายสินค้า 
               หรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต  จําแนกตามขนาดของ 
            ประกอบการ 

แผนภูมิ 5 ร้อยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต ์จําแนกตาม 
ขนาดของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการ 
มีเว็บไซต์  
ร้อยละ 9.2 

 
 

 
 

# 1 # 
คันหาข้อมูล 
เกี่ยวกับสินค้า 
หรือบริการ 
ร้อยละ 77.1 

 

# 2 # 
รับส่งข้อมูล 
ทางอีเมล์ 
ร้อยละ 74.1 

 

# 3 # 
ค้นหาข้อมูลจาก
หน่วยงานภาครั

ฐ 
ร้อยละ 40.0 

 

ขนาดของสถานประกอบการ (คน) 

1 – 10  

11 – 15  

16 – 25  

26 – 30  

31 – 50  

51 – 200  

> 200  

รวม  

 
50 0 0 50 

4.6% 

4.2% 

13.5% 

12.0%  

16.6%  

17.8%  

21.8%  

24.4%   45.0%  

32.8%  

27.6%  

23.1%  

21.0%  

21.9%  

6.7%  

 7.3%  

ร้อยละ 
0 20 40 60 80 100 

ขนาดของสถานประกอบการ (คน) 

63.2 % 

45.7 % 

39.4 % 

30.3 % 

8.0 % 

9.2 % 

45.5 % 

76.5 % 

1 – 10  

11 – 15  

16 – 25  

26 – 30  

31 – 50  

51 – 200  

> 200  

รวม  

ร้อยละ 
0 20 40 60 80 100 

อินเทอร์เน็ต 

แผนภูม ิ3   ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต  
จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

              

แผนภูมิ 4  
ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์และอิน
เทอร์เนต็  จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ ขนาดของสถานประกอบการ (คน) 

1 – 10  

11 – 15  

16 – 25  

26 – 30  

31 – 50  

51 – 200  

> 200  

รวม  

อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ VS 

   

 30.6%  

 28.7%  

 75.7%  

 82.6%  

 90.6%  

 89.8%  

 95.5%  

 98.7%  

 32.8%  

 30.7%  

81.9%  

 87.5%  

 93.5%  

 93.6%  

 97.9%  

99.0%  
   

รวม                                                

 
 การขนส่งทางบก 

สถานที่เก็บสินค้า 

 
 

กิจกรรมด้านข้อมูล 
ข่าวสารและการสื่อสาร 

 
โรงพยาบาลเอกชน 

การก่อสร้าง 

ธุรกิจทางการค้าและ 
ธุรกิจทางการบริการ 

 
 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
              

30.6 % 

26.1 % 

96.7 % 

98.1%  

30.3 % 

31.8 % 

0100 50 1000 50

การสั่งซื้อสินค้าหรือ
บริการทางอินเทอร์เน็ต

การขายสินค้าหรือ
บริการทางอินเทอร์เน็ต

VS



รายงานประจำาปี 256174

เปรียบเทียบร้อยละก�รเปลี่ยนแปลงของมูลค่�ข�ย/

ร�ยรับเทียบกับไตรม�สเดียวกันของ ปี 2559 

 เม่ือเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันกับ	ปี	 2559	 

พบว่า	ในภาพรวมของธรุกจิท่ัวประเทศในปี	2560	ยอดขาย

มีการขยายตัวดี	โดยไตรมาสที่	1-2	มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้น

เท่ากันคอื	ร้อยละ	13.8	จากนัน้ในไตรมาส	3	มมีลูค่ารายรบั 

เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15.1	และไตรมาส	4	เพิ่มขึ้นร้อยละ	17.2

	 เมื่อพิจารณาแต่ละประเภทธุรกิจ	พบว่า	ธุรกิจ

แต่ละประเภทมีรายรับเพิ่มข้ึนในไตรมาส	1-4	โดยธุรกิจ 

การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ฯลฯ  

มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในแต่ละไตรมาสมากท่ีสุด	กล่าวคือ	เพิ่มขึ้น

กว่าร้อยละ	30.0	ธุรกิจการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  

มีรายรับเพิ่มขึ้นใน	ไตรมาส	1-4	ร้อยละ	18.0-33.0	ส�าหรับ

ธุรกิจอื่นๆ	นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น	มีรายรับเพ่ิมข้ึน 

ในไตรมาส	1-4	ประมาณร้อยละ	9.0-20.0

	 หากพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ	 

พบว่า	กิจการเกือบทุกขนาด	มีมูลค่ารายรับเพ่ิมขึ้นใน 

ทุกไตรมาส	ยกเว้นกิจการท่ีมีคนท�างาน	31-50	คน	ที่มี

รายรับลดลงต่อเนื่องในไตรมาส	1-3	 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของ	ปี	2559	แต่ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส	4	อยู่ที่ 

	ร้อยละ	3.6

เปรียบเทียบร้อยละก�รเปลี่ยนแปลงของมูลค่�ข�ย/

ร�ยรับเทียบกับไตรม�สก่อน

	 ภาพรวมของธุรกิจทั่วประเทศ	มีมูลค่ารายรับเพิ่ม

ขึ้นต่อเนื่องทุกไตรมาส	โดยไตรมาส	4	ปรับตัวดีขึ้นจาก

ไตรมาส	3	ที่ร้อยละ	4.9

	 เมื่อพิจารณาธุรกิจแต่ละประเภท	พบว่า	ธุรกิจ

เกือบทุกประเภท	มีรายรับเพิ่มขึ้นในไตรมาส		1-4	ยกเว้น

ธุรกิจการขายปลีก	ธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 

และธรุกจิทีเ่กีย่วกบักจิกรรมสร้างสรรค์ศลิปะ ความบันเทงิ 

ฯลฯ	ที่มีรายรับชะลอตัวลงในไตรมาส	1	 เมื่อเทียบกับ

ไตรมาส	4		ปี	2559	แต่หลงัจากนัน้กป็รบัตวัดขีึน้ตามล�าดบั

สำ�รวจยอดข�ยร�ยไตรม�ส พ.ศ. 2560
สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2560 

เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย

/รายรับเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ ปี 2559 

เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันกับ ปี 2559 
พบว่า ในภาพรวมของธุรกิจทั่วประเทศในปี 2560 
ยอดขายมีการขยายตัวด ีโดยไตรมาสที ่1-2 
มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้นเท่ากันคือ ร้อยละ 13.8 
จากนั้นในไตรมาส 3 มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
15.1 และไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หากพิจารณาตามขนาดของสถาน-

ประกอบการ พบว่า กิจการเกือบทุกขนาด 
มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาส 
ยกเว้นกิจการที่มีคนทํางาน 31-50 คน 
ที่มีรายรับลดลงต่อเนื่องใน  ไตรมาส 1-3 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2559 
แต่ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 4 อยู่ที่ร้อยละ 3.6 

 
 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย
/รายรับเทียบกับไตรมาสก่อน 

ภาพรวมของธุรกิจทั่วประเทศ 

มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกไตรมาส 

โดยไตรมาส 4 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 3 ที่ร้อยละ 

4.9 

 

 

 

 

 

Q1/2560 

13.8% 13.8% 15.1% 

Q2/2560 

17.2% 

%YoY Q4/2560 Q3/2560r 

ภาพที่ 1 ภาพรวมของร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับ 
           เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2559  

การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 

ที่พักแรม 
การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ฯลฯ 

กิจกรรมศิลปะ  
ความบันเทิง ฯลฯ 

1 

Q2 = 32.3% 

Q4 = 33.1% 

Q1 = 30.4% 

Q3r = 30.1% 
Q1 = 12.2% 
Q2 = 13.0% 
Q3r = 15.4% 
Q4 = 19.8% 

Q1 = 17.2% 
Q2 = 15.3% 
Q3r = 12.6% 
Q4 = 12.9% Q1 = 11.1% 

Q2 = 10.0% 
Q3r = 9.3% 
Q4 = 15.8% 

Q1 = 18.7% 

Q3r = 23.9% 
Q2 = 21.1% 

Q4 = 32.6% 

Q1 = 14.5% 
Q2 = 12.5% 
Q3r = 14.2% 
Q4 = 17.1% 

Q1 = 13.4% 
Q2 = 13.5% 
Q3r = 13.9% 
Q4 = 14.7% 

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 

การขายปลีก 

ภาพที่ 2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับ 
           ไตรมาสเดียวกันของปี 2559 จําแนกตามประเภทธุรกิจ  

หมายเหต ุ: r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

หมายเหต ุ: r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพที่ 3 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับ 
             ไตรมาสเดียวกันของปี 2559 จําแนกตามขนาดของสถาน 
             ประกอบการ  

Q1/2560 

3.3% 3.7% 4.2% 

Q2/2560 

4.9% 

%QoQ Q4/2560 Q3/2560r 

หมายเหต ุ: r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพที่ 4 ภาพรวมของร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับ 
           เทียบกับไตรมาสก่อน 

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2560 

เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย

/รายรับเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ ปี 2559 

เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันกับ ปี 2559 
พบว่า ในภาพรวมของธุรกิจทั่วประเทศในปี 2560 
ยอดขายมีการขยายตัวด ีโดยไตรมาสที ่1-2 
มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้นเท่ากันคือ ร้อยละ 13.8 
จากนั้นในไตรมาส 3 มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
15.1 และไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หากพิจารณาตามขนาดของสถาน-

ประกอบการ พบว่า กิจการเกือบทุกขนาด 
มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาส 
ยกเว้นกิจการที่มีคนทํางาน 31-50 คน 
ที่มีรายรับลดลงต่อเนื่องใน  ไตรมาส 1-3 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2559 
แต่ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 4 อยู่ที่ร้อยละ 3.6 

 
 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย
/รายรับเทียบกับไตรมาสก่อน 

ภาพรวมของธุรกิจทั่วประเทศ 

มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกไตรมาส 

โดยไตรมาส 4 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 3 ที่ร้อยละ 

4.9 

 

 

 

 

 

Q1/2560 

13.8% 13.8% 15.1% 

Q2/2560 

17.2% 

%YoY Q4/2560 Q3/2560r 

ภาพที่ 1 ภาพรวมของร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับ 
           เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2559  

การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 

ที่พักแรม 
การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ฯลฯ 

กิจกรรมศิลปะ  
ความบันเทิง ฯลฯ 

1 

Q2 = 32.3% 

Q4 = 33.1% 

Q1 = 30.4% 

Q3r = 30.1% 
Q1 = 12.2% 
Q2 = 13.0% 
Q3r = 15.4% 
Q4 = 19.8% 

Q1 = 17.2% 
Q2 = 15.3% 
Q3r = 12.6% 
Q4 = 12.9% Q1 = 11.1% 

Q2 = 10.0% 
Q3r = 9.3% 
Q4 = 15.8% 

Q1 = 18.7% 

Q3r = 23.9% 
Q2 = 21.1% 

Q4 = 32.6% 

Q1 = 14.5% 
Q2 = 12.5% 
Q3r = 14.2% 
Q4 = 17.1% 

Q1 = 13.4% 
Q2 = 13.5% 
Q3r = 13.9% 
Q4 = 14.7% 

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 

การขายปลีก 

ภาพที่ 2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับ 
           ไตรมาสเดียวกันของปี 2559 จําแนกตามประเภทธุรกิจ  

หมายเหต ุ: r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

หมายเหต ุ: r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพที่ 3 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับ 
             ไตรมาสเดียวกันของปี 2559 จําแนกตามขนาดของสถาน 
             ประกอบการ  

Q1/2560 

3.3% 3.7% 4.2% 

Q2/2560 

4.9% 

%QoQ Q4/2560 Q3/2560r 

หมายเหต ุ: r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพที่ 4 ภาพรวมของร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับ 
           เทียบกับไตรมาสก่อน 

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2560 

เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย

/รายรับเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ ปี 2559 

เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันกับ ปี 2559 
พบว่า ในภาพรวมของธุรกิจทั่วประเทศในปี 2560 
ยอดขายมีการขยายตัวด ีโดยไตรมาสที ่1-2 
มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้นเท่ากันคือ ร้อยละ 13.8 
จากนั้นในไตรมาส 3 มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
15.1 และไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หากพิจารณาตามขนาดของสถาน-

ประกอบการ พบว่า กิจการเกือบทุกขนาด 
มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาส 
ยกเว้นกิจการที่มีคนทํางาน 31-50 คน 
ที่มีรายรับลดลงต่อเนื่องใน  ไตรมาส 1-3 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2559 
แต่ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 4 อยู่ที่ร้อยละ 3.6 

 
 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย
/รายรับเทียบกับไตรมาสก่อน 

ภาพรวมของธุรกิจทั่วประเทศ 

มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกไตรมาส 

โดยไตรมาส 4 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 3 ที่ร้อยละ 

4.9 

 

 

 

 

 

Q1/2560 

13.8% 13.8% 15.1% 

Q2/2560 

17.2% 

%YoY Q4/2560 Q3/2560r 

ภาพที่ 1 ภาพรวมของร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับ 
           เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2559  

การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 

ที่พักแรม 
การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ฯลฯ 

กิจกรรมศิลปะ  
ความบันเทิง ฯลฯ 

1 

Q2 = 32.3% 

Q4 = 33.1% 

Q1 = 30.4% 

Q3r = 30.1% 
Q1 = 12.2% 
Q2 = 13.0% 
Q3r = 15.4% 
Q4 = 19.8% 

Q1 = 17.2% 
Q2 = 15.3% 
Q3r = 12.6% 
Q4 = 12.9% Q1 = 11.1% 

Q2 = 10.0% 
Q3r = 9.3% 
Q4 = 15.8% 

Q1 = 18.7% 

Q3r = 23.9% 
Q2 = 21.1% 

Q4 = 32.6% 

Q1 = 14.5% 
Q2 = 12.5% 
Q3r = 14.2% 
Q4 = 17.1% 

Q1 = 13.4% 
Q2 = 13.5% 
Q3r = 13.9% 
Q4 = 14.7% 

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 

การขายปลีก 

ภาพที่ 2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับ 
           ไตรมาสเดียวกันของปี 2559 จําแนกตามประเภทธุรกิจ  

หมายเหต ุ: r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

หมายเหต ุ: r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพที่ 3 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับ 
             ไตรมาสเดียวกันของปี 2559 จําแนกตามขนาดของสถาน 
             ประกอบการ  

Q1/2560 

3.3% 3.7% 4.2% 

Q2/2560 

4.9% 

%QoQ Q4/2560 Q3/2560r 

หมายเหต ุ: r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพที่ 4 ภาพรวมของร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับ 
           เทียบกับไตรมาสก่อน 

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2560 

เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย

/รายรับเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ ปี 2559 

เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันกับ ปี 2559 
พบว่า ในภาพรวมของธุรกิจทั่วประเทศในปี 2560 
ยอดขายมีการขยายตัวด ีโดยไตรมาสที ่1-2 
มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้นเท่ากันคือ ร้อยละ 13.8 
จากนั้นในไตรมาส 3 มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
15.1 และไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หากพิจารณาตามขนาดของสถาน-

ประกอบการ พบว่า กิจการเกือบทุกขนาด 
มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้นในทกุไตรมาส 
ยกเว้นกิจการที่มีคนทํางาน 31-50 คน 
ที่มีรายรับลดลงต่อเนื่องใน  ไตรมาส 1-3 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2559 
แต่ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 4 อยู่ที่ร้อยละ 3.6 

 
 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย
/รายรับเทียบกับไตรมาสก่อน 

ภาพรวมของธุรกิจทั่วประเทศ 

มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกไตรมาส 

โดยไตรมาส 4 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 3 ที่ร้อยละ 

4.9 

 

 

 

 

 

Q1/2560 

13.8% 13.8% 15.1% 

Q2/2560 

17.2% 

%YoY Q4/2560 Q3/2560r 

ภาพที่ 1 ภาพรวมของร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับ 
           เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2559  

การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 

ที่พักแรม 
การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ฯลฯ 

กิจกรรมศิลปะ  
ความบันเทิง ฯลฯ 

1 

Q2 = 32.3% 

Q4 = 33.1% 

Q1 = 30.4% 

Q3r = 30.1% 
Q1 = 12.2% 
Q2 = 13.0% 
Q3r = 15.4% 
Q4 = 19.8% 

Q1 = 17.2% 
Q2 = 15.3% 
Q3r = 12.6% 
Q4 = 12.9% Q1 = 11.1% 

Q2 = 10.0% 
Q3r = 9.3% 
Q4 = 15.8% 

Q1 = 18.7% 

Q3r = 23.9% 
Q2 = 21.1% 

Q4 = 32.6% 

Q1 = 14.5% 
Q2 = 12.5% 
Q3r = 14.2% 
Q4 = 17.1% 

Q1 = 13.4% 
Q2 = 13.5% 
Q3r = 13.9% 
Q4 = 14.7% 

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 

การขายปลีก 

ภาพที่ 2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับ 
           ไตรมาสเดียวกันของปี 2559 จําแนกตามประเภทธุรกิจ  

หมายเหต ุ: r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

หมายเหต ุ: r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพที่ 3 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับ 
             ไตรมาสเดียวกันของปี 2559 จําแนกตามขนาดของสถาน 
             ประกอบการ  

Q1/2560 

3.3% 3.7% 4.2% 

Q2/2560 

4.9% 

%QoQ Q4/2560 Q3/2560r 

หมายเหต ุ: r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพที่ 4 ภาพรวมของร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับ 
           เทียบกับไตรมาสก่อน 

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 
ภ�พที่ 3   ร้อยละก�รเปลี่ยนแปลงของมูลค่�ข�ย/ร�ยรับเทียบกับ

 ไตรม�สเดียวกันของปี 2559 จำ�แนกต�มขน�ดของ 

 สถ�นประกอบก�ร 



สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 75

	 หากพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ	 

พบว่า	กจิการทีม่คีนท�างาน	1-15	คน	16-25	คน	และ	26-30	

คน	มีรายรบัเพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อน	ทัง้	4	ไตรมาส	ส�าหรบั

กิจการที่มีคนท�างาน	51-200	คน	และกิจการที่มีคนท�างาน

มากกว่า	200	คน	มีรายรับลดลงในไตรมาส	1	เมื่อเทียบกับ

ไตรมาส	4	ปี	2559	ส่วนไตรมาส	2-4	ปรบัตวัดขีึน้ตามล�าดับ	

ส�าหรับกิจการที่มีคนท�างาน	31-50	คน	มีรายรับลดลง 

เพียงเล็กน้อยในไตรมาส	2-3

เปรียบเทยีบร้อยละก�รเปลีย่นแปลงมลูค่�สินค้�คงเหลือ

ของธุรกิจก�รข�ยปลีก เทียบกับไตรม�สก่อน

	 ในส่วนของมูลค่าสินค้าคงเหลือท่ีเพ่ิมขึ้น	พบว่า	

ไตรมาส	1	ธุรกิจขายปลีก	ที่รับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ 

โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ	เพิ่มขึ้นมากที่สุด	ร้อยละ	10.0	

ในไตรมาส	2	ธุรกิจขายปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือยาสูบ 

เป็นสินค้าหลัก	 เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด	ร้อยละ	5.8	ส�าหรับ 

ไตรมาส	3	ธุรกิจขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง ฯลฯ 

มีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด	 ร้อยละ	14.3	 

ส่วนไตรมาส	4	ธุรกิจขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ 

เพิ่มขึ้นมากที่สุด	ร้อยละ	12.6

เมื่อพิจารณาธุรกิจแต่ละประเภท พบว่า 

ธุรกิจเกือบทุกประเภท มีรายรับเพิ่มขึ้นในไตรมาส  

1-4 ยกเว้นธุรกิจการขายปลีก 

ธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 

และธุรกิจที่เกี่ยวกบักิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ 

ความบันเทิง ฯลฯ ที่มีรายรับชะลอตัวลงในไตรมาส 

1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4  ปี 2559 

แต่หลังจากนั้นก็ปรับตัวดีขึ้นตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากพิจารณาตามขนาดของสถาน-

ประกอบการ พบว่า กิจการที่มีคนทํางาน 1-15 คน 

16-25 คน และ 26-30 คน 

มีรายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ทั้ง 4 ไตรมาส 

สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 51-200 คน 

และกิจการที่มีคนทํางานมากกว่า 200 คน 

มีรายรับลดลงในไตรมาส 1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 

ปี 2559 ส่วนไตรมาส 2-4 ปรับตัวดีขึ้นตามลําดับ 

สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 31-50 คน 

มีรายรับลดลงเพียงเล็กน้อยในไตรมาส 2-3 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้า
คงเหลือของธุรกิจการขายปลีก เทียบกับไตรมาสก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

ภาพที่ 5 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับ 
            เทียบกับไตรมาสก่อน จําแนกตามประเภทธุรกิจ 

การขายปลีก 

ที่พักแรม 

การบริการอาหาร 
 และเครื่องดื่ม การผลิตภาพยนตร์ 

 วีดิทัศน์ ฯลฯ 

การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 

กิจกรรมศิลปะ  
 ความบันเทิง ฯลฯ 

การให้เช่าของใช้ 
ส่วนบุคคล ฯลฯ 

Q2 = 3.0% 
Q3r = 5.5% 
Q4 = 4.9% 

Q1 = 2.8% 

หมายเหต ุ: r ตัวเลขปรับปรุงใหม ่

Q1 = 0.6% 
Q2 = 3.7% 
Q3r = 3.8% 
Q4 = 3.9% 

Q1 = 4.4% 
Q2 = 2.8% 
Q3r = 5.4% 
Q4 = 6.0% 

Q1 = 9.6% 
Q2 = 4.4% 
Q3r = 6.0% 
Q4 = 9.3% 

Q3r = 1.1% 
Q2 = 1.3% 
Q1 = 7.1% 

Q4 = 3.2% 

Q1 = 3.0% 
Q2 = 8.3% 
Q3r = 8.6% 
Q4 = 9.9% 

Q1 = 0.6% 
Q2 = 2.4% 
Q3r = 4.1% 
Q4 = 8.0% 

ภาพท   6 ร อยละการเปล  ยนแปลงของม ลค าขาย/รายร บ เท ยบก บ 
           ไตรมาสก อน จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 

หมายเหต  : r ต วเลขปร บปร งใหม  

 

หมายเหต ุ: r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพที่ 7 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
             ของธุรกิจขายปลีกเทียบกับไตรมาสก่อน 

5.6% 
4.0% 

5.2% 1.8% 

%QoQ  

Q3/6
0r  Q2/60

 

Q4/6
0 

Q1/6
0 

        ในส่วนของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น 
พบว่า ไตรมาส 1 ธุรกิจขายปลีก 
ที่รับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต 
ฯลฯ เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 10.0 ในไตรมาส 
2 ธุรกิจขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ 
เป็นสินค้าหลัก เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 5.8 
สําหรับไตรมาส 3 ธุรกิจขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า 
เครื่องหนัง ฯลฯ  
มีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 
14.3 ส่วนไตรมาส 4 ธุรกิจขายปลีกอาหาร 
เครื่องดื่ม และยาสูบ เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 12.6  

เมื่อพิจารณาธุรกิจแต่ละประเภท พบว่า 

ธุรกิจเกือบทุกประเภท มีรายรับเพิ่มขึ้นในไตรมาส  

1-4 ยกเว้นธุรกิจการขายปลีก 

ธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 

และธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ 

ความบันเทิง ฯลฯ ที่มีรายรับชะลอตัวลงในไตรมาส 

1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4  ปี 2559 

แต่หลังจากนั้นก็ปรับตัวดีขึ้นตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากพิจารณาตามขนาดของสถาน-

ประกอบการ พบว่า กิจการที่มีคนทํางาน 1-15 คน 

16-25 คน และ 26-30 คน 

มีรายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ทั้ง 4 ไตรมาส 

สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 51-200 คน 

และกิจการที่มีคนทํางานมากกว่า 200 คน 

มีรายรับลดลงในไตรมาส 1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 

ปี 2559 ส่วนไตรมาส 2-4 ปรับตัวดีขึ้นตามลําดับ 

สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 31-50 คน 

มีรายรับลดลงเพียงเล็กน้อยในไตรมาส 2-3 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้า
คงเหลือของธุรกิจการขายปลีก เทียบกับไตรมาสก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

ภาพที่ 5 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับ 
            เทียบกับไตรมาสก่อน จําแนกตามประเภทธุรกิจ 

การขายปลีก 

ที่พักแรม 

การบริการอาหาร 
 และเครื่องดื่ม การผลิตภาพยนตร์ 

 วีดิทัศน์ ฯลฯ 

การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 

กิจกรรมศิลปะ  
 ความบันเทิง ฯลฯ 

การให้เช่าของใช้ 
ส่วนบุคคล ฯลฯ 

Q2 = 3.0% 
Q3r = 5.5% 
Q4 = 4.9% 

Q1 = 2.8% 

หมายเหต ุ: r ตัวเลขปรับปรุงใหม ่

Q1 = 0.6% 
Q2 = 3.7% 
Q3r = 3.8% 
Q4 = 3.9% 

Q1 = 4.4% 
Q2 = 2.8% 
Q3r = 5.4% 
Q4 = 6.0% 

Q1 = 9.6% 
Q2 = 4.4% 
Q3r = 6.0% 
Q4 = 9.3% 

Q3r = 1.1% 
Q2 = 1.3% 
Q1 = 7.1% 

Q4 = 3.2% 

Q1 = 3.0% 
Q2 = 8.3% 
Q3r = 8.6% 
Q4 = 9.9% 

Q1 = 0.6% 
Q2 = 2.4% 
Q3r = 4.1% 
Q4 = 8.0% 

ภาพท   6 ร อยละการเปล  ยนแปลงของม ลค าขาย/รายร บ เท ยบก บ 
           ไตรมาสก อน จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 

หมายเหต  : r ต วเลขปร บปร งใหม  

 

หมายเหต ุ: r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพที่ 7 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
             ของธุรกิจขายปลีกเทียบกับไตรมาสก่อน 

5.6% 
4.0% 

5.2% 1.8% 

%QoQ  

Q3/6
0r  Q2/60

 

Q4/6
0 

Q1/6
0 

        ในส่วนของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น 
พบว่า ไตรมาส 1 ธุรกิจขายปลีก 
ที่รับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต 
ฯลฯ เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 10.0 ในไตรมาส 
2 ธุรกิจขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ 
เป็นสินค้าหลัก เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 5.8 
สําหรับไตรมาส 3 ธุรกิจขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า 
เครื่องหนัง ฯลฯ  
มีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 
14.3 ส่วนไตรมาส 4 ธุรกิจขายปลีกอาหาร 
เครื่องดื่ม และยาสูบ เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 12.6  

เมื่อพิจารณาธุรกิจแต่ละประเภท พบว่า 

ธุรกิจเกือบทุกประเภท มีรายรับเพิ่มขึ้นในไตรมาส  

1-4 ยกเว้นธุรกิจการขายปลีก 

ธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 

และธุรกิจที่เกี่ยวกบักิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ 

ความบันเทิง ฯลฯ ที่มีรายรับชะลอตัวลงในไตรมาส 

1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4  ปี 2559 

แต่หลังจากนั้นก็ปรับตัวดีขึ้นตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากพิจารณาตามขนาดของสถาน-

ประกอบการ พบว่า กิจการที่มีคนทํางาน 1-15 คน 

16-25 คน และ 26-30 คน 

มีรายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ทั้ง 4 ไตรมาส 

สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 51-200 คน 

และกิจการที่มีคนทํางานมากกว่า 200 คน 

มีรายรับลดลงในไตรมาส 1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 

ปี 2559 ส่วนไตรมาส 2-4 ปรับตัวดีขึ้นตามลําดับ 

สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 31-50 คน 

มีรายรับลดลงเพียงเล็กน้อยในไตรมาส 2-3 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้า
คงเหลือของธุรกิจการขายปลีก เทียบกับไตรมาสก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

ภาพที่ 5 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับ 
            เทียบกับไตรมาสก่อน จําแนกตามประเภทธุรกิจ 

การขายปลีก 

ที่พักแรม 

การบริการอาหาร 
 และเครื่องดื่ม การผลิตภาพยนตร์ 

 วีดิทัศน์ ฯลฯ 

การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 

กิจกรรมศิลปะ  
 ความบันเทิง ฯลฯ 

การให้เช่าของใช้ 
ส่วนบุคคล ฯลฯ 

Q2 = 3.0% 
Q3r = 5.5% 
Q4 = 4.9% 

Q1 = 2.8% 

หมายเหต ุ: r ตัวเลขปรับปรุงใหม ่

Q1 = 0.6% 
Q2 = 3.7% 
Q3r = 3.8% 
Q4 = 3.9% 

Q1 = 4.4% 
Q2 = 2.8% 
Q3r = 5.4% 
Q4 = 6.0% 

Q1 = 9.6% 
Q2 = 4.4% 
Q3r = 6.0% 
Q4 = 9.3% 

Q3r = 1.1% 
Q2 = 1.3% 
Q1 = 7.1% 

Q4 = 3.2% 

Q1 = 3.0% 
Q2 = 8.3% 
Q3r = 8.6% 
Q4 = 9.9% 

Q1 = 0.6% 
Q2 = 2.4% 
Q3r = 4.1% 
Q4 = 8.0% 

ภาพท   6 ร อยละการเปล  ยนแปลงของม ลค าขาย/รายร บ เท ยบก บ 
           ไตรมาสก อน จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 

หมายเหต  : r ต วเลขปร บปร งใหม  

 

หมายเหต ุ: r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพที่ 7 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
             ของธุรกิจขายปลีกเทียบกับไตรมาสก่อน 

5.6% 
4.0% 

5.2% 1.8% 

%QoQ  

Q3/6
0r  Q2/60

 

Q4/6
0 

Q1/6
0 

        ในส่วนของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น 
พบว่า ไตรมาส 1 ธุรกิจขายปลีก 
ที่รับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต 
ฯลฯ เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 10.0 ในไตรมาส 
2 ธุรกิจขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ 
เป็นสินค้าหลัก เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 5.8 
สําหรับไตรมาส 3 ธุรกิจขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า 
เครื่องหนัง ฯลฯ  
มีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 
14.3 ส่วนไตรมาส 4 ธุรกิจขายปลีกอาหาร 
เครื่องดื่ม และยาสูบ เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 12.6  

	 ด้านมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจการ

ขายปลกี	พบวา่	ในภาพรวมของไตรมาส	1	มมีลูคา่

สินค้าคงเหลือชะลอตัวลงเล็กน้อยจากไตรมาส	4	

ป	ี2559	รอ้ยละ	1.8	ในไตรมาส	2-3	มมีลูคา่สนิคา้

คงเหลือเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4.0	และร้อยละ	5.6	ตาม

ล�าดับ	จากนั้นในไตรมาส	4	ชะลอตัวลงเล็กน้อย

อยู่ที่ร้อยละ	5.2

ภ�พที่ 6 ร้อยละก�รเปลี่ยนแปลงของมูลค่�ข�ย/ร�ยรับ เทียบกับ

           ไตรม�สก่อน จำ�แนกต�มขน�ดของสถ�นประกอบก�ร

หมายเหตุ	:	r	ตัวเลขปรับปรุงใหม่



รายงานประจำาปี 256176

	 การส�ารวจข้อมลูศกัยภาพพืน้ฐานระบบ	โลจสิตกิส์

ภาคการค้า	พ.ศ.	2560	ครอบคลมุสถานประกอบการธรุกจิ

ทางการค้าที่มีคนท�างานตั้งแต่	16	คนข้ึนไปท่ัวประเทศ	 

ซ่ึงประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการขายส่ง	 

การขายปลีก	ยกเว้น	การซ่อมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ 

และแผงลอย	ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม

ประเทศไทย	ปี	2552	(Thailand	Standard	Industrial	

Classification	:	TSIC	2009)

	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติเก็บรวบรวมข้อมูล	โดยใช้

วธิกีารส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยงัสถานประกอบการ

ต่างๆ	ที่ตกเป็นตัวอย่างกรอกแบบสอบถามระหว่าง 

เดอืนเมษายน	–	มถินุายน	2560	ข้อมลูทีน่�าเสนอในรายงาน

ฉบับนี้เป็นผลของการด�าเนินกิจการในรอบปีท่ีผ่านมา	 

(1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	2559)	สรุปได้ดังนี้

 1. จำ�นวนสถ�นประกอบก�ร จำ�แนกต�มหมวด

ธุรกิจ

	 	 ผลจากการส�ารวจสถานประกอบการ	ภาคการค้า

เฉพาะที่ประกอบธุรกิจการขายส่งและการขายปลีกที่มี 

คนท�างานตั้งแต่	16	คนขึ้นไปทั่วประเทศ	จ�านวนประมาณ	

17,945	แห่ง	พบว่า	ร้อยละ	44.0	ประกอบธรุกจิการขายส่ง	

และ	ร้อยละ	41.0	ประกอบธุรกิจการขายปลีก	ส่วนสถาน

ประกอบการที่ประกอบธุรกิจการขายส่งและการขายปลีก	

คิดเป็นร้อยละ	15.0	(แผนภูมิ	1)

แผนภูมิ	1	ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า	จ�าแนกตาม 

	 หมวดธุรกิจ

 2. จำ�นวนบุคล�กรที่ปฏิบัติง�นด้�นโลจิสติกส์

	 	 ผลจากการส�ารวจ	พบว่า	สถานประกอบการ

ภาคการค้าในภาพรวมทั่วประเทศ	มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ด้านโลจิสติกส์	จ�านวน	236,190	คนหรือคิดเป็นร้อยละ	

20.4	ของจ�านวนบุคลากรท้ังหมด	(1.2	ล้านคน)	ซึ่งใน

จ�านวนนี้ เป ็นพนักงานหรือลูกจ้างรายเดือน	 จ�านวน	

186,649	คน	และพนักงานหรือลูกจ้างรายวัน	จ�านวน	

49,541	คน	(ตาราง	1)

ตาราง	1	 จ�านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์	จ�าแนกตาม 

	 ต�าแหน่ง/หน้าที่	และระดับการศึกษา

 3. เงินเดือนตำ�แหน่งผู ้จัดก�รกลุ ่มง�นด้�น 

โลจิสติกส์

	 	 ส�าหรับเงินเดือนของบคุลากรต�าแหน่งผู้จัดการ

กุล่มงานด้านโลจิสติกส์	ได้แก่	ผู้จัดการ	งานจัดซื้อ	ผู้จัดการ

งานจัดส่ง	และผู้จัดการงานคลังสินค้า	นั้น	พบว่าสถาน

ประกอบการส่วนใหญ่	(มากกว่าร้อยละ	80.0)	จ่ายเงินเดอืน

ให้กับผูจั้ดการกลุม่งานด้านโลจสิติกส์น้อยกว่า	40,000	บาท

ต่อเดือน	ส่วนสถานประกอบการที่จ่ายเงินเดือนให้กับ 

ผู้จัดการกลุ่มงานด้านโลจิสติกส์มากกว่า	 80,000	บาท 

ต่อเดือน	มีไม่เกินร้อยละ	7.0	ในแต่ละกลุ่มงาน

สำ�รวจข้อมูลศักยภ�พพื้นฐ�นระบบโลจิสติกส์ภ�คก�รค้� พ.ศ. 2560

สํารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2560สํารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2560  
 

การสํารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบ 

โลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2560 ครอบคลุม 

สถานประกอบการธุรกิจทางการค้าที่มีคนทํางานตั้

งแต่ 16 คนขึ้นไป ทั่วประเทศ 

ซึ่งประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการขาย

ส่ง       การขายปลีก ยกเว้น การซ่อมยานยนต ์

รถจักรยานยนต ์และแผงลอย 

ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศ

ไทย ปี 2552 (Thailand Standard Industrial 

Classification : TSIC 2009) 

สํานักงานสถิติแห่งชาติเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังสถ

านประกอบการตา่งๆ 

ที่ตกเป็นตัวอย่างกรอกแบบสอบถามระหว่างเดือนเ

มษายน – มิถุนายน 2560 

ข้อมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้เป็นผลของการดํา

เนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา (1 มกราคม – 31 

ธันวาคม 2559) สรุปได้ดังนี ้

 

1 .1 .   จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามจํานวนสถานประกอบการ จําแนกตาม  

หมวดธุรกิจหมวดธุรกิจ  

 ผลจากการสํารวจ สถานประกอบการ 

ภาคการค้าเฉพาะที่ประกอบธุรกิจการขายส่งและก

ารขายปลีกที่มีคนทํางานตั้งแต ่16 คนขึ้นไป    

ทั่วประเทศ จํานวนประมาณ 17,945 แห่ง พบว่า 

ร้อยละ 44.0 ประกอบธุรกิจการขายส่ง และ    

ร้อยละ 41.0 ประกอบธุรกิจการขายปลีก 

ส่วนสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจการขายส่ง

และการขายปลกี คิดเป็นร้อยละ 15.0 (แผนภูมิ 1) 

แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า 
จําแนกตามหมวดธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

22 ..  จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์  

ผลจากการสํารวจ พบว่า 
สถานประกอบการภาคการค้าในภาพรวมทั่วประเท
ศ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ จํานวน 
236,190 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 20.4 
ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด (1.2 ล้านคน) 
ซึ่งในจํานวนนี้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างรายเดือน 
จํานวน 186,649 คน 
และพนักงานหรือลูกจ้างรายวัน จํานวน 49,541 
คน (ตาราง 1) 

 
ตาราง 1  จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ 

จําแนกตามตําแหน่ง/หน้าที่ และระดับการศึกษา 
 

 
ตําแหน่ง/หน้าที่ 

ระดับการศึกษา 

รวม ปริญญา
ตรีหรือ
สูงกว่า 

ปวช./
ปวส. 

ต่ํากว่า 
ปวช. 

 พนักงานหรือลูกจ้างรายเดือน 
รวม 186,649 40,630 65,061 80,958 

พนักงานจัดซื้อ 33,894 20,446 9,634 3,814 
พนักงานจัดส่ง 67,529 6,050 24,410 37,069 

17,945 แห่ง 

หมวด 45 
การขายส่งและการขายปลีก ยกเว้น 
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 

หมวด 46  
การขายส่ง ยกเว้น 
ยานยนต์และจักรยานยนต์ 

หมวด 47  
การขายปลีก ยกเว้น 

ยานยนต์และจักรยานยนต์ 

สํารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2560สํารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2560  
 

การสํารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบ 

โลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2560 ครอบคลุม 

สถานประกอบการธุรกิจทางการค้าที่มีคนทํางานตั้

งแต ่16 คนขึ้นไป ทั่วประเทศ 

ซึ่งประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการขาย

ส่ง       การขายปลีก ยกเว้น การซ่อมยานยนต ์

รถจักรยานยนต ์และแผงลอย 

ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศ

ไทย ปี 2552 (Thailand Standard Industrial 

Classification : TSIC 2009) 

สํานักงานสถิติแห่งชาติเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังสถ

านประกอบการตา่งๆ 

ที่ตกเป็นตัวอย่างกรอกแบบสอบถามระหว่างเดือนเ

มษายน – มิถุนายน 2560 

ข้อมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้เป็นผลของการดํา

เนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา (1 มกราคม – 31 

ธันวาคม 2559) สรุปได้ดังนี ้

 

1 .1 .   จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามจํานวนสถานประกอบการ จําแนกตาม  

หมวดธุรกิจหมวดธุรกิจ  

 ผลจากการสํารวจ สถานประกอบการ 

ภาคการค้าเฉพาะที่ประกอบธุรกิจการขายส่งและก

ารขายปลีกที่มีคนทํางานตั้งแต ่16 คนขึ้นไป    

ทั่วประเทศ จํานวนประมาณ 17,945 แห่ง พบว่า 

ร้อยละ 44.0 ประกอบธุรกิจการขายส่ง และ    

ร้อยละ 41.0 ประกอบธุรกิจการขายปลีก 

ส่วนสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจการขายส่ง

และการขายปลกี คิดเป็นร้อยละ 15.0 (แผนภูมิ 1) 

แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า 
จําแนกตามหมวดธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
ตาราง 1  จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ 

จําแนกตามตําแหน่ง/หน้าที่ และระดับการศึกษา 
 

 
ตําแหน่ง/หน้าที่ 

ระดับการศึกษา 

รวม ปริญญา
ตรีหรือ
สูงกว่า 

ปวช./
ปวส. 

ต่ํากว่า 
ปวช. 

 พนักงานหรือลูกจ้างรายเดือน 
รวม 186,649 40,630 65,061 80,958 

พนักงานจัดซื้อ 33,894 20,446 9,634 3,814 
พนักงานจัดส่ง 67,529 6,050 24,410 37,069 
พนักงานคลังสินค้า 85,226 14,134 31,017 40,075 

 พนักงานหรือลูกจ้างรายวัน 
รวม 49,541 753 7,336 41,452 

พนักงานจัดซื้อ 5,304 166 887 4,251 
พนักงานจัดส่ง 18,079 222 2,827 15,030 
พนักงานคลังสินค้า 26,158 365 3,622 22,171 
  

33 . .   เงินเดือนตําแหน่งผู้จัดกเงินเดือนตําแหน่งผู้จัดการกลุ่มงานด้านารกลุ่มงานด้าน          

โลจิสติกส์โลจิสติกส์  

สําหรับเงินเดือนของบุคลากรตําแหน่งผู้จั
ดการกุล่มงานด้านโลจิสติกส ์ได้แก ่ผู้จัดการ 

17,945 แห่ง 

หมวด 45 
การขายส่งและการขายปลีก 
ยกเว้น 
การซ่อมยานยนต์และจักรยา
นยนต์ 

หมวด 46  
การขายส่ง ยกเว้น 
ยานยนต์และจักรยานยนต์ 

หมวด 47  
การขายปลีก ยกเว้น 

ยานยนต์และจักรยานยนต์ 
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แผนภูมิ	2	ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า	จ�าแนกตาม 

	 เงนิเดอืนทีส่ถานประกอบการจ่ายให้กบัผูจ้ดัการกลุม่งาน 

	 ด้านโลจิสติกส์

 4. ก�รว่�จ้�งผู้ประกอบก�รภ�ยนอกดำ�เนินก�ร 

ด้�นโลจิสติกส์

	 	 กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่สถานประกอบการ 

ภาคการค้าว่าจ้างผู ้ประกอบการภายนอกด�าเนินการ 

มากที่สุด	คือ	การจัดส่งสินค้า	(ร้อยละ	47.9)	รองลงมาคือ	

พิธีการศุลกากรร้อยละ	27.4	และการจัดการคลังสินค้า 

ร้อยละ	10.2	ส่วนการบรรจสุนิค้า	และการจดัการสนิค้าคงคลงั	

มีไม่เกินร้อยละ	8.0

แผนภมูิ	3	ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้าที่ว ่าจ้าง 

	 ผูป้ระกอบการภายนอกด�าเนนิการด้าน	โลจสิตกิส์	จ�าแนก 

	 ตามกิจกรรมด้านโลจิสติกส์

 5. ก�รวัดประสิทธิภ�พก�รจัดส่งสินค้�ของ 

สถ�นประกอบก�รภ�คก�รค้�

	 	 จากการส�ารวจสถานประกอบการภาคการค้า	

ทั่วประเทศ	พบว่า	มีสถานประกอบการเพียงร้อยละ	20.5	

ที่มีการวัดประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้า	 (พิจารณาจาก

สัดส่วนของเที่ยวการจัดส่งสินค้า)	 โดยสถานประกอบการ 

ในกลุม่นีมี้เทีย่วการจัดส่งสินค้าท่ีไม่ตรงเวลา	คดิเป็นร้อยละ	

17.4	สินค้าเสียหายจากการจัดส่ง	ร้อยละ	13.1	และความ

ผิดพลาดอื่นๆ	เช่น	เอกสารไม่สมบูรณ์	คิดเป็นร้อยละ	14.1

แผนภูมิ	4	ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า	ที่มีการวัด 

	 ประสิทธิภาพการจัดส ่ง สินค ้าและป ัญหาท่ีพบใน 

	 การขนส่งสินค้า

งานจัดซื้อ ผู้จัดการงานจัดส่ง 
และผู้จัดการงานคลังสินค้า นั้น พบว่า 
สถานประกอบการส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 
80.0) 
จ่ายเงินเดือนให้กับผู้จัดการกลุ่มงานด้านโลจิสติกส์
น้อยกว่า 40,000 บาท 
ต่อเดือน 
ส่วนสถานประกอบการที่จ่ายเงินเดือนให้กับผู้จัดก
ารกลุ่มงานด้านโลจิสติกส์มากกว่า 80,000 
บาทต่อเดือน มีไม่เกินร้อยละ 7.0 ใน 
แต่ละกลุ่มงาน 
 
แผนภูมิ 2  ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า 

จําแนกตามเงินเดือนที่สถานประกอบการจ่า
ยให้กับผู้จัดการกลุ่มงานด้านโลจิสติกส์ 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

44. . 

  การว่าจ้างผู้ประกอบการภายนอกดําเนินการว่าจ้างผู้ประกอบการภายนอกดําเนิน

การด้านโลจิสติกส์การด้านโลจิสติกส์  

กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่สถาน-
ประกอบการภาคการค้าว่าจ้างผูป้ระกอบการภาย
นอกดําเนินการมากที่สุด คือ 
การจัดส่งสินคา้(ร้อยละ 47.9) รองลงมาคอื 
พิธีการศุลกากรร้อยละ 27.4 
และการจัดการคลังสนิค้าร้อยละ 10.2    

ส่วนการบรรจุสินค้า และการจัดการสินค้าคงคลัง 
มีไม่เกินร้อยละ 8.0 
แผนภูมิ 3 

 ร้อยละของสถานประกอบการภาคก
ารค้าที่ว่าจ้างผู้ประกอบการภายนอกดําเนินกา
รด้าน โลจิสติกส์ 
จําแนกตามกิจกรรมด้านโลจสิติกส ์

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 1 = การจัดส่งสินค้าที่ไม่ตรงเวลา  
 2 = สินค้าเสียหายจากการจัดส่ง  
 3 = อุบัติเหตุในระหว่างการจัดส่ง 
 4 = สินค้าสูญหายจากการจัดส่ง 
 5 = ความผิดพลาดอื่น ๆ เช่น เอกสารไม่สมบูรณ์ 

 

กิจกรรม 

20.5% 

79.5% 

ไม่ม ี

มี 

  1       2        3       4       5 
ปัญหาที่พบในก
ารขนส่งสินค้า 

0.1 
7.2 
7.3 
10.2 

27.4 
47.9 

0  10  20  30  40  50  60 

อื่นๆ 

การจัดการสินค้า
การบรรจุสินค้า 

การจัดการคลัง
พิธีการศุลกากร 

การจัดส่งสินค้า 

หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แห่ง สามารถตอบได้มากกวา่ 1 กิจกรรม 
 

ร้อยละ 

การวัดประสิทธิภาพ 

ผู้จัดการงานจัดซื้อ ผู้จัดการงานจัดส่ง ผู้จัดการงานคลังสินค้า 

 83.3% 10.2%  6.5% 86.3% 7.2%  6.5%  85.2% 7.8%   7.0% 

  น้อยกว่า 40,000 บาทต่อเดือน 

  40,000 – 80,000 บาทต่อเดือน 

17.4% 
13.1% 

9.1% 
8.8% 

14.1% 

การจัดส่งสินค้า 

พิธีการศุลกากร 

การจัดการคลังสินค้า 

การบรรจุสินค้า 

การจัดการสินค้าคงคลัง 

อื่นๆ 

  มากกว่า 80,000 บาทต่อเดือน 

งานจัดซื้อ ผู้จัดการงานจัดส่ง 
และผู้จัดการงานคลังสินค้า นั้น พบว่า 
สถานประกอบการส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 
80.0) 
จ่ายเงินเดือนให้กับผู้จัดการกลุ่มงานด้านโลจิสติกส์
น้อยกว่า 40,000 บาท 
ต่อเดือน 
ส่วนสถานประกอบการที่จ่ายเงินเดือนให้กับผู้จัดก
ารกลุ่มงานด้านโลจิสติกส์มากกว่า 80,000 
บาทต่อเดือน มีไม่เกินร้อยละ 7.0 ใน 
แต่ละกลุ่มงาน 
 
แผนภูมิ 2  ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า 

จําแนกตามเงินเดือนที่สถานประกอบการจ่า
ยให้กับผู้จัดการกลุ่มงานดา้นโลจิสติกส์ 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

44. . 

  การว่าจ้างผู้ประกอบการภายนอกดําเนินการว่าจ้างผู้ประกอบการภายนอกดําเนิน

การด้านโลจิสติกส์การด้านโลจิสติกส์  

กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่สถาน-
ประกอบการภาคการค้าว่าจ้างผูป้ระกอบการภาย
นอกดําเนินการมากที่สุด คือ 
การจัดส่งสินค้า(ร้อยละ 47.9) รองลงมาคอื 
พิธีการศุลกากรร้อยละ 27.4 
และการจัดการคลังสนิค้าร้อยละ 10.2    

ส่วนการบรรจุสินค้า และการจัดการสินค้าคงคลัง 
มีไม่เกินร้อยละ 8.0 
แผนภูมิ 3 

 ร้อยละของสถานประกอบการภาคก
ารค้าที่ว่าจ้างผู้ประกอบการภายนอกดําเนินกา
รด้าน โลจิสตกิส์ 
จําแนกตามกิจกรรมด้านโลจสิติกส ์

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 1 = การจัดส่งสินค้าที่ไม่ตรงเวลา  
 2 = สินค้าเสียหายจากการจัดส่ง  
 3 = อุบัติเหตุในระหว่างการจัดส่ง 
 4 = สินค้าสูญหายจากการจัดส่ง 
 5 = ความผิดพลาดอื่น ๆ เช่น เอกสารไม่สมบูรณ์ 

 

กิจกรรม 

20.5% 

79.5% 

ไม่ม ี

มี 

  1       2        3       4       5 
ปัญหาที่พบในก
ารขนส่งสินค้า 

0.1 
7.2 
7.3 
10.2 

27.4 
47.9 

0  10  20  30  40  50  60 

อื่นๆ 

การจัดการสินค้า
การบรรจุสินค้า 

การจัดการคลัง
พิธีการศุลกากร 

การจัดส่งสินค้า 

หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แห่ง สามารถตอบได้มากกวา่ 1 กิจกรรม 
 

ร้อยละ 

การวัดประสิทธิภาพ 

ผู้จัดการงานจัดซื้อ ผู้จัดการงานจัดส่ง ผู้จัดการงานคลังสินค้า 

 83.3% 10.2%  6.5% 86.3% 7.2%  6.5%  85.2% 7.8%   7.0% 

  น้อยกว่า 40,000 บาทต่อเดือน 

  40,000 – 80,000 บาทต่อเดือน 

17.4% 
13.1% 

9.1% 
8.8% 

14.1% 

การจัดส่งสินค้า 

พิธีการศุลกากร 

การจัดการคลังสินค้า 

การบรรจุสินค้า 

การจัดการสินค้าคงคลัง 

อื่นๆ 

  มากกว่า 80,000 บาทต่อเดือน 

พนักงานคลังสินค้า 85,226 14,134 31,017 40,075 

 พนักงานหรือลูกจ้างรายวัน 
รวม 49,541 753 7,336 41,452 

พนักงานจัดซื้อ 5,304 166 887 4,251 
พนักงานจัดส่ง 18,079 222 2,827 15,030 
พนักงานคลังสินค้า 26,158 365 3,622 22,171 
  

33 . .   เงินเดือนตําแหน่งผู้จัดกเงินเดือนตําแหน่งผู้จัดการกลุ่มงานด้านารกลุ่มงานด้าน          

โลจิสติกส์โลจิสติกส์  

สําหรับเงินเดือนของบุคลากรตําแหน่งผู้จั
ดการกุล่มงานด้านโลจิสติกส ์ได้แก ่ผู้จัดการ 
งานจัดซื้อ ผู้จัดการงานจัดส่ง 
และผู้จัดการงานคลังสินค้า นั้น พบว่า 
สถานประกอบการส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 
80.0) 
จ่ายเงินเดือนให้กับผู้จัดการกลุ่มงานด้านโลจิสติกส์
น้อยกว่า 40,000 บาท 
ต่อเดือน 
ส่วนสถานประกอบการที่จ่ายเงินเดือนให้กับผู้จัดก
ารกลุ่มงานด้านโลจิสติกสม์ากกว่า 80,000 
บาทต่อเดือน มีไม่เกินร้อยละ 7.0 ใน 
แต่ละกลุ่มงาน 
 
แผนภูมิ 2  ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า 

จําแนกตามเงินเดือนที่สถานประกอบการจ่า
ยให้กับผู้จัดการกลุ่มงานด้านโลจิสติกส์ 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  
แผนภูมิ 3 

 ร้อยละของสถานประกอบการภาคก
ารค้าที่ว่าจ้างผู้ประกอบการภายนอกดําเนินกา
รด้าน โลจิสตกิส์ 
จําแนกตามกิจกรรมด้านโลจสิติกส ์

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

และความผิดพลาดอื่นๆ เช่น เอกสารไม่สมบูรณ ์
คิดเป็นร้อยละ 14.1 

แผนภูมิ 4 ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า  
ที่มีการวัดประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าและ
ปัญหาที่พบในการขนส่งสินค้า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 1 = การจัดส่งสินค้าที่ไม่ตรงเวลา  
 2 = สินค้าเสียหายจากการจัดส่ง  
 3 = อุบัติเหตุในระหว่างการจัดส่ง 
 4 = สินค้าสูญหายจากการจัดส่ง 
 5 = ความผิดพลาดอื่น ๆ เช่น เอกสารไม่สมบูรณ์ 

 

กิจกรรม 

20.5% 

79.5% 

  1       2        3       4       5 
ปัญหาที่พบในก
ารขนส่งสินค้า 

0.1 
7.2 
7.3 
10.2 

27.4 
47.9 

0  10  20  30  40  50  60 

อื่นๆ 

การจัดการสินค้า
การบรรจุสินค้า 

การจัดการคลัง
พิธีการศุลกากร 

การจัดส่งสินค้า 

หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แห่ง สามารถตอบได้มากกวา่ 1 กิจกรรม 
 

ร้อยละ 

การวัดประสิทธิภาพ 

ผู้จัดการงานจัดซื้อ ผู้จัดการงานจัดส่ง ผู้จัดการงานคลังสินค้า 

 83.3% 10.2%  6.5% 86.3% 7.2%  6.5%  85.2% 7.8%   7.0% 

  น้อยกว่า 40,000 บาทต่อเดือน 

  40,000 – 80,000 บาทต่อเดือน 

17.4% 
13.1% 

9.1% 
8.8% 

14.1% 

การจัดส่งสินค้า 

พิธีการศุลกากร 

การจัดการคลังสินค้า 

การบรรจุสินค้า 

การจัดการสินค้าคงคลัง 

อื่นๆ 

  มากกว่า 80,000 บาทต่อเดือน 

20.5%

มี

ไม่มี

79.5%

และความผิดพลาดอื่นๆ เช่น เอกสารไม่สมบูรณ ์
คิดเป็นร้อยละ 14.1 

แผนภูมิ 4 ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า  
ที่มีการวัดประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าและ
ปัญหาที่พบในการขนส่งสินค้า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 1 = การจัดส่งสินค้าที่ไม่ตรงเวลา  
 2 = สินค้าเสียหายจากการจัดส่ง  
 3 = อุบัติเหตุในระหว่างการจัดส่ง 
 4 = สินค้าสูญหายจากการจัดส่ง 
 5 = ความผิดพลาดอื่น ๆ เช่น เอกสารไม่สมบูรณ์ 

 

ไม่ม ี

มี 

  1       2        3       4       5 
ปัญหาที่พบใน 
การขนส่งสินค้า 

การวัดประสิทธิภาพ 

17.4% 
13.1% 

9.1% 
8.8% 

14.1% 



รายงานประจำาปี 256178

	 การประมวลข้อมูลพ้ืนที่การก่อสร้าง	เป็นข้อมูล 

การอนญุาตให้เอกชนก่อสร้างในปี	พ.ศ.	2560	โดยเกบ็รวบรวม

ข้อมลูการก่อสร้างทีภ่าคเอกชนได้รบัอนญุาตให้ก่อสร้างใหม่	

และต่อเตมิหรอืดดัแปลงสิง่ก่อสร้างท้ังท่ีเป็นอาคารโรงเรือน	

และมิใช่อาคารโรงเรือน	จ�านวนผู้ได้รับอนุญาต	จ�านวน 

สิ่งก่อสร้าง	และพื้นที่หรือความยาวของสิ่งก่อสร้าง	จ�าแนก

ตามชนิดของอาคารและสิ่งก่อสร้าง	ซึ่งได้ด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นประจ�าทุกเดือน	จากส�านักงานเขต	

ส�านักงานโยธา	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	การนิคมแห่ง

ประเทศไทย	และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด 

ต่าง	ๆ	สรุปผลได้	ดังนี้						

 1. สิ่งก่อสร้�งที่เป็นอ�ค�รโรงเรือน

แผนภาพที่	1	 จ�านวนผู้ได้รับอนุญาต	จ�านวนสิ่งก่อสร้าง	และพื้นที่ 

	 สิง่ก่อสร้างทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ก่อสร้างใหม่	และต่อเติม 

	 หรือดัดแปลงสิ่งก ่อสร้างที่ เป ็นอาคารโรงเรือน 

	 เป็นรายภาค

	 ในปี	2560	มผีูไ้ด้รบัอนุญาตให้ท�าการก่อสร้างใหม่

และต่อเติม	หรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน

ทั่วประเทศ	จ�านวน	149,823	ราย	เป็นสิ่งก่อสร้างจ�านวน	

234,201	หลัง	โดยร้อยละ	98.2	เป็นสิ่งก่อสร้างที่ได้รับ

อนุญาตให้ก่อสร้างใหม่	และร้อยละ	1.8	ได้รับอนุญาตให้ 

ต่อเติมหรือดัดแปลง

	 เมือ่พจิารณาเป็นรายภาค	พบว่า	ภาคกลาง	มผู้ีได้รับ 

อนุญาตให้ก่อสร้าง	มากที่สุด	34,985	ราย	เป็นสิ่งก่อสร้าง	

61,287	หลัง	 รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

33,193	ราย	 เป็นสิ่งก่อสร้าง	36,356	หลัง	ภาคเหนือ	

28,629	ราย	เป็นสิ่งก่อสร้าง	33,220	หลัง	ภาคใต้	21,473	

ราย	เป็นสิ่งก่อสร้าง	29,803	หลัง	ปริมณฑล	19,307	ราย	

เป็นสิง่ก่อสร้าง	50,203	หลงั	และกรุงเทพมหานคร	12,236	

ราย	เป็นสิ่งก่อสร้าง	23,332	หลัง

	 ในปี	2560	มีอาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้

ก่อสร้างใหม่และต่อเติม	หรือดัดแปลงทั่วประเทศเป็นพื้นที่	

63.5	ล้านตารางเมตร	โดยร้อยละ	93.2	ได้รับอนุญาตให้

ก่อสร้างใหม่	และร้อยละ	6.8	ได้รับอนุญาตให้ต่อเติม	หรือ

ดัดแปลง	เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค	พบว่า	ในภาคกลาง	 

มีพื้นที่ท่ีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างฯ	มากที่สุด	15.3	ล้าน

ตารางเมตร	รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร	14.6	ล้าน 

ตารางเมตร	และปริมณฑล	14.0	ล้านตารางเมตร	ส่วนภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคเหนือ	 และภาคใต้มีพื้นที่ 

สิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตฯ	ต�่ากว่า	7.0	ล้านตารางเมตร

แผนภาพที่	2	 เปรยีบเทยีบจ�านวนผูไ้ด้รบัอนญุาต	จ�านวนสิง่ก่อสร้าง 

	 และพืน้ท่ีของสิง่ก่อสร้างทีเ่ป็นอาคารโรงเรอืนทีไ่ด้รบั 

	 อนุญาตให้ก่อสร้างใหม่	และต่อเติมหรือดัดแปลง 

	 ระหว่างปี	2551	-	2560

	 เมื่อเปรียบเทียบจ�านวนผู้ได้รับอนุญาต	จ�านวน 

สิ่งก่อสร้าง	และพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน	 

ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติม	หรือดัดแปลง	 

ในปี	2560	และปี	2559	ในภาพรวม	พบว่า	จ�านวนผู้ได้รับ

อนญุาตฯ	เพิม่ขึน้	3.2%	จ�านวนสิง่ก่อสร้างลดลง	1.7%	และ

พื้นที่ของสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้น	0.99%	(แผนภาพที่	2)		

	 โดยเป ็นพ้ืนที่อาคารเพ่ือการศึกษา	 ท่ีได ้รับ 

การอนุญาตให้ก่อสร้างฯ	เพิ่มขึ้นสูงสุด	16.7%	ส่วนอาคาร

เพือ่การสาธารณสขุ/โรงพยาบาล	มพีืน้ทีท่ีไ่ด้รบัการอนญุาต 

ให้ก่อสร้างฯ	ลดลงมากที่สุด	20.0%	(แผนภาพที่	3)

โครงก�รประมวลข้อมูลพื้นที่ก�รก่อสร้�ง พ.ศ. 2560

 
 

 

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง 
เป็นข้อมูลการอนุญาตให้เอกชนก่อสร้างในป ีพ.ศ. 2560 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการก่อสร้างที่ภาคเอกชนได้รับอ
นุญาตให้ก่อสร้างใหม่ 
และต่อเติมหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างทั้งที่เป็นอาคารโรงเ
รือน และมิใช่อาคารโรงเรอืน จํานวนผู้ได้รับอนุญาต 
จํานวนสิ่งก่อสร้าง 
และพื้นที่หรือความยาวของสิ่งก่อสร้าง 
จําแนกตามชนิดของอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
ซึ่งได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นประจําทุกเดือน 
จากสํานักงานเขต สํานักงานโยธา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร การนิคมแห่งประเทศไทย 
และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ 
สรุปผลได ้ดังนี้       
1. สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน 
 
 

 

 

 

 

ในปี 2560 
มีผู้ได้รับอนุญาตให้ทําการก่อสร้างใหม่และต่อเติม 
หรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนทั่วประเท
ศ จํานวน 149,823 ราย                   
เป็นสิ่งก่อสร้างจํานวน 234,201 หลัง โดยร้อยละ 98.2 

เป็นสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และร้อยละ 
1.8 ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง 

 

 

 

เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคกลาง 
มีผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง มากที่สุด 34,985 ราย 
เป็นสิ่งก่อสร้าง 61,287 หลัง 
รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33,193 ราย 
เป็นสิ่งก่อสร้าง 36,356 หลัง ภาคเหนือ 28,629 ราย 
เป็นสิ่งก่อสร้าง 33,220 หลัง ภาคใต้ 21,473 ราย 
เป็นสิ่งก่อสร้าง 29,803 หลัง ปริมณฑล 19,307 ราย 
เป็นสิ่งก่อสร้าง 50,203 หลัง และกรุงเทพมหานคร 
12,236 ราย เป็นสิ่งก่อสร้าง 23,332 หลัง 

ในปี 2560 
มีอาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเ
ติม หรือดัดแปลง ทั่วประเทศเป็นพื้นที่ 63.5 
ล้านตารางเมตร โดยร้อยละ 93.2                   
ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และร้อยละ 6.8 
ได้รับอนุญาตให้ต่อเติม หรือดัดแปลง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่าในภาคกลาง 
มีพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต                      ให้ก่อสร้างฯ 
มากที่สุด 15.3 ล้านตารางเมตร 
รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร 14.6 ล้านตารางเมตร 
และปริมณฑล 14.0 ล้านตารางเมตร 
ส่วนภาคตะวันออก-                เฉียงเหนือ ภาคเหนือ 
และภาคใต้มีพื้นที่สิ่งกอ่สร้างที่ได้รับอนุญาตฯ ต่ํากว่า 
7.0 ล้านตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 
โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างพ.ศ. 2560 

แผนภาพที่ 1 จํานวนผู้ได้รับอนุญาต จํานวนสิ่งก่อสร้าง และ
      พื้นที่สิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่
      และต่อเติมหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างที่เป็น 
      อาคารโรงเรือน เป็นรายภาค 

แผนภาพที่ 2  เปรียบเทียบจํานวนผู้ได้รับอนุญาต จํานวน 
       สิ่งก่อสร้างและพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่เป็น 
       อาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง    
       ใหม่ และต่อเติมหรือดัดแปลงระหว่างปี  
       2551 - 2560 

 
 

 

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง 
เป็นข้อมูลการอนุญาตให้เอกชนก่อสร้างในป ีพ.ศ. 2560 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการก่อสร้างที่ภาคเอกชนได้รับอ
นุญาตให้ก่อสร้างใหม่ 
และต่อเติมหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างทั้งที่เป็นอาคารโรงเ
รือน และมิใช่อาคารโรงเรอืน จํานวนผู้ได้รับอนุญาต 
จํานวนสิ่งก่อสร้าง 
และพื้นที่หรือความยาวของสิ่งก่อสร้าง 
จําแนกตามชนิดของอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
ซึ่งได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นประจําทุกเดือน 
จากสํานักงานเขต สํานักงานโยธา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร การนิคมแห่งประเทศไทย 
และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ 
สรุปผลได ้ดังนี้       
1. สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน 
 
 

 

 

 

 

ในปี 2560 
มีผู้ได้รับอนุญาตให้ทําการก่อสร้างใหม่และต่อเติม 
หรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนทั่วประเท
ศ จํานวน 149,823 ราย                   
เป็นสิ่งก่อสร้างจํานวน 234,201 หลัง โดยร้อยละ 98.2 

เป็นสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และร้อยละ 
1.8 ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง 

 

 

 

เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคกลาง 
มีผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง มากที่สุด 34,985 ราย 
เป็นสิ่งก่อสร้าง 61,287 หลัง 
รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33,193 ราย 
เป็นสิ่งก่อสร้าง 36,356 หลัง ภาคเหนือ 28,629 ราย 
เป็นสิ่งก่อสร้าง 33,220 หลัง ภาคใต้ 21,473 ราย 
เป็นสิ่งก่อสร้าง 29,803 หลัง ปริมณฑล 19,307 ราย 
เป็นสิ่งก่อสร้าง 50,203 หลัง และกรุงเทพมหานคร 
12,236 ราย เป็นสิ่งก่อสร้าง 23,332 หลัง 

ในปี 2560 
มีอาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเ
ติม หรือดัดแปลง ทั่วประเทศเป็นพื้นที่ 63.5 
ล้านตารางเมตร โดยร้อยละ 93.2                   
ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และร้อยละ 6.8 
ได้รับอนุญาตให้ต่อเติม หรือดัดแปลง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่าในภาคกลาง 
มีพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต                      ให้ก่อสร้างฯ 
มากที่สุด 15.3 ล้านตารางเมตร 
รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร 14.6 ล้านตารางเมตร 
และปริมณฑล 14.0 ล้านตารางเมตร 
ส่วนภาคตะวันออก-                เฉียงเหนือ ภาคเหนือ 
และภาคใต้มีพื้นที่สิ่งกอ่สร้างที่ได้รับอนุญาตฯ ต่ํากว่า 
7.0 ล้านตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 
โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างพ.ศ. 2560 

แผนภาพที่ 1 จํานวนผู้ได้รับอนุญาต จํานวนสิ่งก่อสร้าง และ
      พื้นที่สิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่
      และต่อเติมหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างที่เป็น 
      อาคารโรงเรือน เป็นรายภาค 

แผนภาพที่ 2  เปรียบเทียบจํานวนผู้ได้รับอนุญาต จํานวน 
       สิ่งก่อสร้างและพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่เป็น 
       อาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง    
       ใหม่ และต่อเติมหรือดัดแปลงระหว่างปี  
       2551 - 2560 
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แผนภาพที่	3	 เปรียบเทยีบพืน้ทีข่องสิง่ก่อสร้างทีเ่ป็นอาคารโรงเรอืน 

	 แต่ละประเภทที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างฯ	ระหว่าง 

	 ปี	2559	-	2560

 2. สิ่งก่อสร้�งที่มิใช่อ�ค�รโรงเรือน

				 2.1	สิ่งก่อสร้างที่มีหน่วยวัดเป็นความยาว

แผนภาพที	่4	 จ�านวนผู ้ได้รับอนุญาต	จ�านวนสิ่งก่อสร้าง	และ 

	 ความยาวสิ่งก่อสร้างท่ีมิใช่อาคารโรงเรือน	ที่ได้รับ 

	 อนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลง 

	 จ�าแนกตามชนิดสิ่งก่อสร้าง

 ในปี	2560	มีผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง

ที่มิใช่อาคารโรงเรือน	ท่ีมีหน่วยวัดเป็นความยาว	เช่น	รั้ว/

ก�าแพง	ถนน/ทางรถไฟ	สะพาน	เขื่อน/คันดิน	ท่อ/ทาง

ระบายน�้า	และอื่น	ๆ	ทั้งสิ้น	17,112	ราย	เป็นสิ่งก่อสร้าง

จ�านวน	19,188	แห่ง	คิดเป็นความยาว	2,424.6	พันเมตร	

โดยเป็นการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง	ท่อ/ทาง

ระบายน�้า	จ�านวนมากที่สุด	(แผนภาพที่	4)

	 เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2559	พบว่า	ในปี	2560 

มีผู ้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและต่อเติมหรือดัดแปลง 

เพิ่มข้ึน	4.3%	มีสิ่งก่อสร้างท่ีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและ

ต่อเติมหรือดัดแปลงเพิ่มขึ้น	2.4%	และมีความยาวของ 

ส่ิงก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและต่อเติมหรือ

ดัดแปลงเพิ่มขึ้น	7.1%

					 2.2	สิ่งก่อสร้างที่มีหน่วยวัดเป็นพื้นที่

แผนภาพที่	5	 จ�านวนผู้ได้รับอนุญาต	จ�านวนสิ่งก่อสร้าง	และพื้นที่ 

	 สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน	ที่ได้รับอนุญาตให้ 

	 ก่อสร้างใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลงจ�าแนกตาม 

	 ชนิดสิ่งก่อสร้าง

	 ในปี	2560	ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง 

ท่ีมใิช่อาคารโรงเรือนท่ีมหีน่วยวดัเป็นพ้ืนท่ี	เช่น	ลานจอดรถ	

ป้ายโฆษณา	สระว่ายน�้า	สนามกีฬา	ท่าเรือและอื่นๆ	มีผู้ได้

รับอนุญาตให้ก่อสร้างทั้งส้ิน	4,947	ราย	เป็นส่ิงก่อสร้าง

จ�านวน	5,960	แห่ง	คิดเป็นพื้นที่	2,340.8	พันตารางเมตร	

โดยเป็นการได้รับอนญุาตให้ก่อสร้างสิง่ก่อสร้างลานจอดรถ

เป็นพื้นที่มากที่สุด	(แผนภาพที่	5)

	 เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2559	พบว่า	ในปี	2560	 

มีผู ้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและต่อเติมหรือดัดแปลง 

เพิ่มขึ้น	26.2%	มีสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและ

ต่อเติมหรือดัดแปลงเพิ่มข้ึน	13.1%	และมีความยาวของ 

สิง่ก่อสร้างทีไ่ด้รับอนญุาตให้ก่อสร้างและต่อเติมหรอืดดัแปลง

เพิ่มขึ้น	8.4%

 

 

 

 

เมื่อเปรียบเทียบจํานวนผู้ได้รับอนุญาต 
จํานวนสิ่งก่อสร้าง 
และพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน 
ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติม                 
หรือดัดแปลง ในปี 2560 และป ี2559 ในภาพรวม 
พบว่า จํานวนผู้ได้รับอนุญาตฯ เพิ่มขึ้น 3.2% 
จํานวนสิ่งก่อสร้างลดลง 1.7% 
และพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้น 0.99% (แผนภาพที่ 2)   

โดยเป็นพื้นที่อาคารเพื่อการศึกษา 
ที่ได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างฯ เพิ่มขึ้นสูงสุด 16.7% 
ส่วนอาคารเพื่อการสาธารณสุข/โรงพยาบาล 
มีพื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างฯ ลดลงมากที่สุด 
20.0% (แผนภาพที่ 3)  

  

 

 

 

2. สิ่งก่อสรา้งที่มิใช่อาคารโรงเรือน 
   2.1 สิ่งก่อสร้างที่มีหน่วยวัดเป็นความยาว 
 
 

 
 

 
 
  
 
 

ในปี 2560 
มีผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือ
น ที่มีหน่วยวัดเป็นความยาว เช่น รั้ว/กําแพง 
ถนน/ทางรถไฟ สะพาน เขื่อน/คันดิน 
ท่อ/ทางระบายน้ํา และอื่น ๆ ทั้งสิ้น 17,112 ราย 
เป็นสิ่งก่อสร้างจํานวน 19,188 แห่ง คิดเป็นความยาว 
2,424.6 พันเมตร 
โดยเป็นการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง 
ท่อ/ทางระบายน้ํา จํานวนมากที่สุด (แผนภาพที่ 4) 
 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่า ในปี 2560 
มีผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและต่อเติมหรือดัดแปลงเพิ่ม
ขึ้น 4.3% 
มีสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและต่อเติมหรือดั
ดแปลงเพิ่มขึ้น 2.4% 
และมีความยาวของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้า
งและต่อเติมหรือดดัแปลงเพิม่ขึ้น 7.1%  
   2.2 สิ่งก่อสร้างที่มีหน่วยวัดเป็นพื้นที่ 
 
 
 
 

 
 ในปี 2560 
ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน
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กตามชนิดสิ่งก่อสร้าง 
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เมื่อเปรียบเทียบจํานวนผู้ได้รับอนุญาต 
จํานวนสิ่งก่อสร้าง 
และพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน 
ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติม                 
หรือดัดแปลง ในปี 2560 และป ี2559 ในภาพรวม 
พบว่า จํานวนผู้ได้รับอนุญาตฯ เพิ่มขึ้น 3.2% 
จํานวนสิ่งก่อสร้างลดลง 1.7% 
และพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้น 0.99% (แผนภาพที่ 2)   

โดยเป็นพื้นที่อาคารเพื่อการศึกษา 
ที่ได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างฯ เพิ่มขึ้นสูงสุด 16.7% 
ส่วนอาคารเพื่อการสาธารณสุข/โรงพยาบาล 
มีพื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างฯ ลดลงมากที่สุด 
20.0% (แผนภาพที่ 3)  

  

 

 

 

2. สิ่งก่อสรา้งที่มิใช่อาคารโรงเรือน 
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รายงานประจำาปี 256180

ภารกิจที่สำานักงานสถิติจังหวัดจัดทำาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในจังหวัดในปีงบประมาณ 2561

	 ส�ำนกังำนสถติจัิงหวดัทุกจงัหวดัได้รบัมอบหมำยจำกส�ำนกังำนสถิตแิห่งชำติให้จดัท�ำโครงกำรส�ำรวจในระดบัจังหวดั	

ประมำณปีละ	15	 โครงกำร	 รวมทั้งส�ำนักงำนสถิติจังหวัดได้จัดท�ำโครงกำรส�ำรวจตำมท่ีได้รับมอบหมำยหรือ 

ขอควำมร่วมมือจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและหน่วยงำนต่ำงๆ	ในจังหวัดซึ่งมีปริมำณงำนที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละจังหวัด	

	 โครงกำรส�ำรวจท่ีส�ำนักงำนสถิติจังหวัดจัดท�ำ	ตำมที่ได้รับมอบหมำยและขอควำมร่วมมือจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

และหน่วยงำนในจังหวัด

ภาคกลาง

จังหวัด โครงการ

กำญจนบุรี •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมงำนและผู้ประกอบกำรในกำรจัดงำนแสดงและจ�ำหน่ำย 

	 สินค้ำ	“มหกรรมค้ำชำยแดนกำญจนบุรี	ปี	2561”

•	ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรจัดงำนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรจัดงำน	“ท่ำม่วงบ้ำนฉัน	ดีและงำม”	ครั้งที่	6

•	 ส�ำรวจกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ	 

	 พ.ศ.	2561	และโครงกำรตำมแนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภำยใน 

	 ประเทศ	(แผนพัฒนำภำคกลำง)	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561

•	 ส�ำรวจงำนเทศกำลเที่ยวเมืองกำญจน์	อำหำรอร่อย	ครั้งที่	5

ฉะเชิงเทรำ •	ส�ำรวจพฤติกรรมกำรท่องเที่ยววัดโสธรวรำรำมวรวิหำร

•	ส�ำรวจพฤติกรรมกำรท่องเที่ยววัดสมำนรัตนำรำม

•	ส�ำรวจพฤติกรรมกำรท่องเที่ยววัดโพรงอำกำศ

•	ส�ำรวจพฤติกรรมกำรท่องเที่ยววัดหงส์ทอง

•	ส�ำรวจพฤติกรรมกำรท่องเที่ยววัดหัวสวน

•	ส�ำรวจพฤติกรรมกำรท่องเที่ยววัดวีระโชติธรรมำรำม

ชลบุรี •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อโครงกำร	“หน่วยบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้มให้ 

	 ประชำชน”	จังหวัดชลบุรี

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดงำนนมัสกำรพระพุทธสิหิงค์ฯ	และงำนสงกรำนต์ 

	 จังหวัดชลบุรี	ประจ�ำปี	2561

ชัยนำท •	ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

	 ประจ�ำปี	(งบพัฒนำจังหวัด)	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	จังหวัดชัยนำท

•	ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ 

	 แก้ไขปัญหำยำเสพติด	จังหวัดชัยนำท	พ.ศ.	2561

•	ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับกำรจัดงำน“วันส้มโอขำวแตงกวำชัยนำท	ครั้งที่	35	 

	 ประจ�ำปี	2561”

•	ส�ำรวจควำมคิดเหน็ของประชำชนเกีย่วกบักำรจดังำน“ประเพณ	ีแข่งเรอืยำว	ชิงถ้วยพระรำชทำนฯ”	 

	 ประจ�ำปี	2561
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ชัยนาท • ส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก และงานของดศีรท้ีองถิน่ 

 จังหวัดชัยนาท ประจ�าปี 2561 ครั้งที่ 33

• ส�ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดชัยนาท 4 ไตรมาส ประจ�าปี 2561

• ประเมนิความพงึพอใจในการจดังานมนต์เสน่ห์วถิไีทยลุม่เจ้าพระยา-ป่าสกั 4 จงัหวดั ประจ�าปี 2561

ตราด • ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดงาน “วันระก�าหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด”  

 ประจ�าปี 2561

นครนายก • ส�ารวจพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน จังหวัดนครนายก 2561

• บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขสร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่ประชาชน จังหวัด 

 นครนายก

นครปฐม • ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับโครงการ “จังหวัดนครปฐม พบประชาชนและ 

 หน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน”

นนทบุรี • ส�ารวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี

• ส�ารวจความคิดเห็นของ “ประชาชน” ต่องาน The Best of Nonthaburi 2018

• ส�ารวจงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์จังหวัดนนทบุรี

• ส�ารวจการจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการฯ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ • ส�ารวจความคิดเห็นการจัดงานไหว้พระพุทธมงคลคีรีขันธ์ และสักการะศาลหลักเมืองจังหวัด 

 ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561

• ส�ารวจความคิดเห็นการจัดงาน “ท่องเท่ียวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และ 

 งานกาชาดครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2561”

• ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัด 

 ประจวบคีรีขันธ์ ประจ�าปี 2561

ปราจีนบุรี • ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน “เทศกาล มาฆปูรมี ศรีปราจีน คร้ังท่ี 32  

 ประจ�าปี 2561”

• ส�ารวจขยะมูลฝอยจังหวัดปราจีนบุรี

พระนครศรีอยุธยา • ส�ารวจการประเมินความพึงพอใจของผู ้มาเที่ยวและผู ้ประกอบการต่อการจัดงาน “ยอยศ 

 ยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก”

• ส�ารวจการประเมินความพึงพอใจของผู้มาเท่ียวและผู้ประกอบการต่อการจัดงาน “อยุธยา 

 ยามเย็นฤดูหนาว” (30 ธันวาคม 2560)

• ส�ารวจการประเมนิความพงึพอใจของผูม้าเทีย่วและผูป้ระกอบการต่อการจดังาน “อยธุยายามเยน็  

 In Love” (17 กุมภาพันธ์ 2561)

• ส�ารวจความพึงพอใจการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลการจัดการด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม  

 และสารเคมีของโรงงานต่อสาธารณะต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัด 

 พระนครศรีอยุธยา

เพชรบุรี • ประเมินผลการจัดงาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร” ครั้งที่ 32 ประจ�าปี 2561
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ระยอง •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจที่มีต ่อกำรจัดงำน	“วันส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระรำชำ	 

	 ครั้งหนึ่ง...พระรำชำได้เสด็จพระรำชด�ำเนินมำ	(14	กรกฎำคม	2523)”	ประจ�ำปี	2561

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรจัดงำน“มหกรรมเล่ำขำนต�ำนำนเมืองระยอง	 

	 เฉลิมพระเกียรติ	63	พรรษำ	สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี”	 เนื่องใน 

	 วันอนุรักษ์มรดกไทย	ประจ�ำปี	2561

•	 ส�ำรวจประเมินผลกำรจัดงำนเทศกำล	“ผลไม้และของดีจังหวัดระยอง	และงำนถนนผลไม้ 

	 สไตล์ตะพง”	ประจ�ำปี	2561

•	 ส�ำรวจกำรรับรู้รับทรำบของประชำชนท่ีมีต่อโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจ	ภำคตะวันออก	 

	 (จังหวัดระยอง)

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรแข่งขันกีฬำและนันทนำกำรผู้สูงอำยุแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	12	 

	 ประจ�ำปี	2561	“หม่ำม้ำหมุดเกมส์”	ณ	จังหวัดระยอง

•	 ส�ำรวจข้อมูลสถำนภำพกำรรู้เท่ำทันสื่อและสำรสนเทศจังหวัดระยอง	ประจ�ำปี	2561

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติดจังหวัดระยอง	 

	 พ.ศ.	2561

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมงำนกิจกรรม“วันภูมิพลมหำรำชำ”	ประจ�ำปี	2560

•	 ส�ำรวจควำมคดิเหน็ของประชำชนทีม่ำเทีย่วงำนวนัสมเดจ็พระเจ้ำตำกสนิมหำรำชและงำนกำชำด 

	 จังหวัดระยอง	ประจ�ำปี	2560

•	 ประเมนิผลส�ำรวจกำรให้บริกำรของศนูย์บรกิำรกำรพัฒนำปลวกแดงตำมพระรำชด�ำริจงัหวดัระยอง	 

	 พ.ศ.	2561

•	 ประเมินผลกำรจัดงำนวันสุนทรภู่	กวีโลก	จังหวัดระยอง	ประจ�ำปี	2561

•	 ประเมินผลกำรจัดงำน	“เที่ยวทะเลหำดบ้ำนเพ-เกำะเสม็ด”	ประจ�ำปี	2560

รำชบุรี •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อ	โครงกำร	“บูรณำกำรสร้ำงรอยยิ้มให้แก่ประชำชน”	 

	 ประจ�ำปีงบประมำณ	2561

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรจัดงำน	“ท่องเที่ยวรำชบุรีของดี	 เมืองโอ่งและ 

	 งำนกำชำด	ประจ�ำปี	2561”

•	 จัดท�ำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดรำชบุรี	(GPP)	ปี	พ.ศ.	2560

ลพบุรี •	 ส�ำรวจควำมคิดเหน็ของผู้มำเท่ียวเข่ือนป่ำสกัชลสทิธิกั์บขบวนรถไฟพเิศษ

•	 ส�ำรวจควำมพงึพอใจของประชำชนต่อกำรจดังำนแผ่นดนิสมเดจ็พระนำรำยณ์

สมุทรปรำกำร •	 ส�ำรวจกำรตอบค�ำถำมและกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อค�ำถำมของนำยกรัฐมนตรี	4	+	6	ข้อ

สมุทรสงครำม •	 ส�ำรวจสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติด	ของจังหวัดสมุทรสงครำม	พ.ศ.	2561

•	 ส�ำรวจกำรท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครำม	พ.ศ.	2561

สมุทรสำคร •	 ส�ำรวจ	“18	มีนำ	สุขำภิบำลท่ำฉลอม	(วันท้องถิ่นไทย)”	ส�ำนักงำนจังหวัดสมุทรสำคร

•	 ส�ำรวจข้อมูลสถำนภำพกำรรู ้ เท ่ำทันสื่อและสำรสนเทศของประเทศไทย	 (Media	 and	 

	 Information	Literacy	Survey)	มหำวิทยำลัยมหิดล

•	 ประมวลผลและจดัท�ำแบบรำยงำนกำรรับฟังควำมคดิเหน็ต่อค�ำถำม	4	+	6	ข้อ	ของนำยกรฐัมนตรี	 

	 ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดสมุทรสำคร

•	 ประมวลผลและจัดท�ำสรุปผลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มำร้องเรียนร้องทุกข์	ศูนย์ด�ำรงธรรม 

	 จังหวัดสมุทรสำคร

•	 จัดเตรียมข้อมูลประกอบกำรประเมินตนเอง	 (self-assessment)	ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

	 สมุทรสำคร	ด้ำนกำรส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัลและขีดควำมสำมำรถที่มีอยู่และพัฒนำขึ้น	ทุก	6	เดือน
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สระบุรี •	 ส�ำรวจควำมคดิเหน็ของประชำชนเกีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนของโรงไฟฟ้ำกลัฟ์	(Gulf)	จงัหวดัสระบรุี	 

	 พ.ศ.	2561

สิงห์บุรี •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของผู้มำเท่ียวชมงำนและผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำเทศกำลกินปลำ	และของดี 

	 เมืองสิงห์บุรี	ครั้งที่	23	ประจ�ำปี	2561

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของผู้มำเที่ยวชมงำนและผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำงำนสดุดีวีรชนค่ำยบำงระจัน	 

	 จังหวัดสิงห์บุรี	ประจ�ำปี	2561

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม	“ร�ำลึกวีรชนค่ำยบำงระจัน	วันค่ำยแตก	ปี	2561”

สุพรรณบุรี •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็น	ควำมพึงพอใจ	และควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี 

	 ต่อกำรด�ำเนินงำนที่มีต่อโครงกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อให้บริกำรประชำชน	จังหวัดสุพรรณบุรี	 

	 พ.ศ.	2561

อ่ำงทอง •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรจัดงำนเกษตรและของดี	เมืองอ่ำงทอง	ประจ�ำป	ี 

	 2561

•	 ส�ำรวจกำรจัดงำนกำชำดจังหวัดอ่ำงทอง	“กำชำดและของดีเมืองอ่ำงทอง	ประจ�ำปี	2561”

•	 ส�ำรวจกำรจดังำน	5	ทีส่ดุสิง่ศักดิส์ทิธิ	์สงกรำนต์อ่ำงทองหนองเจด็เส้น	ประจ�ำปี	2561	“สงกรำนต์ 

	 หรรษำตำมหำออเจ้ำ”

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรจัดงำน	มหกรรมกลองนำนำชำติ	ประจ�ำปี	2561

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติด	จังหวัดอ่ำงทอง

•	 กำรนับจ�ำนวนผู้เข้ำเท่ียวชมกำรจัดงำน	ร�ำลึก	112	ปี	 เสด็จประพำสต้น	 เมืองอ่ำงทอง	และ 

	 ฉลอง	123	ปี	เมืองอ่ำงทอง

 
ภาคเหนือ

จังหวัด โครงการ

กำ�แพงเพชร •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับง�นประเพณีส�รทไทยกล้วยไข่	และของดีเมืองกำ�แพง	 

	 ประจำ�ปี	2560

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นเก่ียวกับก�รแข่งขันกีฬ�ช�วไทยภูเข�แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	30/2561	 

	 “กำ�แพงเพชรเกมส์”

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับง�นประเพณีนบพระ-เล่นเพลงและง�นก�ช�ด 

	 จังหวัดกำ�แพงเพชร	ประจำ�ปี	2561

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับก�รจัดโครงก�ร	“ตล�ดประช�รัฐ”

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกีย่วกบั	“เทศก�ลกินกุ้งก้�มกร�มและเกษตรแฟร์กำ�แพงเพชร”	 

	 ประจำ�ปี	2561

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รเพิ่มคำ�ขวัญจังหวัดกำ�แพงเพชร

•	 จัดทำ�แบบร�ยง�นก�รรับฟังคว�มคิดเห็นต่อคำ�ถ�ม	10	ข้อ	ของน�ยกรัฐมนตรี

•	 ประมวลผลวิเคร�ะห์และสำ�รวจโครงก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นประช�ชน	ต่อสถ�นก�รณ์ย�เสพติด	 

	 (ร�ยเดือน)

เชียงใหม่ •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นเก่ียวกับก�รจัดง�นฤดูหน�ว	และง�น	OTOP	ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำ�ป	ี 

	 2561

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของประช�ชน	ต่อก�รดำ�เนนิง�นป้องกนัและแก้ไขปัญห�ย�เสพตดิของจงัหวดั 

	 เชียงใหม่	ประจำ�ปี	2561
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ตาก •	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของจังหวัดตาก

นครสวรรค์ •	 ส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนจังหวัดนครสวรรค์

•	 ส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

	 จังหวัดนครสวรรค์

•	 ส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการหน่วยบ�าบดัทกุข์	บ�ารงุสขุ	สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน	 

	 จังหวัดนครสวรรค์

•	 ส�ารวจความพึงพอใจตลาดประชารัฐ	ของดีวิถีชุมชน	ธ.ก.ส

•	 ส�ารวจความพึงพอใจตลาดประชารัฐ	ต้องชม	(ตลาดเจ้าค่ะ)

•	 ส�ารวจความพึงพอใจตลาดประชารัฐ	ท้องถิ่นสุขใจ

•	 ส�ารวจความพึงพอใจตลาดประชารัฐ	Modern	Trade

•	 ส�ารวจการติดตามและประเมินผลเทศกาลข้าวใหม่ปลามันจังหวัดนครสวรรค์

•	 ส�ารวจความพึงพอใจของผู ้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของศูนย์ด�ารงธรรม 

	 งานบริการข้อมูลข่าวสาร/บริการให้ค�าปรึกษาประจ�าปีงบประมาณ	2561

•	 โครงการติดตามและประเมินผลงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสี่แคว	ครั้งที่	7

น่าน •	 ส�ารวจความคิดเหน็ของประชาชนโครงการ	“หน่วยบ�าบดัทกุข์	บ�ารงุสขุ	สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน”

•	 ส�ารวจความคิดเห็นผู้ร่วมงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	คร้ังที่	34	น่านเกมส์	จังหวัดน่าน	 วันที่	 

	 19	–	29	มีนาคม	พ.ศ.	2561

•	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่องานประจ�าปีและของดีเมืองน่าน	ประจ�าปี	2561	วันที่	 

	 27	เมษายน	–	6	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561

พะเยา •	 ส�ารวจการประเมนิผลงานวนัพ่อขุนง�าเมอืง	จังหวดัพะเยา	(เมษายน)	พ.ศ.	2561

•	 ส�ารวจการประเมนิผลงานจัดงานเกษตรแฟร์	และงานลิน้จ่ี	พะเยา	(พฤษภาคม)	พ.ศ.	2561

•	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการจดักจิกรรมรณรงค์	เนือ่งในวนัต่อต้านยาเสพตดิโลก	 

	 จงัหวดัพะเยา	ประจ�าปี	2561	วนัองัคารท่ี	26	มถุินายน	2561	ณ	มหาวทิยาลยัพะเยา

พิจิตร •	 ส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน	“นมัสการหลวงพ่อเพชร	และสมโภชเมื่องพิจิตร”	 

	 ประจ�าปี	2561

•	 ส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน	“ประเพณีสงกรานต์	สรงน�้าพ่อปู ่	บูชาหลักเมือง 

	 และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร”	ประจ�าปีพุทธศักราช	2561

•	 ส�ารวจความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดังานประเพณ	ี“แข่งขนัเรอืยาวจงัหวดัพิจติรชงิถ้วยพระราชทาน 

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”	ประจ�าปี	2561

พิษณุโลก •	 การประเมิน	“การจัดงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว	ประจ�าปี	2561”

เพชรบูรณ์ •	 ส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ประกอบการต่อการจัดงาน	“มะขามหวานนครบาล 

	 เพชรบูรณ์	ประจ�าปี	2561”

•	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนในการด�าเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด	 

	 จังหวัดเพชรบูรณ์	พ.ศ.	2561

แพร่ •	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการหน่วยแพทย์อาสา	สมเด็จพระศรีนครินทรา 

	 บรมราชชนนี	(พอ.สว.)	และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ	จังหวัดแพร่

•	 ส�ารวจความคิดเห็นของผู้ร่วมชมขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุช่อแฮตามประเพณีล้านนา	 

	 “งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ	เมืองแพร่แห่ตุงหลวง	ประจ�าปี	2561”



สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 85

แพร่ •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกิจกรรมทำงศำสนำ	“ประเพณีไหว้พระธำตุช่อแฮ	 เมืองแพร ่

	 แห่ตุงหลวง	ประจ�ำปี	2561”

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนในภำพรวมต่อกำรจัดงำน	“ประเพณีไหว้	พระธำตุช่อแฮ	 

	 เมืองแพร่แห่ตุงหลวง	ประจ�ำปี	2561”

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อจัดงำนโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ 

	 ภูมิปัญญำท้องถิ่น	“กิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยววิถีธรรมน�ำสุขภำพ”

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน	ต่อกิจกรรมผ่อบ้ำนยำมแลงแป๋งสุขหื้อจำวแป้

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำจังหวัดแพร	่ 

	 พ.ศ.	2557	–	2560

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร	ประจ�ำ 

	 ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2560

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกิจกรรม	แรลลี่	“ปั่นแอ่วเมืองแป้	ช่อแฮเมืองงำม”

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำน	“ส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง”	จังหวัดแพร	่ 

	 ประจ�ำปี	2561

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหำศำกยมุนี	 

	 พระคู่บ้ำน	คู่เมืองแพร่	ประจ�ำปี	2561

•	 ส�ำรวจพฤติกรรมกำรขับขี่ยำนพำหนะบนท้องถนน	ตำมมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน

ล�ำปำง •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของนักท่องเท่ียวเก่ียวกับกำรจัดงำน“สืบสำนต�ำนำนพ่อเจ้ำทิพย์ช้ำง	วีรบุรุษ 

	 แห่งเขลำงค์นคร”

ล�ำพูน •		ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับโครงกำร	“หน่วยบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	จังหวัดล�ำพูน 

	 เคลื่อนที่”	(แบบสอบถำมออนไลน์)

•		ส�ำรวจควำมคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นค�ำถำม	4	+	6	ข้อ	ของนำยกรัฐมนตรีได้กล่ำวในรำยกำร 

	 ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	จังหวัดล�ำพูน	(แบบสอบถำมออนไลน์)

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์รำชกำรสะดวก	(GECC)	ของส�ำนักงำนขนส่ง 

	 จังหวัดล�ำพูน	(แบบสอบถำมออนไลน์)

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจส�ำหรบัผูใ้ช้บรกิำรของส�ำนกังำนขนส่งจงัหวดัล�ำพนู	(แบบสอบถำมออนไลน์)

สุโขทัย •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับกำรจัดงำนประเพณี	“ลอยกระทง	เผำเทียน	เล่นไฟ 

	 จังหวัดสุโขทัย	ประจ�ำปี	2560”	(นักท่องเที่ยวชำวไทย)

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับกำรจัดงำนประเพณี“ลอยกระทง	เผำเทียน	เล่นไฟ 

	 จังหวัดสุโขทัย	ประจ�ำปี	2560”	(นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ)

อุตรดิตถ์ •	 สรุปผลกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน	โครงกำรหน่วยบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้ม 

	 ให้ประชำชนจังหวัดอุตรดิตถ์

อุทัยธำนี •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของหน่วยงำนที่มำให้บริกำรโครงกำร	“หน่วยบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำง 

	 รอยยิ้มให้ประชำชน”	ประจ�ำปีงบประมำณ	2561

•	 ส�ำรวจกำรจัดพิธีถวำยดอกไม ้จันทน ์	 ในงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ	 

	 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	ประจ�ำปีงบประมำณ	2561

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรจัดงำนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรม- 

	 มหำชนกและงำนกำชำด	ประจ�ำปี	2561	จังหวัดอุทัยธำนี

•	 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว	“งำนมหกรรมของดีเมืองอุทัยธำนี”	ประจ�ำปีงบประมำณ	2561
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด โครงการ

กาฬสินธุ์ •	 ส�ารวจพฤติกรรมการบริโภคผักจังหวัดกาฬสินธุ์	พ.ศ.	2561

•	 ส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามยุทธการ 

	 ฟ้าแดดสงยาง	จังหวัดกาฬสินธุ์	พ.ศ.	2561

•	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดงานสรงน�้าพระธาตุยาคู	ปี	2561

•	 ส�ารวจความสุขมวลรวมจังหวัด	กลุ่มจังหวัด	ปีงบประมาณ	2561

•	 ประเมินผลโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐานจังหวัดกาฬสินธุ์

•	 ประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์	kalasin	Happiness	Model	ปีงบประมาณ	2561

ขอนแก่น •	 ติดตามประเมินผลความสุขมวลรวมของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	(กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด)	พ.ศ.	2561

ชัยภูมิ •	 ส�ารวจงานเจ้าพ่อพญาแล	จังหวัดชัยภูมิ	ประจ�าปี	2561

นครพนม •	 ส�ารวจการบริการจังหวัดเคลื่อนท่ีและโครงการ	“หน่วยบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุข	สร้างรอยยิ้มให ้

	 ประชาชน”

•	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ

บุรีรัมย์ •	 ส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน	“บุรีรัมย์	มาราธอนประจ�าปี	2561”

•	 ส�ารวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวงาน	“ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจ�าปี	2561”

•	 ส�ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงาน	“บุรีรัมย์	สงกรานต์	คาร์นิวัล”

•	 ส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ด�ารงธรรม

•	 ส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน	“ตลาดนัดถนนคนเดินชุมชนสายยาว”

•	 ส�ารวจการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก	(Winter	Test)

มหาสารคาม •	 ส�ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม	ขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริ

•	 ส�ารวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	ประจ�าป ี

	 งบประมาณ	พ.ศ.	2561

•	 ส�ารวจและติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน	 จังหวัด 

	 มหาสารคาม

มุกดาหาร •	 ส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ	“หน่วยบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุข	สร้างรายยิ้มให ้

	 ประชาชน”

•	 ส�ารวจการรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	จังหวัดมุกดาหาร	(สวท.	มุกดาหาร)

•	 ส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร

•	 ประเมินผลการจัดงานกาชาดและงานของดี	36	ปี	จังหวัดมุกดาหาร	ประจ�าปี	2561

•	 รายงานผลการส�ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา 

	 อาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา	และงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน 

	 เทศกาลวิสาขบูชา	ประจ�าปี	2561

•	 ประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมมัคคุเทศก์และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	โดยใช้มิติวัฒนธรรม 

	 ภายใต้โครงการจิตอาสา	ท�าความดีด้วยหัวใจ	ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 

	 มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 

	 66	พรรษา	28	กรกฎาคม	2561
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มุกดาหาร •	 ประเมนิความพงึพอใจโครงการส่งเสรมิชมุชนคณุธรรมน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

	 สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน	(การเป็นเจ้าบ้านที่ดี)

ยโสธร •	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร	ประจ�าปี	2561

•	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี	“เพิ่มรอยยิ้ม	เติมความสุข	 

	 ให้คนยโสธร”	ประจ�าปีงบประมาณ	2561

•	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด	จังหวัดยโสธร	 

	 พ.ศ.	2561

•	 รายงานผลการด�าเนินงานประเพณีบุญบั้งไฟ	จังหวัดยโสธร	ประจ�าปี	2561

•	 จัดท�าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์	จังหวัดยโสธร	ประจ�าปี	2561	(จัดท�าแบบส�ารวจชี้แจงการบันทึก 

	 แบบสอบถาม)

ร้อยเอ็ด •	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในหลวงรัชกาลที่	9	 

	 พ.ศ.	2560	จังหวัดร้อยเอ็ด

•	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน	สมมาน�้าคืนเพ็งเส็งประทีป	พ.ศ.	2560

•	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่	บ�าบัดทุกข์	 

	 บ�ารุงสุข	และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	พอ.สว.	จังหวัดร้อยเอ็ด

•	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการจัดงาน	ประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด	 

	 ประจ�าปี	พ.ศ.	2561

•	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการจดังาน	มหาทานบารมปีระเพณีบุญผะเหวดร้อยเอด็	 

	 พ.ศ.	2561

•	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานเล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด	243	ปี	พ.ศ.	2561

เลย •	 ประเมินการจัดงาน	“ดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลย”	ประจ�าปี	2561

•	 ประเมินผลการจัดงาน	“มหกรรมไม้ดอกประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ศรีสะเกษ •	 ส�ารวจประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในการด�าเนินโครงการ	จัดงานเทศน์มหาชาต	ิ 

	 “77	จังหวัดรวมใจ...เทศน์การกุศล	เพื่อเยาวชน”	จังหวัดศรีสะเกษ

•	 ส�ารวจการรับฟังความคิดเห็นต่อค�าถาม	4	+	6	ข้อของนายกรัฐมนตรี

•	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	กรมประชาสัมพันธ์	 (ข่าวแดน 

	 ล�าดวน)

•	 ส�ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

	 ยาเสพติดของจังหวัดศรีสะเกษ	ประจ�าปีงบประมาณ	2561

สกลนคร •	 ส�ารวจการประเมินผลการจัดงานมหกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกล	ประเทศไทย	ปี	2561	 

	 (The	Great	Mekong	Bike	Ride	2018)	ณ	จังหวัดสกลนคร

•	 ส�ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการสัมมนาเตรียมความพร้อมทีมขับเคลื่อน	การพัฒนาประเทศไทย	 

	 ตามโครงการไทยนิยม	ยั่งยืน	ระดับอ�าเภอ	และระดับต�าบล	จังหวัดสกลนคร

•	 ส�ารวจการประเมินผลงานรวมน�้าใจไทสกล	จังหวัดสกลนคร	ประจ�าปี	2561

•	 ส�ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส	 

	 ประจ�าปี	2017	จังหวัดสกลนคร	ณ	ส�านักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่	 -	หนองแสง	 (โรงเรียน 

	 เซนต์ยอแซฟสกลนคร)
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สกลนคร •	 ส�ำรวจกำรประเมินผลงำนเปิดตลำดประชำรัฐ	(Grand	Opening)	จังหวัดสกลนคร

•	 ส�ำรวจของประชำชนที่มีต่อโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่	“หน่วยบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้มให้ 

	 ประชำชน”	จังหวัดสกลนคร	(ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	จ�ำนวน	11	เดือน)

สุรินทร์ •	 รำยงำนผลกำรจัดงำนมหัศจรรย์งำนช้ำงสุรินทร์	ประจ�ำปี	2560	ครบรอบ	57	ปี

หนองคำย •	 ส�ำรวจควำมคดิเหน็ของประชำชนในกำรรบับรกิำรโครงกำร	“ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษตัรย์ิ	 

	 และหน่วยบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข”	(จังหวัดเคลื่อนที่)

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจ	“ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร	และกำรส�ำรวจปัจจัยควำมผำสุก 

	 และควำมผกูพนัของบคุลำกรต่อองค์กร”	พ.ศ.	2561	เพือ่สนบัสนนุกำรประเมนิ	PMQA	ของจงัหวดั 

	 หนองคำย

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจในกำรจัดงำน	“ประชุมคณะผู้บริหำรระดับสูง	3	ประเทศ	 

	 9	จังหวัด	(ไทย-ลำว-เวียดนำม)	ครั้งที่	21”	ณ	จังหวัดหนองคำย

•	 ส�ำรวจควำมคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่ว/ผูป้ระกอบกำร/เจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏบิตังิำน	“เทศกำลออกพรรษำ 

	 บั้งไฟพญำนำค	จังหวัดหนองคำย	ประจ�ำปี	พ.ศ.	2560”	(ระหว่ำงวันที่	2–11	ตุลำคม	พ.ศ.	2561)

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดงำน	“กำรแข่งขันเรือเร็วฟอร์มูลำ	1	เช่ือมโยงควำมสัมพันธ ์

	 สองฝั่งโขง	ครั้งที่	1	ปี	พ.ศ.	2560	จังหวัดหนองคำย”

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรจัดงำน	“กำรแข่งขันกีฬำทำงน�้ำเรือเร็ว	ฟอร์มูลำ	1	ส่งเสริม 

	 กำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์สองฝั่งโขง	ปี	พ.ศ.	2561”

•	 ส�ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดหนองคำย	ปี	พ.ศ.	2561

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศตำมโครงกำร	ไทยนิยม	ยั่งยืน	 

	 ประจ�ำปี	2561	จังหวัดหนองคำย

•	 ประเมนิกำรบ�ำบดัฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูเ้สพยำเสพตดิในระบบสมคัรใจ	“ศนูย์ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม”	 

	 จังหวัดหนองคำย	ประจ�ำปี	2561	(10	รุ่น)

หนองบัวล�ำภู •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจผู้มำเที่ยวงำน	“สักกำระสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช	จังหวัดหนองบัวล�ำภู”

•	 ส�ำรวจหน่วยบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน

อุดรธำนี •	 ส�ำรวจกำรบริกำรจังหวัดเคลื่อนท่ีและโครงกำร	“หน่วยบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้ม 

	 ให้ประชำชน”

•	 ส�ำรวจกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน	ในพื้นที่ของ 

	 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี

•	 ส�ำรวจกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศตำมโครงกำรไทยนิยม	ยั่งยืน	ระดับพื้นที่

•	 ส�ำรวจกำรเสริมสร้ำงเยำวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธำนี	(UD	New	Generation)	ตำมแนวทำง 

	 อุดรโมเดล	(Udon	Model)

อุบลรำชธำนี •	 ประเมินผลกำรจัดงำนประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ	จังหวัดอุบลรำชธำนี	ประจ�ำปี	พ.ศ.	2561

อ�ำนำจเจริญ •	 ส�ำรวจควำมคดิเหน็ของประชำชนทีมี่ต่อกำรจดัเทศกำลป่ันจกัรยำน	“ป่ันใจ	เกนิร้อย	พชิติภสูงิห์”	 

	 จังหวัดอ�ำนำจเจริญ

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกีย่วกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพตดิและควำมพึงพอใจ 

	 ของประชำชนต่อกำรด�ำเนนิงำนป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิจงัหวัดอ�ำนำจเจริญ	พ.ศ.	2561

•	 ส�ำรวจข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำจังหวัด/ยุทธศำสตร์	 จังหวัดอ�ำนำจเจริญ	 

	 พ.ศ.	2561
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บึงกาฬ •	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับโครงการ	“หน่วยบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุข	สร้างรอยยิ้มให ้

	 ประชาชน”	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561

•	 ประเมินผลลัพธ์การจัดงานวันยางพารา	และงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ	ประจ�าปี	2561

•	 ประเมินผลลัพธ์	การจัดงาน	หนาวดีดี	ที่บึงกาฬ	ซีซั่น	4	ประจ�าปี	2561

•	 ประเมินผลลัพธ์การจัดงานสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ	ครบรอบ	7	ปี

•	 ประเมินผลลัพธ์การจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี	ไทย-ลาว-เวียดนาม	ชิงถ้วยพระราชทาน 

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ครั้งที่	19	ประจ�าปี	2561

ภาคใต้

จังหวัด โครงการ

กระบี่ •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรจัดงำนเทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่และ 

	 งำนกำชำด	ประจ�ำปี	พ.ศ.	2561

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ	ณ	ประตู 

	 สู่จังหวัดกระบี่	พ.ศ.	2561

•	 ส�ำรวจข้อมูลเพื่อประมำณกำรภำวะเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่	พ.ศ.	2561	รำยไตรมำส

•	 ส�ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำนของสถำนประกอบกำร	ปี	2561

•	 น�ำเข้ำข้อมูลสถิติของศูนย์ข้อมูลกลำงกระทรวงมหำดไทย	(MOI)	พ.ศ.	2561	จังหวัดกระบี่

ชุมพร •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของประชำชนโครงกำรจังหวัดพบประชำชน	“หน่วย 

	 บ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน”	ประจ�ำปีงบประมำณ	2561

•	 ส�ำรวจควำมคิดเหน็ของประชำชนเกีย่วกบักำรจดังำนเทดิพระเกยีรตพิลเรอืเอกพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ 

	 พระองค์เจ้ำอำภำกรณ์เกียรติวงศ์	กรมหลวงชุมพร	เขตอุดมศักด์ิ	และงำนกำชำดจังหวัดชุมพร	 

	 ประจ�ำปี	2560

•	 ส�ำรวจควำมคดิเหน็ของประชำชนเกีย่วกบักำรจดังำน	“โลกทะเลชมุพร”	ครัง้ที	่28	ประจ�ำปี	2561

ตรัง •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดงำน	“พิธีวิวำห์ใต้สมุทร	2018”

•	 ส�ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำนของสถำนประกอบกำร	ปี	2561

•	 ส�ำรวจแรงงำนนอกระบบ	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561

นครศรีธรรมรำช •	 ส�ำรวจควำมคดิเหน็ของประชำชนในเรือ่ง	“กำรตดิตัง้ชดุโคมไฟส่องสว่ำงด้วยพลงังำนแสงอำทติย์	 

	 (solar	cell)	เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรรักษำควำมปลอดภัยให้ประชำชนและนักท่องเท่ียว”	จังหวัด 

	 นครศรีธรรมรำช

•	 ส�ำรวจค่ำใช้จ่ำยที่จ�ำเป็นของแรงงำนไร้ฝีมือ	(แรงงำนเพื่อพัฒนำฝีมือ)	ในภำคอุตสำหกรรม	 

	 พ.ศ.	2561	จังหวัดนครศรีธรรมรำช

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดงำน/กิจกรรม	“หลำดหน้ำวัดพระธำตุ	หรือถนน 

	 คนเดินหน้ำวัดพระธำตุ”	จังหวัดนครศรีธรรมรำช

•	 ส�ำรวจกำรจัดงำนสัปดำห์ส่งเสรมิพระพทุธศำสนำเนือ่งในเทศกำลวนัวสิำขบูชำ	วนัส�ำคญัสำกลโลก	 

	 ประจ�ำปี	2561

•	 ส�ำรวจกำรจัดงำนสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในเทศกำลวันอำสำฬหบูชำ-เข้ำพรรษำ	 

	 ประจ�ำปี	2561

•	 ประเมินโครงกำรกำรพฒันำศกัยภำพกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั	จงัหวดันครศรธีรรมรำช	 

	 ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2560
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นครศรีธรรมราช •	 ประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

•	 ประเมินการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย	จงัหวดันครศรธีรรมราช	ประจ�าปีงบประมาณ	 

	 พ.ศ.	2561

นราธิวาส •	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการจัดงานกาชาดและงานประจ�าปี	จังหวัดนราธิวาส	 

	 ประจ�าปี	2561

•	 ส�ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งและอ�านวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ 

	 ของจังหวัดนราธิวาส	ประจ�าปี	2561	(ฮ.ศ.1439)

•	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการจัดงานของดีเมืองนรา	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561	มี	 

	 4	กิจกรรม

	 -	การส�ารวจความพึงพอใจกิจกรรมงานวันลองกอง

	 -	การส�ารวจความพึงพอใจกิจกรรมงานศิลปาชีพและงานกระจูด

	 -	การส�ารวจความพึงพอใจกิจกรรมงานประชันนกเขาชวาเสียง

	 -	การส�ารวจความพึงพอใจกิจกรรมงานแข่งขันเรือกอและ	เรือยอกอง	และเรือคชสีห์

•	 ส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2561

ปัตตานี •	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานมหกรรมสมโภชเจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยว	จังหวัด 

	 ปัตตานี	ประจ�าปี	2561

•	 ส�ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมแข่งขันวิ่ง	ปัตตานีมาราธอน	2561

•	 ส�ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมแข่งขันจักรยานทางไกล	พ.ศ.	2561

•	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับงานแสดงสินค้า	 วัฒนธรรม	ของดีเมืองตานี	และ 

	 งานกาชาดจังหวัดปัตตานี	พ.ศ.	2561

•	 ประเมินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ

•	 จัดท�าฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช

พังงา •	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานโครงการ	“ปั่นให้ฟิน	 

	 กนิให้หรอย	@พังงา”

พัทลุง •	 ส�ารวจความพึงพอใจการแข่งขันวิ่ง	“พัทลุงมินิ–ฮาร์ฟมาราธอน	และฟันรัน”	ครั้งที่	13

•	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับโครงการ	“หน่วยบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุข	สร้างรอยยิ้มให้ 

	 ประชาชน	จังหวัดพัทลุง”	รายเดือน

•	 ส�ารวจค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าท�างานในภาคอุตสาหกรรม	พ.ศ.	2561

•	 ประเมินผลการจัดงานสมโภชน์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ	และงานกาชาดประจ�าป ี

	 ของดีเมืองลุงประจ�าปี	2561

•	 โครงการ	“การน�าเสนอข้อมลูครวัเรอืนทีม่รีายได้เฉลีย่ต�า่กว่า	38,000	บาท/คน/ปี	ในรปูแบบ	GIS”	 

	 จังหวัดพัทลุง	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561

ภูเก็ต •	ส�ารวจงานวัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรี	ท้าวศรีสุนทร	ประจ�าปี	2561
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ยะลา •	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่	“หน่วยบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุข	 

	 สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”	พ.ศ.	2561

•	 ส�ารวจงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา	พ.ศ.	2561

•	 ส�ารวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรในจังหวัดยะลา	 พ.ศ.	 2560	 

	 (ของปีงบประมาณ	2560	จัดท�าปีงบประมาณ	2561)

•	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	พ.ศ.	2561

•	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน	“สมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัด 

	 ยะลา	ประจ�าปี	2561”

ระนอง •	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน	“อาบน�้าแร่	แลระนอง	ประจ�าปี	2560”

•	 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน	“อาบน�้าเพ็ญ	@ระนอง	ประจ�าปี	2560”

สงขลา •	 ส�ารวจผู้ประกอบการ	การแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด	“เอสเอ็มเอ็ม	เอวีซีบีช	ทัวร์	 เอสโคล่า	 

	 สมิหลา	โอเพ่นฯ	ครั้งที่	19	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561

•	 ส�ารวจผู้ชมการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด	“เอสเอ็มเอ็ม	 เอวีซีบีช	 ทัวร์	 เอสโคล่า	สมิหลา	 

	 โอเพ่นฯ	ครั้งที่	19	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561

•	 ส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสงขลา	 

	 ปี	2561

•	 ส�ารวจการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด	ประจ�าปีงบประมาณ	2561

•	 ส�ารวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ	ปี	2561

•	 ส�ารวจค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าท�างานในภาคอุตสาหกรรม	พ.ศ.	2561

•	 ส�ารวจความพึงพอใจของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์	ประจ�าปี	2561

•	 ส�ารวจความพึงพอใจของญาติผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์	ประจ�าปี	2561

สตูล •	 ส�ารวจความพึงพอใจต่อการจัดงานมรกตอันดามัน	มหัศจรรย์อาหารอร่อย	ของดีที่ละงู	 จังหวัด 

	 สตูล

•	 ส�ารวจความคิดเห็นกิจกรรมรวมพลคนศิลปินถิ่นสโตย	จังหวัดสตูล

•	 ส�ารวจความคิดเห็นการจัดงานวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา	ครั้งที่	15	จังหวัดสตูล

•	 ส�ารวจความพึงพอใจต่อการจัดงานโครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว	พ.ศ.	2561	จังหวัดสตูล	 

	 (มหกรรมว่าวประเพณีจังหวัดสตูล	ครั้งที่	38	และแสดงว่าวนานาชาติ)

•	 ส�ารวจค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นของแรงงานไร้ฝีมือในภาคอุตสาหกรรม	พ.ศ.	2561

•	 ส�ารวจความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเรียนในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา	 

	 พ.ศ.	2561
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 เตรียมตัวก่อน สปค. 2563

	 ส�ามะโนประชากรและเคหะ	เป็นการเก็บรวบรวม

ข้อมลูทกุพืน้ที	่เกีย่วกบัประชากรทกุคนในประเทศตามทีอ่ยู่

จริง	และที่อยู่อาศัยของประชากร	ณ	วันส�ามะโน	โดยจัดท�า

ทุก	10	ปี	

	 ป ัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 

สิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน	

วถีิชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนมกีารเปลีย่นแปลงไปมาก	

มคีวามเป็นส่วนตวัสงู	ความร่วมมอืในการให้ข้อมลูมน้ีอยลง	

จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาวธิกีารจดัท�าส�ามะโนฯ	และหาแนวทาง

แก้ไขปัญหาดังกล่าว

 วิธีก�รจัดทำ�สำ�มะโนฯ ล่วงหน้� 

	 การจัดท�าส�ามะโนประชากรท่ีผ่านมาแต่ละครั้งใช้

วิธีแบบเดิม	 (Traditional	 census)	 โดยใช้นายมาด ี

ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล	ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรและ

งบประมาณจ�านวนมาก	ในการจัดท�าส�ามะโนประชากร

แต่ละครั้งต้องมีการวางแผนเตรียมงานเป็นอย่างดีและ 

เป็นระบบล่วงหน้าอย่างน้อย	2-3	ปี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

รูปแบบวิธีการจัดท�า	จึงต้องมีการศึกษาการพัฒนาวิธีการ

จัดเกบ็ข้อมลูส�ามะโนประชากรและเคหะ	ซึง่ในการปฏิบติังาน

ล่วงหน้าปี	 2561	 ได้มีการวางรูปแบบของการจัดเก็บ 

ข้อมูลไว้	3	แนวทางดังต่อไปนี้

 แนวท�งที่ 1		วิธีแบบดั้งเดิม	(พัฒนารูปแบบการ

จัดท�า)	การปฏิบัติงานสนามเต็มพื้นท่ีทดลองด้วยวิธีการ 

นับจดทุกบ้าน	อาคาร	สิ่งปลูกสร้าง	เพ่ือหาครัวเรือนและ

รายละเอียดของสมาชิกในครัวเรือน	(โครงสร้างประชากร)	

ในแต่ละเขตแจงนับเต็มรูปแบบ	โดยเปล่ียนรูปแบบส�ารวจ

จากการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามเป็นใช้โปรแกรมการ

บันทึกข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง	

(Tablet)

 แนวท�งที ่2		การใช้ข้อมลูทะเบยีนร่วมกบัการท�า		

ส�ามะโนฯ	เพื่อปรับปรุงความถูกต้องของการนับประชากร	

เพ่ือหาข้อมูลส�าหรับตัวแปรท่ีไม่ได้จากฐานทะเบียน	และ

เพ่ือปรับปรุงคุณภาพข้อมูลให้ทันสมัย	 (ข้อมูลที่ใช้จาก

ทะเบียนราษฎร	ได้แก่	รหัสบ้าน	 (HID)	บ้านเลขที่	ถนน	

ตรอก	ซอย	จังหวัด	อ�าเภอ	ต�าบล	หมู่บ้าน	อายุ	เพศ	และ	

สัญชาติ)	โดยน�ามาศึกษาและตรวจสอบกับพื้นที่ปฏิบัติงาน

สนามในบางพื้นที่ของการท�าส�ามะโนฯ	ล่วงหน้า	

 แนวท�งท่ี 3		การน�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการ

เก็บข้อมูล	โดยการส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์	ซึ่งใช้

ข้อมูลที่อยู่อาศัย	และรหัสบ้าน	(HID)	จากข้อมูลทะเบียน

ราษฎร	เพื่อให้ประชาชนตอบข้อมูลกลับมาผ่านโปรแกรม

การบันทึกข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต	(Web	Applica-

tion)	หรอืส่งแบบสอบถามตอบกลบัโดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย	

	 การท�าส�ามะโนประชากรและเคหะ	พ.ศ.	2563	

(การปฏิบัติงานล่วงหน้าปี	2561)	ได้ทดลองด�าเนินการใน

ขั้นตอนต่างๆ	ของการปฏิบัติงาน	เช่น	การใช้แบบสอบถาม	

เครื่องมือที่ใช้การจัดเก็บข้อมูล	 การคัดเลือกพนักงาน 

แจงนับ	และการประมวลผล	 เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและ

อปุสรรคของแต่ละวธิกีาร	และเตรียมรับมอืกบั	สปค.	2563	

ท่ีก�าลังจะมาถึง	 ซ่ึงส�านักงานสถิติแห่งชาติยังคงศึกษา 

แนวทางท่ีจะพัฒนารูปแบบการเกบ็รวบรวมข้อมลูส�ามะโนฯ	 

ท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคม	 เศรษฐกิจ	 และบริบทของ

ประเทศไทยต่อไป

สำ�มะโนประช�กรและเคหะ พ.ศ. 2563

(ปฏิบัติง�นล่วงหน้�ปี 2561)

สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563  
(ปฏิบัติงานล��งงนนาปาป2561) 

เตรียมตัวก��อนสปค. 2563 
สํามะโนประชากรและเคหะ 

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกพื้นที่ 
เกี่ยวกับประชากรทุกคนในประเทศตามที่อยู่จริง 
และที่อยู่อาศัยของประชากร ณ วันสํามะโน โดยจัดทําทุก 10 
ปี  

ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่มีความหลากหลายแตกตา่งกัน 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก 
มีความเป็นส่วนตัวสูง ความร่วมมือในการให้ข้อมูลมีน้อยลง 
จึงจําเป็น ต้องพัฒนาวิธีการจัดทําสํามะโนฯ 
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

เรา..ได��อไไรจาาจไรทจาทจาอะโ?  
 
 

 

 

 

 

วิธีการจัดทําสํามะโนฯ ล��วงหน�  
การจัดทําสํามะโนประชากรที่ผ่านมาแต่ละครั้งใช้วิธีแ

บบเดิม (Traditional census) 
โดยใช้นายมาดีออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล 
ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรและงบประมาณจํานวนมาก 
ในการจัดทําสํามะโนประชากรแต่ละครั้งตอ้งมีการวางแผนเต
รียมงานเป็นอย่างดีและเป็นระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ปี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบวิธีการจัดทํา  
จึงต้องมีการศึกษาการพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูลสํามะโนปร

ะชากรและเคหะ ซึ่งในการปฏิบัติงานล่วงหน้าปี 2561   
ได้มีการวางรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลไว้ 3 
แนวทางดังต่อไปนี้ 

แนวทางที่ 1  วิธีแบบดั้งเดิม 
(พัฒนารปูแบบการจัดทํา) 
การปฏิบัติงานสนามเต็มพื้นที่ทดลองด้วยวิธีการนับจดทุกบ้า
น อาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
เพื่อหาครัวเรือนและรายละเอียดของสมาชิกในครัวเรือน 
(โครงสร้างประชากร) ในแต่ละเขตแจงนับเต็มรูปแบบ 
โดยเปลี่ยนรูปแบบสํารวจจากการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถา
มเป็นใช้โปรแกรมการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พก
พาขนาดกลาง (Tablet) 

แนวทางที่ 2  
การใช้ข้อมูลทะเบียนร่วมกับการทํา  สํามะโนฯ 
เพื่อปรับปรุงความถูกต้องของการนับประชากร 
เพื่อหาข้อมูลสําหรับตัวแปรที่ไม่ได้จากฐานทะเบียน 
และเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูลให้ทันสมัย 
(ข้อมูลที่ใช้จากทะเบียนราษฎร ได้แก ่รหัสบ้าน (HID) 
บ้านเลขที่ ถนน ตรอก ซอย จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน 
อายุ เพศ และ สัญชาต)ิ 
โดยนํามาศึกษาและตรวจสอบกับพื้นที่ปฏิบัติงานสนามในบา
งพื้นที่ของการทําสํามะโนฯ ล่วงหน้า  

แนวทางที่ 3   

การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเก็บข้อมูล 
โดยการส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ ซึ่งใช้ข้อมูลที่อยู่อาศัย 
และรหัสบ้าน (HID) จากข้อมูลทะเบียนราษฎร 
เพื่อให้ประชาชนตอบข้อมูลกลับมาผ่านโปรแกรมการบันทึกข้
อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต (Web Application) 
หรือส่งแบบสอบถามตอบกลับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
         การทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 
(การปฏิบัติงานล่วงหน้าป ี2561) 
ได้ทดลองดําเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของการปฏิบัติงาน เช่น 
การใช้แบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้การจัดเก็บข้อมูล 
การคัดเลือกพนักงานแจงนับ และการประมวลผล 
เพื่อให้ทราบถงึปัญหาและอุปสรรคของแต่ละวิธีการ 

ข��อมูลตัวชีัตัดสําตัญรัตับ ตังัตับ ําบ ูระญระเท 
ช 

 

 

และเตรียมรับมือกับ สปค. 2563 ที่กําลังจะมาถึง  
ซึ่งสํานักงานสถิติแห่งชาติยังคงศึกษาแนวทางที่จะพัฒนารูปแ
บบการเก็บรวบรวมข้อมูลสํามะโนฯ 

ที่เหมาะสมกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ 
และบริบทของประเทศไทยต่อไป  
 
  

สื่อประชาสัมพันธ��ท่ชนะะารประกวด 
โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 

 

1. ผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ ์(Logo) สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 

              นายอดิศกัดิ์  ม่วงคง      

 
2. ผู้ชนะการประกวด คําขวัญ สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 

              นางสาวปาริชาต     สุบิน      

3. ผู้ชนะการประกวด คําร้องพร้อมทํานองเพลงประกอบสปอตประชาสัมพันธ์ สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 

              นายเสฏฐวุฒิ     วราพุฒ     
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s 

“สํามะโนทุก 10 ปี ตรวจนับคนทุกพื้นที่ ตอบคําถามตามจริงที่มี เพื่อให้รัฐนําไปพัฒนา” 

สแกนเพื่อฟังเพลง 
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1. ผู้ชนะก�รประกวดตร�สัญลักษณ์ (Logo) สำ�มะโนประช�กรและเคหะ พ.ศ. 2563

นายอดิศักดิ์		ม่วงคง				

2. ผู้ชนะก�รประกวด คำ�ขวัญ สำ�มะโนประช�กรและเคหะ พ.ศ. 2563

นางสาวปาริชาต		สุบิน

“สำ�มะโนทุก 10 ปี ตรวจนับคนทุกพื้นที่ ตอบคำ�ถ�มต�มจริงที่มี เพื่อให้รัฐนำ�ไปพัฒน�”
  

3. ผูช้นะก�รประกวด คำ�ร้องพร้อมทำ�นองเพลงประกอบสปอตประช�สมัพนัธ์ สำ�มะโนประช�กรและเคหะ พ.ศ. 2563

   

นายเสฏฐวุฒิ	วราพุฒ				

สื่อประช�สัมพันธ์ที่ชนะก�รประกวด

โครงก�รสำ�มะโนประช�กรและเคหะ พ.ศ. 2563

สื่อประชาสัมพันธ��ท่ชนะะารประกวด 
โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 

 

1. ผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ ์(Logo) สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 

              นายอดิศกัดิ์  ม่วงคง      

 
2. ผู้ชนะการประกวด คําขวัญ สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 

              นางสาวปาริชาต     สุบิน      

3. ผู้ชนะการประกวด คําร้องพร้อมทํานองเพลงประกอบสปอตประชาสัมพันธ์ สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 

              นายเสฏฐวุฒิ     วราพุฒ     
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s 

“สํามะโนทุก 10 ปี ตรวจนับคนทุกพื้นที่ ตอบคําถามตามจริงที่มี เพื่อให้รัฐนําไปพัฒนา” 

สแกนเพื่อฟังเพลง 



รายงานประจำาปี 256194

4. ผู้ชนะก�รประกวด ภ�พก�ร์ตูนประช�สัมพันธ์สำ�มะโนประช�กรและเคหะ พ.ศ. 2563   

นายณัฐพล	ภู่แก้ว								
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ก�รให้บริก�รด้�นสถิติ



รายงานประจำาปี 256196

ก�รให้บริก�รข้อมูลสถิติและส�รสนเทศ
	 ในยคุ	Thailand	4.0	กระแสนยิมการใช้บรกิารผ่าน

ทางออนไลน์	และการเติบโตด้านเทคโนโลยีดจิทิลัมมีากขึน้	

โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์	Smart	Devices	ได้แก่	Smart	

Phone	และ	Tablet	PCs	ได้เข้ามามบีทบาทในชวีติประจ�าวนั

เป็นอย่างมาก	ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนสามารถรับข่าวสาร

และเข้าใช้งาน	Social	Media	ต่างๆ	 ได้อย่างสะดวก	

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	จึงได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึง	 

รูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลสถิติ	และปรับปรุงกระบวนการ

ให้บริการ	ดังนี้	

 1. ก�รให้บริก�รข้อมูลสถิติและส�รสนเทศ 

ผ่�นโมบ�ยแอพพลเิคชัน่ THAI STAT	ทัง้ในระบบ	Android	

และ	iOS	ซึง่ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลูสถติแิละตวัชีว้ดั	

ที่ส�าคัญของประเทศในรูปแบบที่เข้าใจง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	

ทั้งระบบ	iOS	และระบบ	Android	เมื่อสืบค้นค�าว่า	“THAI	

STAT”	ใน	App	Store	และ	Play	Store	กส็ามารถ	down-

load	แอพพลิเคชั่นมาใช้งานได้ทันทีตอบสนองไลฟ์สไตล์ 

ในยุคปัจจุบัน	

 2. ก�รเผยแพร่เอกส�รร�ยง�นท�งสถิติของ

สำ�นกัง�นสถติิแห่งช�ตติัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบันในรปูแบบ 

e-book	 ในแต่ละปีส�านักงานสถิติแห่งชาติ	มีการจัดท�า

เอกสารรายงานสถิติ	 ท้ังท่ีเป็นรายงานการส�ารวจ/ส�ามะโน	

รายงานการวิเคราะห์	และรายงานข้อมูลสถิติ/ตัวชี้วัด 

ที่ส�าคัญทั้งในระดับประเทศ	ระดับภาค	และระดับจังหวัด	

จ�านวนมาก	ซึ่งมีผู ้ใช้ท้ังจากภาครัฐ	ภาคเอกชน	และ

ประชาชนทั่วไป	 ใช ้บริการอ่านเอกสารและน�าไปใช้

ประโยชน์อย่างแพร่หลายซึ่งถือเป็นเอกสารวิชาการท่ีมี

คุณค่าเป็นอย่างยิ่ง	ส�านักงานสถิติแห่งชาติเห็นความส�าคัญ

ของการเข้าถึงเอกสารรายงานได้ทุกที่	ทุกเวลา	จึงได้จัดท�า

เอกสารรายงานในรูปแบบ	e-book	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เอกสารรายงานสถิติในอดีต	ทุกเล่มจะต้องน�ามาจัดท�าใน 

รูปแบบ	e-book	น�าเผยแพร่ลงในเว็บไซต์

การให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ 

 ในยุค Thailand 4.0 
กระแสนิยมการใช้บริการผ่านทางออนไลน ์
และการเติบโตด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีมากขึ้น 
โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ ์Smart Devices ได้แก ่
Smart Phone และ Tablet PCs 
ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเป็นอย่างมาก 
ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนสามารถรับข่าวสารและเข้าใ
ช้งาน Social Media ต่างๆ ได้อย่างสะดวก 
สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
จึงได้พัฒนาชอ่งทางการเข้าถึง 
รูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลสถิต ิและ 
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ดังนี้  

1. การให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น THAI STAT 

ทั้งในระบบ Android และ iOS 

ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติและตัวชี้วัด 

ที่สําคัญของประเทศในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สะดวก 

รวดเร็ว ทั้งระบบ iOS และระบบ Android 

เมื่อสืบค้นคําว่า “THAI STAT” ใน App Store 

และ Play Store ก็สามารถ download 

แอพพลิเคชั่นมาใช้งานได้ทันทีตอบสนองไลฟ์สไตล์

ในยุคปัจจุบัน  

2. การเผยแพร่เอกสารรายงานทางสถิติขอ
งสํานักงานสถิติแห่งชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ในรูปแบบ e-book 

ในแต่ละปีสํานักงานสถิติแห่งชาต ิ

มีการจัดทําเอกสารรายงานสถิต ิ

ทั้งที่เป็นรายงานการสํารวจ/สํามะโน 

รายงานการวเิคราะห์ 

และรายงานข้อมูลสถิต/ิตัวชี้วัดที่สําคัญทั้งในระดับ

ประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด จํานวนมาก 

ซึ่งมีผู้ใช้ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาชนทั่วไป 

ใช้บริการอ่านเอกสารและนําไปใช้ประโยชน์อย่างแ

พร่หลายซึ่งถือเป็นเอกสารวิชาการที่มีคุณค่าเป็นอ

ย่างยิ่ง 

สํานักงานสถิติแห่งชาติเห็นความสําคัญของการเข้า

ถึงเอกสารรายงานได้ทุกที ่ทุกเวลา 

จึงได้จัดทําเอกสารรายงานในรูปแบบ e-book 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารรายงานสถิติในอดีต 
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 3. ก�รเผยแพร่เอกส�รในรูปแบบ QR code  

และ AR code	ด้วยการใช้อุปกรณ์	Smart	Devices	ที่ใช้

กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	จึง 

ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่

ข้อมลูสถติ	ิจงึได้มกีารจดัท�า	QR	code	เพือ่เผยแพร่เอกสาร

รายงานสถิติ	และจัดท�า	AR	code	เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้

ด้านสถิติ	ผ่านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ	เพ่ือให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก	

รวดเร็ว	อาทิ	เช่น	การเผยแพร่	QR	code	เอกสาร	รายงาน

สถิติใหม่ๆ	ผ่านโปสเตอร์	ในการจัดบูธนิทรรศการ	และการ

เผยแพร่องค์ความรู้	ด้านปิระมิดประชากรผ่าน	AR	code	

เป็นต้น

 4. ก�รไม่เรียกสำ�เน�บัตรประช�ชนสำ�หรับ 

ก�รติดต่อขอรับบริก�รข้อมูลสถิติ	แต่ละปีส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ	มีการให้บริการข้อมูลสถิติแก่ภาครัฐ	ภาคเอกชน	

และประชาชนอย่างแพร่หลาย	ซึ่งในบางกรณีจ�าเป็นต้องมี

การส�าเนาบัตรประชาชนของผู ้มาขอรับบริการไว้เป็น 

หลกัฐาน	เพือ่ยนืยนัตวัตนของผูข้อรบับรกิาร	เนือ่งจากรฐับาล

มีนโยบายลดการใช้กระดาษและลดภาระแก่ประชาชน	

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	จึงได้มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติของ

การให้บริการข้อมูลสถิติใหม่	 คือ	 ไม่เรียกส�าเนาบัตร

ประชาชน	โดยการติดตั้งอุปกรณ์	Card	Reader	เพ่ือใช้ 

ในการเรียกข้อมูลยืนยันตัวตนแทนการใช้บัตรประจ�าตัว

ประชาชน	เป็นการอ�านวยความสะดวกและลดภาระแก่

ประชาชน
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สําเนา 

ประชาชน  

 

ไม่เรียกสำ�เน�บัตรประช�ชน ลดก�รใช้กระด�ษสำ�เน�

เอกส�รในรูปแบบ QR code และ AR code

ไม่เรียกสำ�เน�บัตรประช�ชน
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         ส�ำหรับกำรให้บริกำรเผยแพร่อยู่ในรูปแบบเอกสำร/รำยงำน สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ผู้รับบริกำรสำมำรถติดต่อขอรับบริกำรผ่ำน

ช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้

1. ขอข้อมูลโดยตรงที่ส�ำนักงำนฯ ส่วนกลำง : กลุม่บรกิำรและเผยแพร่ข้อมลูสถิต ิกองสถิตพิยำกรณ์ ส�ำนักงำน 

 สถิติแห่งชำติ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ 

 อำคำรรัฐประศำสนภักดี (ฝั่งทิศใต้) ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ

 เขตหลักสี่ กทม. 10210

ส่วนภูมิภำค : ส�ำนักงำนสถิติจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

2. จดหมำย จัดส่งมำที่ : กลุม่บริกำรและเผยแพร่ข้อมลูสถิต ิกองสถิติพยำกรณ์ ส�ำนักงำน 

 สถิติแห่งชำติ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ อำคำร 

 รัฐประศำสนภักดี (ฝั่งทิศใต้) ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี  

 กทม. 10210

3. จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) E-mail address : services@nso.go.th

4. โทรศัพท์ หมำยเลข 0 2141 7500-03 และ 0 2141 7497

5. โทรสำร หมำยเลข 0 2143 8132

6. เว็บไซต์ www.nso.go.th

7. Facebook ของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND

จ�ำนวนและร้อยละกำรให้บริกำรด้ำนสถิติ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

  
  

 

  

           สําหรับการให้บริการเผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร/รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผู้รับบริการสามารถติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

1. ขอข้อมูลโดยตรงที่สํานักงานฯ ส่วนกลาง :   กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิต ิ 
กองสถิติพยากรณ ์สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษาฯ  
อาคารรัฐประศาสนภักดี (ฝั่งทิศใต)้ ชั้น 2  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 

ส่วนภูมิภาค : สํานักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

2. จดหมาย จัดส่งมาที ่:   กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิต ิ 
กองสถิติพยากรณ ์สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษาฯ  
อาคารรัฐประศาสนภักดี (ฝั่งทิศใต)้ ชั้น 2  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 

3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) E-mail address : services@nso.go.th 

4. โทรศัพท์ หมายเลข 0 2141 7500-03 และ 0 2141 7497 

5. โทรสาร หมายเลข 0 2143 8132 

6. เว็บไซต์ www.nso.go.th 

7. Facebook ของสํานักงานสถิติแห่งชาต ิ https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND 
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ก�รให้บรกิ�รข้อมลูสถติใินรปูแบบภมูสิ�รสนเทศ 

สถิต ิ   

 1. ก�รนำ�เสนอข้อมูลสถิติด้วยระบบ NSO-GIS

	 	 ปี	2561	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ได้น�าเสนอ 

ผลการส�ารวจข้อมูลสถิติที่ส�าคัญ	 ในรูปแบบแผนที่สถิติ	 

ผ่านระบบภูมิสารสนเทศสถิติ	 (NSO-GIS)	 จ�านวน	3	

โครงการ		ได้แก่	

  1.1 ก�รสำ�รวจก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุใน

ประเทศไทย 

	 	 	 เป็นการน�าเสนอข้อมลูจ�านวนและร้อยละ

ของผู้สูงอายุ	 (60	ปีขึ้นไป)	ที่ท�างานในประเทศไทย	 ใน 

รูปแผนท่ีสถิติระดับจังหวัด	โดยแสดงข้อมูลย้อนหลัง	6	ปี	

(ปี	2555–2560)	

  1.2 ก�รสำ�รวจแรงง�นนอกระบบ

	 	 	 เป็นการน�าเสนอข้อมลูร้อยละของแรงงาน

นอกระบบ	ซึ่งเป็นประชากรที่มีงานท�าท่ีไม่ได้รับความ

คุ้มครอง	หรือไม่มีหลักประกันทางสังคม	จากการท�างาน 

ในรปูแผนทีส่ถติิระดบัจงัหวดั	โดยแสดงข้อมลู	ปี	2550	และ

ปี	2552–2560

  1.3 ก�รสำ�รวจประช�กรแฝงในประเทศไทย

	 	 	 เป็นการน�าเสนอข้อมลูจ�านวนและร้อยละ

ของประชากรแฝงกลางวัน	และแฝงกลางคืน	จ�าแนกตาม

กลุ่มอายุ	ระดับการศึกษา	ลักษณะการท�างาน	สถานภาพ

การท�างาน	และการอยูอ่าศยัตามทะเบยีนบ้าน	ในรปูแผนท่ี

สถติริะดบัจงัหวดั	โดยแสดงข้อมลูย้อนหลงั	3	ปี	(ปี	2557	ถงึ	

2559)

  

การให้บริการข้อมูลสถิติในรูปแบบภูมิสารสนเทศ
สถิติ   

1. การนําเสนอข้อมูลสถิติด้วยระบบ NSO-GIS 
 ปี 2561 สํานักงานสถิติแห่งชาต ิได้นําเสนอผล 
การสํารวจข้อมูลสถิติที่สําคัญ ในรูปแบบแผนที่สถิติ  
ผ่านระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) จํานวน 
3 โครงการ  ได้แก่  

1.1 การสํารวจการทํางานของผูสู้งอายุในประเ
ทศไทย  
 เป็นการนําเสนอข้อมูลจํานวนและร้อยละ
ของผู้สูงอาย ุ(60 ปีขึ้นไป) ที่ทํางานในประเทศไทย 
ในรูปแผนที่สถิติระดับจังหวัด 
โดยแสดงข้อมูลย้อนหลัง 6 ปี (ปี 2555–2560)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 การสํารวจแรงงานนอกระบบ 
 เป็นการนําเสนอข้อมูลร้อยละของแรงงาน
นอกระบบ 
ซึ่งเป็นประชากรที่มีงานทําที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง 
หรือไม่มีหลักประกันทางสังคม 
จากการทํางาน ในรูปแผนที่สถิติระดับจังหวัด 
โดยแสดงข้อมูล ปี 2550 และป ี2552–2560 

 

1.3 การสํารวจประชากรแฝงในประเทศไทย 
เป็นการนําเสนอข้อมูลจํานวนและร้อยละของ

ประชากรแฝงกลางวัน และแฝงกลางคืน 
จําแนกตามกลุ่มอายุ ระดับการศึกษา 
ลักษณะการทํางาน สถานะภาพการทํางาน 
และการอยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน 
ในรูปแผนที่สถิติระดับจังหวัด 
โดยแสดงข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2557–2559) 

  

การให้บริการข้อมูลสถิติในรูปแบบภูมิสารสนเทศ
สถิติ   

1. การนําเสนอข้อมูลสถิติด้วยระบบ NSO-GIS 
 ปี 2561 สํานักงานสถิติแห่งชาต ิได้นําเสนอผล 
การสํารวจข้อมูลสถิติที่สําคัญ ในรูปแบบแผนที่สถิติ  
ผ่านระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) จํานวน 
3 โครงการ  ได้แก่  

1.1 การสํารวจการทํางานของผูสู้งอายุในประเ
ทศไทย  
 เป็นการนําเสนอข้อมูลจํานวนและร้อยละ
ของผู้สูงอาย ุ(60 ปีขึ้นไป) ที่ทํางานในประเทศไทย 
ในรูปแผนที่สถิติระดับจังหวัด 
โดยแสดงข้อมูลย้อนหลัง 6 ปี (ปี 2555–2560)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 การสํารวจแรงงานนอกระบบ 
 เป็นการนําเสนอข้อมูลร้อยละของแรงงาน
นอกระบบ 
ซึ่งเป็นประชากรที่มีงานทําที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง 
หรือไม่มีหลักประกันทางสังคม 
จากการทํางาน ในรูปแผนที่สถิติระดับจังหวัด 
โดยแสดงข้อมูล ปี 2550 และป ี2552–2560 

 

1.3 การสํารวจประชากรแฝงในประเทศไทย 
เป็นการนําเสนอข้อมูลจํานวนและร้อยละของ

ประชากรแฝงกลางวัน และแฝงกลางคืน 
จําแนกตามกลุ่มอายุ ระดับการศึกษา 
ลักษณะการทํางาน สถานะภาพการทํางาน 
และการอยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน 
ในรูปแผนที่สถิติระดับจังหวัด 
โดยแสดงข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2557–2559) 

  
  

 

2. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงา
นต่างๆ เกี่ยวกับแผนที่ 

2.1 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 
เพื่อนําเสนอเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ 
ในการผลิตข้อมูลแผนที่เขตแจงนับ (EA) 
ของสํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
ในงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนางานสถิติ 
และสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาต
ามอัธยาศัย  ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
ห้องประชุม 
บีบี 202 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา 
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ   

 

 

2.2 ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนทีใ่นรูปแบบข
อง Shape file   

1) แผนที่เขตแจงนับ (EA) 
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 671 EA 
ของจังหวัดยโสธร แก่กรมการปกครอง 
เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทําแนวเขต
การปกครองระดับหมู่บ้าน 

 
2) แผนที่แนวเขตการปกครองระดับเทศบ

าล จํานวน 505 เทศบาล 
แก่กรมโยธาธิการและผังเมือง 
เพื่อนําไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการ
ณ์การใช้พื้นที่ การพัฒนาเมือง 
และชนบท และโครงสร้างพื้นฐาน 
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 2. ก�รสนับสนุนและให ้คว�มร ่วมมือกับ 

หน่วยง�นต่�งๆ เกี่ยวกับแผนที่

  2.1 เข้�ร่วมจัดนิทรรศก�ร เพื่อน�าเสนอ

เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ	ในการผลิตข้อมูลแผนที ่

เขตแจงนบั	(EA)	ของส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิในงานลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนา 

งานสถิติ	และสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย		ในวันพุธที่	24	กุมภาพันธ์	2561	ณ	ห้อง 

ประชุมบีบี	 202	ชั้น	2	ศูนย์ประชุมวายุภักษ์	 โรงแรม 

เซ็นทรา	บายเซ็นทารา	ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน

เซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	

  2.2 ให ้คว�มอนุ เคร�ะห ์ข ้อมูลแผนที่ 

ในรูปแบบของ Shape file  

	 	 	 1)	แผนทีเ่ขตแจงนบั	(EA)	ในพืน้ทีอ่งค์การ

บริหารส่วนต�าบล	จ�านวน	671	EA	ของจังหวัดยโสธร	 

แก่กรมการปกครอง	เพื่อน�าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

จัดท�าแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน

	 	 	 2)	 แผนที่แนวเขตการปกครองระดับ

เทศบาล	จ�านวน	505	 เทศบาล	แก่กรมโยธาธิการและ

ผงัเมือง	เพือ่น�าไปใช้ในการศกึษาวเิคราะห์ข้อมลูสถานการณ์

การใช้พ้ืนท่ี	การพัฒนาเมืองและชนบท	และโครงสร้าง 

พื้นฐาน

  
  

 

2. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงา
นต่างๆ เกี่ยวกับแผนที่ 

2.1 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 
เพื่อนําเสนอเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ 
ในการผลิตข้อมูลแผนที่เขตแจงนับ (EA) 
ของสํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
ในงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนางานสถิติ 
และสนับสนนุการศึกษานอกระบบและการศึกษาต
ามอัธยาศัย  ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ ์2561 ณ 
ห้องประชุม 
บีบี 202 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมวายุภกัษ์ 
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา 
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ   

 

 

2.2 ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนทีใ่นรูปแบบข
อง Shape file   

1) แผนที่เขตแจงนับ (EA) 
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 671 EA 
ของจังหวัดยโสธร แก่กรมการปกครอง 
เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทําแนวเขต
การปกครองระดับหมู่บ้าน 

 
2) แผนที่แนวเขตการปกครองระดับเทศบ

าล จํานวน 505 เทศบาล 
แก่กรมโยธาธิการและผังเมือง 
เพื่อนําไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการ
ณ์การใช้พื้นที่ การพัฒนาเมือง 
และชนบท และโครงสร้างพื้นฐาน 

  
  

 

2. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงา
นต่างๆ เกี่ยวกับแผนที่ 

2.1 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 
เพื่อนําเสนอเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ 
ในการผลิตข้อมูลแผนที่เขตแจงนับ (EA) 
ของสํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
ในงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนางานสถิติ 
และสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาต
ามอัธยาศัย  ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ ์2561 ณ 
ห้องประชุม 
บีบี 202 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมวายุภกัษ์ 
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา 
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ   

 

 

2.2 ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนทีใ่นรูปแบบข
อง Shape file   

1) แผนที่เขตแจงนับ (EA) 
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 671 EA 
ของจังหวัดยโสธร แก่กรมการปกครอง 
เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทําแนวเขต
การปกครองระดับหมู่บ้าน 

 
2) แผนที่แนวเขตการปกครองระดับเทศบ

าล จํานวน 505 เทศบาล 
แกก่รมโยธาธิการและผังเมือง 
เพื่อนําไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการ
ณ์การใช้พื้นที่ การพัฒนาเมือง 
และชนบท และโครงสร้างพื้นฐาน 

  
  

 

2. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงา
นต่างๆ เกี่ยวกับแผนที่ 

2.1 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 
เพื่อนําเสนอเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ 
ในการผลิตข้อมูลแผนที่เขตแจงนับ (EA) 
ของสํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
ในงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนางานสถิติ 
และสนับสนนุการศึกษานอกระบบและการศึกษาต
ามอัธยาศัย  ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ ์2561 ณ 
ห้องประชุม 
บีบี 202 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมวายุภกัษ์ 
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา 
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ   

 

 

2.2 ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนทีใ่นรูปแบบข
อง Shape file   

1) แผนที่เขตแจงนับ (EA) 
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 671 EA 
ของจังหวัดยโสธร แก่กรมการปกครอง 
เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทําแนวเขต
การปกครองระดับหมู่บ้าน 

 
2) แผนที่แนวเขตการปกครองระดับเทศบ

าล จํานวน 505 เทศบาล 
แก่กรมโยธาธิการและผังเมือง 
เพื่อนําไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการ
ณ์การใช้พื้นที่ การพัฒนาเมือง 
และชนบท และโครงสร้างพื้นฐาน 
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การให้บริการด้านวิชาการสถิติ

	 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	ได้ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรสถิติแก่หน่วยงำนต่ำงๆ	ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนเกี่ยวกับกำร

วำงแผนกำรส�ำรวจ	กำรออกแบบข้อถำม	กำรก�ำหนดระเบยีบวธิกีำรสุ่มตัวอย่ำง	กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู	กำรค�ำนวณค่ำถ่วง

น�้ำหนัก	กำรประมวลผล	กำรประมำณค่ำ	กำรวิเครำะห์ข้อมูล	และกำรน�ำเสนอข้อมูล		เพื่อให้กำรจัดท�ำสถิติของหน่วยงำน

ต่ำงๆ	เป็นไปอย่ำงเหมำะสม	ถูกต้อง	และมีมำตรฐำนตำมหลักวิชำกำรสถิติ		

	 ส�ำหรับปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรสถิติแก่หน่วยงำนต่ำงๆ	ดังนี้

	 1.	 การให้บริการด้านกรอบตัวอย่าง

ล�าดับที่ 									หน่วยงาน รายละเอียดการให้บริการ

1 ธนำคำรพัฒนำแห่งเอเชีย	

ASEAN DEVELOPMENT BANK; ADB

-	รำยช่ือส�ำหรบัตดิต่อผูป้ระกอบกำร	SMEs	ทัง้ใน	กทม.	

และปริมณฑลท่ีมีคนท�ำงำนจำกฐำนข้อมูลส�ำมะโน 

คร้ังล่ำสุดและมอบหมำย	ผู้ประสำนงำน	ADB	และ	 

สสช.	(โครงกำรวิจัยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง	SMEs	และ 

กำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ)

2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	

คณะเศรษฐศำสตร์

-	บัญชีรำยชื่อสถำนประกอบกำร	พร้อมทั้งที่อยู่	และ

กจิกรรมทำงเศรษฐกิจ	จ�ำนวนแรงงำน	ข้อมลูจำก	frame	

ส�ำมะโนอุตสำหกรรม	พ.ศ.	2560	(โครงกำรนโยบำย 

กำรค้ำและกำรลงทุนมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มมูลค่ำกำรค้ำไทย-ลำว)

3 ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรม

ทำงอิเล็กทรอนิกส์	

(องค์กำรมหำชน)

-	บญัชรีำยชือ่ผูป้ระกอบกำรพร้อมทัง้ทีอ่ยู	่และกจิกรรม

ทำงเศรษฐกิจจำก	 f rame	 ส� ำมะโนธุ รกิจและ

อุตสำหกรรมที่ด�ำเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์	ปี	2560	

(โครงกำรส�ำรวจมูลค ่ำพำณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์ใน

ประเทศไทย)

	 2.	 การให้บริการด้านระเบียบวิธีการส�ารวจ

ล�าดับที่ 									หน่วยงาน รายละเอียดการให้บริการ

1 สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย	

(TDRI)

-	ก�ำหนดขนำดตัวอย่ำง	เลือก	EA	ตัวอย่ำง	วิธีกำรเลือก

หน่วยตัวอย่ำง	บัญชีรำยชื่อ	EA	ตัวอย่ำง	และจัดเตรียม

ค่ำถ่วงน�้ำหนัก	พร้อมทั้งสนับสนุนแผนที่ส�ำหรับกำร

ปฏิบัติงำนสนำม	(โครงกำรกำรประมำณค่ำใช้จ่ำยด้ำน

สุขภำพจำกผลของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ)
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ล�ำดับที่          หน่วยงำน รำยละเอียดกำรให้บริกำร

2 กรมควบคุมโรค

ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

- เลือก EA ตัวอย่ำง วิธีกำรเลือกหน่วยตัวอย่ำง บัญชี

รำยชื่อ EA ตัวอย่ำง และจัดเตรียมค่ำถ่วงน�้ำหนัก  

พร้อมท้ังสนับสนุนแผนท่ีส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนสนำม 

(โครงกำรกำรส�ำรวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อและ 

กำรบำดเจ็บ พ.ศ. 2561)

3 มหำวิทยำลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

- เลือก EA ตัวอย่ำง วธิกีำรเลือกหน่วยตัวอย่ำง และบัญชี

รำยชื่อ EA ตัวอย่ำง พร้อมท้ังสนับสนุนแผนท่ีส�ำหรับ

กำรปฏิบัติงำนสนำม (โครงกำรกำรสะสมทุนของผู้หญิง

ย้ำยถิ่นกับกำรเลื่อนอำชีพ)

4 มหำวิทยำลัยมหิดล

สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม

- ก�ำหนดขนำดตัวอย่ำง เลือก EA ตัวอย่ำง วิธีกำรเลือก

หน่วยตัวอย่ำง และบัญชีรำยชื่อ EA ตัวอย่ำงพร้อมทั้ง

สนับสนุนแผนที่ส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนสนำม (โครงกำร

พฤติกรรมกำรบริโภคผักและผลไม้ในประเทศไทย)

5 สถำบันบัณฑิตพัฒน

บริหำรศำสตร์ส�ำนักวิจัย

- ก�ำหนดขนำดตัวอย่ำง เลือก EA ตัวอย่ำง วิธีกำรเลือก

หน่วยตัวอย่ำง และบัญชีรำยชื่อ EA ตัวอย่ำง พร้อมทั้ง

สนับสนุนแผนที่ส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนสนำม (โครงกำร

ควำมสุขท่ียั่งยืนของคนไทยภำพสะท้อนจำกดัชนี 

ควำมสุขมวลรวมประชำชำติของไทย)

6 กระทรวงสำธำรณสุข

กรมอนำมัย

- ก�ำหนดขนำดตัวอย่ำง เลือก EA ตัวอย่ำง วิธีกำรเลือก

หน่วยตัวอย่ำง และบัญชีรำยชื่อ EA ตัวอย่ำง พร้อมทั้ง

สนับสนุนแผนที่ส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนสนำม (โครงกำร

ส�ำรวจควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพของประชำชนไทยอำยุ  

15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2560)

7 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด 

(มหำชน)

- ก�ำหนดขนำดตัวอย่ำง เลือก EA ตัวอย่ำง วิธีกำรเลือก

หน่วยตัวอย่ำง บัญชีรำยชื่อ EA ตัวอย่ำงและจัดเตรียม

ค่ำถ่วงน�้ำหนัก พร้อมทั้งสนับสนุนแผนที่ส�ำหรับกำร

ปฏิบัติงำนสนำม (โครงกำรเทคโนโลยีทำงกำรเงิน (Fin 

Tech) กับกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินของครัวเรือน)

8 ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ

แห่งชำติ (สปสช.)

ส�ำนักสำรสนเทศและประเมิน

ผลลัพธ์สุขภำพ

- ก�ำหนดขนำดตัวอย่ำง เลือก EA ตัวอย่ำง วิธีกำรเลือก

หน่วยตัวอย่ำง และบัญชีรำยชื่อ EA ตัวอย่ำง พร้อมทั้ง

สนับสนุนแผนที่ส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนสนำม (โครงกำร

ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำน

ระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ปี 2562)
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	 3.	 การให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านวิชาการสถิติ

ล�าดับที่ 									หน่วยงาน รายละเอียดการให้บริการ

1 ส�ำนักงำนส่งเสริมสังคม

แห่งกำรเรียนรู้และ

คุณภำพเยำวชน (สสค.)

- ให้ค�ำปรกึษำควำมเห็นรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (โครงกำร

พัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อพัฒนำสุขภำพ

และกำรศึกษำของนักเรียน)

2 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง

สำธำรณสุข

- ให้ค�ำปรึกษำปรับระเบียบวิธีทำงสถิติใหม่ (โครงกำร

ประมำณกำรจ�ำนวนประชำกรไทยและจ�ำนวนแรงงำน

ต่ำงด้ำว)

3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

วิทยำลัยประชำกรศำสตร์

- ให้ค�ำปรกึษำเรือ่งหน่วยตัวอย่ำงซ�ำ้ (โครงกำรพฤตกิรรม

กำรใช้อินเทอร์เน็ตกับคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุไทย)

4 ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ

แห่งชำติ (สปสช.)

ส�ำนักสำรสนเทศและประเมิน

ผลลัพธ์สุขภำพ

- ให้ค�ำปรึกษำเชิงปฏิบัติกำร โครงกำรกำรก�ำหนด 

ขนำดตวัอย่ำงจดัท�ำข้อก�ำหนดขอบเขตของงำน (Terms 

of Reference:TOR) ส�ำรวจควำมคิดเห็นต่อระบบ 

หลักประกันสุขภำพ
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ก�รบริห�รจัดก�รระบบสถิติ
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ก�รบริห�รจัดก�รระบบสถิติ

	 กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 

ในยคุดจิทิลั	ส่งผลให้เกดิข้อมลูข่าวสารต่างๆ	เกดิขึน้มากมาย

มหาศาลตลอดเวลา	และเริ่มมีการน�าข้อมูลเหล่านั้นมาใช ้

ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น	ดังค�ากล่าวที่ว่า	“ใครมีข้อมูลมาก	

กม็อี�านาจมาก”	(Data	is	Power)	ทกุหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐ	

หรือเอกชน	ต่างเห็นความส�าคัญของการน�าข้อมูลมาใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด	ส่งผลให้การจัดท�าข้อมูลสถิติมีรูปแบบ

ที่เปลี่ยนแปลงไป	จากเดิมที่เป็นการจัดท�าสถิติจากข้อมูล 

ท่ีมโีครงสร้างทีช่ดัเจน	ไปสูย่คุทีม่ข้ีอมลูหลากหลายรูปแบบ	

และมุ่งเน้นการน�าข้อมูลท่ีมีอยู่มาวิเคราะห์	ต่อยอด	หรือ

หาความรู	้ใหม่ๆ	รวมถงึการค้นหาแหล่งข้อมูลให้หลากหลาย

มากยิ่งขึ้น	ทั้งจากข้อมูลท่ีมีอยู่แล้ว	หรือข้อมูลที่ยังไม่เคย

เก็บก็ตาม

	 ในโลกของการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข่าวสาร	 

หน่วยงานภาครฐัต้องเผชญิกบัความท้าทายในการจดัท�าข้อมลู	

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ	และบริบทโลก

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	ข้อมูลที่มีอยู่กระจายตามหน่วยงาน	

ด้วยรูปแบบ	วัตถุประสงค์	และระบบที่แตกต่างกัน	เมื่อน�า

ข้อมูลมารวมกัน	จ�าเป็นต้องน�ามาจัดให้เป็นระบบ	มีความ

ถูกต้อง	 เป็นเอกภาพ	 เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ	 

ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากร	ให้มีความคิด 

เชงิวเิคราะห์ทีห่ลากหลาย	สามารถน�าไปต่อยอด	เพือ่เป็นการ

ใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลาง	 

มบีทบาทภารกจิ	“บรหิารจดัการระบบสถิต”ิ	ขบัเคลือ่นกรอบ

การด�าเนินงานผ่านแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย	 

ซึ่งสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน	โดยได้

ก�าหนดทิศทางในการพัฒนาและยกระดับข้อมูลสถิติของ

ประเทศให้มีมาตรฐาน	คุณภาพ	การบูรณาการ	การแลก

เปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลสถิติ	ท�าให้ทุกภาคส่วนสามารถน�า

ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้สะดวก	รวดเร็ว	 สู่สังคม 

การแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน	 ในการตอบโจทย ์

การตัดสินใจ	และก�าหนดนโยบายการพัฒนาในทุกระดับ	

(ประเทศ	ภารกิจ	และพื้นที่)

ก�รบริห�รจัดก�รระบบสถิติระดับพื้นที่

	 ตามหนังสือ	 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 

ด่วนที่สุด	ที่	นร	0505/ว(ร)	56	ลงวันที่	9	กุมภาพันธ์	2561	

แจ้งสรปุผลการปฏบิติัราชการของคณะรฐัมนตรใีนพ้ืนท่ีภาค

ตะวนัออก	เพือ่ด�าเนนิการตามข้อสัง่การของนายกรฐัมนตรี	

(พลเอกประยุทธ ์ 	 จันทร ์ โอชา)	 รองนายกรัฐมนตรี	 

(นายสมคิด	จาตุศรีพิทักษ์)	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	(นายพิเชฐ	ดุรงคเวโรจน์)	 

ในการปฏิบัติราชการเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก	 ในคราว

ประชุมคณะรัฐมนตรีอย ่างเป ็นทางการนอกสถานที	่ 

ณ	จังหวัดจันทบุรี	 ในวันที่	 5-6	กุมภาพันธ์	2561	โดย 

เห็นควรให้ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	จัดต้ังศูนย์ข้อมูลกลาง

ระดับจังหวัด	และเป็นหน่วยงานประสาน	รวบรวม	ข้อมูล

สถิติที่ตอบสนองความต้องการของผู ้บริหารในจังหวัด	 

รวมทั้งการขยายการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติไปสู ่ 

ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	ให้มีการวิเคราะห์และ 

น�าเสนอโดยใช้การแสดงผลท่ีเหน็ได้ชดัเจนเพ่ือการตดัสนิใจ	

(Data	Visualization)

	 ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ได้จัดประชุม

มอบนโยบายและแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง

ระดับจังหวัด	(Province	Data	Center)	จะด�าเนินการใน	

4	จังหวัดน�าร่อง	 ได้แก่	 เชียงใหม่	ชุมพร	ราชบุรี	และ

อ�านาจเจริญ	 โดยให ้ความส�าคัญกับการบูรณาการ 

การท�างานระหว่างหน่วยงานในส�านักงานสถิติแห่งชาติ	

ประกอบด้วย	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

กองสถติิพยากรณ์	ส�านกังานสถติจัิงหวดั	ทัง้	4	จังหวดั	และ

ให้กองบริหารจัดการระบบสถิติเป็นผู ้ประสานงานหลัก	 

มีการแบ่งการท�างานออกเป็น	3	ระยะ	ดังนี้	
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	 -	ระยะที่	1	 ข้ันเร่ิมต้นใช้ข้อมูลท่ีมีความพร้อมอยู่

แล้วเป็นฐานข้อมูล	ซึ่งในศูนย์ข้อมูลจังหวัดประกอบด้วย	

ข้อมูลจากระบบรายงานสถิติจังหวัด	และ	4	ชุดข้อมูลกลาง	

(ข้าว	การท่องเที่ยว	ผู้สูงอายุ	และขยะ)	

	 -	ระยะที่	2	ขั้นกลาง	ใช้ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	ข้อมูลเฉพาะจังหวัด 

ที่สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์จังหวัด	รวมทั้งข้อมูลของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	และข้อมูลทะเบียนต่าง	ๆ

	 -	 ระยะที่	 3	 ขั้นสุดท้าย	 ใช้ข ้อมูลขนาดใหญ	่ 

(Big	Data)	ที่อยู่ภายในจังหวัด

	 ทั้งนี้	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ยังได้ด�าเนินการ

โครงการศึกษาเพื่อยกระดับส�านักงานสถิติแห่งชาติให้

สอดคล้องกับแผนปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	 

ท่ีให้ส�านักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการ

รวบรวมข้อมูลที่มีความส�าคัญ	จ�าเป็น	 ระดับประเทศ	 

โดยจะมกีารศกึษาภารกิจของหน่วยงานอืน่	ๆ 	ทัง้ในประเทศ	

ต่างประเทศ	และองค์กรระหว่างประเทศ	ที่เกี่ยวข้องกับ 

การด�าเนินงานของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 และน�ามา

ก�าหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	ภารกิจ	และยุทธศาสตร์ของ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติให้สอดรับกับบริบทของประเทศ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป
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	 ดร.พิเชฐ	ดุรงคเวโรจน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ได้ให้เกียรติเป็นประธาน 

ในพิธีเปิดการประชุมเพื่อน�าเสนอผลการศึกษา	“โครงการ

พัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการด�าเนินการระดม

ทุนเพ่ือการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ”	ในวันท่ี	6	สิงหาคม	

2561	ณ	ห้องวายภุคั	6	ชัน้	5	โรงแรมเซน็ทรา	บาย	เซน็ทารา 

ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	

	 การประชุมครั้งนี้ส�านักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับ

มลูนิธสิถาบนัวจัิยเพือ่การพฒันาประเทศไทยจดัขึน้	เพือ่น�า

เสนอผลการศกึษา	และรบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	นักวิชาการ	และบุคคลทั่วไป 

ที่สนใจ	เพื่อน�าไปปรับปรุง	แก้ไข	และเพิ่มเติมผลการศึกษา

ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	ก่อนเสนอผลการ

ศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป	เนื่องจ�ก FfD เป็นเรื่องใหม่

สำ�หรับสังคมไทย	หน่วยราชการและภาคเอกชนส่วนใหญ่

ยงัไม่คุ้นเคยกับแนวคดิตลอดจนตวัชีว้ดัทีจ่ดัท�าขึน้	จงึจ�าเป็น

ต้องสร้างการมีส่วนร่วมและความรู ้ความเข้าใจของผู้ที่

เกี่ยวข้อง

	 โครงการพัฒนาชดุข้อมลูเพ่ือติดตามและวดัผลการ

ด�าเนนิการระดมทุนเพ่ือการพัฒนาท่ีมปีระสิทธภิาพ	เกดิขึน้

จากมติคณะรฐัมนตรี	เมือ่วนัที	่30	กนัยายน	2558	รบัทราบ

ผลการประชุมระหว่างประเทศ	ครั้งที่	3	ว่าด้วยการระดม

ทนุเพือ่การพัฒนา	(Third	International	Conference	on	

Financing	for	Development:	FfD	และได้มอบหมาย

หน่วยงานต่างๆ	ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องด�าเนินการ	โดยในส่วน

ของส�านกังานสถติิแห่งชาติก�าหนดให้เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบ

ในการก�าหนดแนวทางการตดิตามและการวดัผลการด�าเนนิ

การระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ

	 การระดมทุนเพื่อการพัฒนาหรือ	FfD		เป็นกรอบ

ความร่วมมือเชิงนโยบายในระดับนานาชาติด้านการระดม

ทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อการพัฒนา	ซึ่งผู้น�าและรัฐบาลของ

ประเทศทั่วโลกสร้างข้อก�าหนดที่เป็นรูปธรรมในการจัดหา

และการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อบรรลุเป้าหมาย

ของการพัฒนาและการให้ความช่วยเหลือต่างๆ	ทั้งใน 

ระดับชาติและระหว่างประเทศ	

ก�รประชุมเพ่ือนำ�เสนอผลก�รศึกษ� 

"โครงก�รพัฒน�ชุดข้อมูลเพ่ือติดต�มและ

วัดผลก�รดำ�เนินก�รระดมทุนเพ่ือก�รพัฒน�ท่ีมีประสิทธิภ�พ"

  

ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสํานักงานสถิติแห่
งชาติ และนํามากําหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ ภารกิจ 
และยุทธศาสตร์ของสํานักงานสถิติแห่งชาติให้สอด
รับกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  

 

 

 การประชุมเพื่อนําเสนอผลการศึกษา " 
โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดําเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ" 

  

 

 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อ
นําเสนอผลการศึกษา 
“โครงการพัฒนาชดุข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลกา
รดําเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภา
พ” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องวายุภัค 6 
ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย 
เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร ์
แจ้งวัฒนะ  

การประชุมครั้งนี้สํานักงานสถิติแห่งชา
ติร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไ
ทยจัดขึ้น เพื่อนําเสนอผลการศึกษา 
และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ 
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อนําไปปรับปรุง แก้ไข 
และเพิ่มเติมผลการศึกษาให้มีความครบถ้วนและส
มบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ก่อนเสนอผลการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
เนื่องจาก FfD เป็นเรื่องใหม่สําหรับสังคมไทย 
หน่วยราชการและภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกั
บแนวคิดตลอดจนตัวชี้วัดที่จัดทําขึ้น 
จึงจําเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมและความรู้ความเ
ข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและ
วัดผลการดําเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่มีประ
สิทธิภาพ เกิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 

กันยายน 2558 
รับทราบผลการประชุมระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 
ว่าด้วยการระดมทุนเพื่อการพัฒนา (Third 
International Conference on Financing for 
Development: FfD 
และได้มอบหมายหน่วยงานตา่งๆ 
ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องดําเนินการ 
โดยในส่วนของสํานักงานสถิติแห่งชาติกําหนดให้เป็
นหน่วยงานรับผิดชอบในการกําหนด 
 
แนวทางการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระ
ดมทุนที่มีประสิทธิภาพ 

การระดมทุนเพื่อการพัฒนาหรือ FfD  
เป็นกรอบความร่วมมือเชิงนโยบายในระดับนานาช
าติด้านการระดมทรัพยากรที่จําเป็นต่อการพัฒนา 
ซึ่งผู้นําและรัฐบาลของประเทศทั่วโลกสร้างข้อกําห
นดที่เป็นรูปธรรมในการจัดหาและการใช้เงินทุนอย่
างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาและการให้ความ
ช่วยเหลือต่างๆ  
ทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ  

ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรี 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ร่วมรับรอง 
“วาระการพัฒนาปี 2030 
ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs 
ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาต ิ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 
ให้เป็นเป้าหมายระดับสากลที่ชาติสมาชิกร่วมกันขั
บเคลื่อนเพื่อให้ทั่วโลกเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดยกําหนดระยะเวลาบรรลุผลตามเป้าหมายภายใ
น 15 ปี หรือถึงปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ.2030) 
โดยมีสาระครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษ
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	 ตามทีท่่านนายกรฐัมนตร	ีพลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	

ได้ร่วมรับรอง	“วาระการพัฒนาปี	2030	ว่าด้วยการพัฒนา

ท่ียัง่ยืน	หรือ	SDGs	ในทีป่ระชมุสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ	

เมื่อวันที่	25	กันยายน	2558	ให้เป็นเป้าหมายระดับสากล 

ทีช่าตสิมาชิกร่วมกันขบัเคลือ่นเพือ่ให้ทัว่โลกเกดิการพฒันา

อย่างยั่งยืน	โดยก�าหนดระยะเวลาบรรลุผลตามเป้าหมาย

ภายใน	15	ปี	หรือถึงปี	พ.ศ.	2573	(ค.ศ.	2030)	โดยมีสาระ

ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และ 

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนา

ที่ยั่งยืน	มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน	ลดความ

เหลื่อมล�้า	ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	ไม่ท�าลายแหล่งทรัพยากร

และสิง่แวดล้อม	รวมท้ังให้ความส�าคญัต่อการมส่ีวนร่วมของ

ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนา	

	 ดังนั้น	ถ้าจะเปรียบเทียบการระดมทุนเพ่ือการ

พัฒนาให้ฟังเข้าใจง่ายก็คือ “กองทัพต้องเดินด้วยท้อง”  

นัน่คือเปรยีบ SDGs เป็นเหมอืน “กองทัพ” ทีทุ่กภ�คส่วน

ของประเทศจะต้องดำ�เนนิก�รเพือ่ให้บรรลเุป้�หม�ยก�ร

พัฒน�ที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้�หม�ยหรือ 17 เมือง ส่วน FfD 

เปรียบเสมือนเป็น “กองเสบียงที่ช่วยให้กองทัพมีเสบียง

และสรรพกำ�ลังเดินหน้�ต่อไปได้” FfD จึงเป็นทุนหรือ

เสบียงที่ประเทศจะต้องจัดห�และนำ�ส่งให้กองทัพไปรบ

เพื่อให้บรรลุต�มเป้�หม�ย ดังนั้น SDGs กับ FfD จึงเป็น

เรื่องที่ต้องดำ�เนินก�รควบคู่กันอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

	 ซ่ึงเสบียงในที่นี้	 ไม่ใช่แค่	“เงินทุน”	ไม่ใช่แค่การ

ระดมเงินจากประเทศร�่ารวยสู ่ประเทศยากจน	แต่เป็น

มากกว่านั้นคือ	เป็นทั้งการเพิ่มศักยภาพของประเทศก�าลัง

พัฒนาในการหารายได้เป็นทั้งวิทยาศาสตร์การขับเคลื่อน

ประเทศด้วยดิจิทัล	และนวัตกรรม	 เป็นทั้งการก�าหนด

นโยบายและกฎหมายท่ีเอื้อต่อการระดมทุน	 เป็นทั้งการ 

ต่อต้านคอร์รปัชนัและการฟอกเงนิ	การมธีรรมาภบิาล	และ

ความโปร่งใสที่ท�าให้ประเทศมีเงินทุนไหลเวียนเข้าสู่ระบบ

มากขึ้น	 FfD	 จึงเป ็นโจทย์ส�าคัญของประเทศที่ต ้อง 

ร่วมกนัคดิ	ร่วมกนัท�าคอื	ท�าอย่างไรท่ีจะให้ประเทศมเีงนิทุน

เพียงพอที่จะไปสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

	 หากมองในระดับโลกมกีารคาดการณ์	“ทนุ”	ทีต้่อง

ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ	SDGs	พบว่า	

จากเอกสาร	Financing	sustainable	development	and	

developing	sustainable	finance	ได้ระบุว่า	“คาดว่า 

เงินทุนที่ต้องน�ามาใช้เพื่อให้บรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในปี	ค.ศ.	2030	ต้องใช้เงินมากกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี”	

นอกจากนี้	มูลนิธิของนายบิล	เกทส์	“ได้รายงานการคาด

การณ์ตัวเลขมูลค่าการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา

อย่างเป็นทางการหรือ	ODA	ต่อท่ีประชุม	G-20	 เมื่อปี 

ค.ศ.	2011	ซึ่งย�้าถึงความส�าคัญของการให้ความช่วยเหลือ

และความจ�าเป ็นของประเทศผู ้ให ้รายเดิมในการให  ้

ความช่วยเหลือว่า	นับตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2015	 เป็นต้นไป	 

กลุ่มประเทศผู้ให้รายเดิมน่าจะต้องใช้เงินเพ่ิมอีกประมาณ

แปดหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาในขณะทีก่ลุม่ประเทศทีไ่ม่ได้เป็นสมาชกิ	OECD	

น่าจะต้องให้เงินช่วยเหลือประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐต่อปี”	ซึ่งจะเห็นได้ว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนจ�าเป็นต้องมี	“ทุน”	ที่ต้องใช้เป็นจ�านวน

มหาศาล

	 ดังนั้น	โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพ่ือติดตามและ

วัดผลการด� า เนินการระดมทุน เพื่ อการพัฒนาที่ มี

ประสิทธิภาพนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศไทยในการ

ก�าหนดแนวทางการติดตามและการวัดผลการด�าเนินการ

ระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพในบริบทของ

ประเทศไทย	โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง	และวิเคราะห์สถานการณ์การระดมทุนที่มี

ประสิทธิภาพของประเทศในปัจจุบันเพื่อใช้เป็น	Baseline	

และติดตามและวัดผลการด�าเนินการระดมทุนเพื่อการ

พัฒนาในอีก	15	ปีข้างหน้า	

	 จากการศึกษาของโครงการ	พบว่า	สถ�นก�รณ์

ระดมทุนเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนในประเทศไทย	อยู ่ใน	

“ระดับป�นกล�ง – ดี”	กล่าวคือ
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 ส�ข� A แหล่งเงนิทนุของภ�ครัฐภ�ยในประเทศ 

ภาครัฐไทยมีการใช้จ่ายไปในทิศทางที่เพิ่มความยั่งยืนของ

การพัฒนามากขึ้น	เช่น	เพิ่มรายจ่ายด้านสุขภาพ	ในขณะ

เดียวกันก็ควบคุมระดับหนี้สาธารณะให้มีเสถียรภาพดี	

นอกจากนั้นยังสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีส�าหรับการใช้จ่าย

ภาครัฐได้แก่การปรับปรุงภาพลักษณ์เรื่องคอร์รัปชัน	

 ส�ข� B ก�รประกอบธุรกิจและก�รระดมทุน 

ภ�คเอกชนภ�ยในประเทศและระหว่�งประเทศ	ในส่วนของ

ภาคเอกชนก็มีความก้าวหน้าในด้านการให้ความสนใจกับ

การรายงานการด�าเนนิงานของบรษิทัเอกชนทีส่อดคล้องกบั

การพฒันาท่ียัง่ยนืและการรกัษาส่ิงแวดล้อม	การใช้พลังงาน

สะอาดก็มีแนวโน้มดีข้ึน	ประชาชนเองก็เข้าถึงบริการ

ทางการเงินดีขึ้น	มีการออมมากขึ้น	และมีการใช้บริการ

ทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น

 ส�ข� C คว�มร่วมมือเพ่ือก�รพัฒน�ระหว่�ง

ประเทศ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับ 

ต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน	 โดยเฉพาะมูลค่าความ 

ช่วยเหลือที่ไทยให้กับประเทศก�าลังพัฒนา	แม้ว่าไทยเอง 

จะได้รับความช่วยเหลือ	(ODA)	น้อยลงก็ตาม	นอกจากนี้ 

ยังมีความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรมและกลไก 

การระดมทุนเพื่อการพัฒนา	การได้รับเงินจัดสรรจาก

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกเพิ่มขึ้น	มีการจัดท�ายุทธศาสตร์และ

แผนแม่บทการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชาติและ

ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ส�ข� D  ก�รค้�ระหว่�งประเทศในฐ�นะตัวขับเคลื่อน 

ก�รพฒัน�	ความก้าวหน้าทีส่�าคญัของสาขาการค้าระหว่าง

ประเทศ	คือการลดลงของอตัราภาษศีลุกากรและมาตรการ

ทีไ่ม่ใช่ภาษี	มกีารให้ความช่วยเหลอืเพือ่อ�านวยความสะดวก

ทางการค้ามากขึน้ทัง้ในฐานะทีไ่ทยเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลอื

และในฐานะผู้รับความช่วยเหลือ	การลงทุนโดยตรงทั้ง 

ขาเข้าและขาออกเมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ประชาชาติ 

ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	มีความก้าวหน้าในเร่ืองการประมงเช่น

กันแต่ยังไม่สามารถค�านวณเป็นค่าตัวชี้วัดได้

ส�ข� E หน้ีและก�รบริห�รจัดก�รหน้ีอย่�งยั่งยืน	พบว่า	

ประเทศไทยมีความมั่นคงของเงินส�ารองระหว่างประเทศ

ของไทยที่ดีเมื่อเทียบกับหนี้สินต่างประเทศระยะสั้น	แต่มี

ความน่ากังวลอยู่บ้างในเรื่องแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของสัดส่วน

การช�าระเงินต้นเงินกูต่้อรายได้ส่งออกสินค้าและบรกิาร	ซึง่

อาจแสดงถึงความเสี่ยงด้านภาระการช�าระเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น

ส�ข� F ก�รแก้ไขประเด็นเก่ียวกับระบบ	พบว่าตัวชี้วัด

เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจท่ีอยู่ในระดับดีคือดุลบัญชี

เดินสะพัด	เงินส�ารองระหว่างประเทศ	ความผันผวนของ

ราคาหารในระดับต�่า	การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่มี

แนวโน้มดีขึ้น	การย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย

ส�ข� G วทิย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี นวตักรรม และก�รสร้�ง

ศกัยภ�พ พบว่าประเทศไทยมสีดัส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวจิยั

และพัฒนาต่อ	GDP	ของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 

รวมทัง้มกีารเพิม่ขึน้ของจ�านวนบคุคลากรวจิยัและพฒันา	และ

การยื่นขอรับสิทธิบัตรจากสถาบันการศึกษา	อย่างไรก็ตาม

ตวัชีว้ดัเหล่านีย้งัอยูใ่นเกณฑ์ทีต่�า่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศ 

อื่นๆ	อาทิ	เกาหลีใต้	ญี่ปุ่น	ไต้หวัน	และจีน	

	 โดยมีนโยบายที่ควรต้องปรับปรุง	มีหลายประการ	

เช่น	(ก)	เพิ่มการเก็บภาษีให้มากกว่าในปัจจุบัน	 (ข)	 เพิ่ม

ความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการจัดท�างบประมาณ	 

(ค)	ควบคุมการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	

(ง)	ลดสัดส่วนผู้สูบบุหรี่	 (จ)	 เพิ่มสัดส่วนการค้าต่อรายได้

ประชาชาติ	 (ฉ)	ต้องพยายามลดระดับหนี้ครัวเรือนต่อ 

รายได้ประชาชาติให้ต�า่ลงในอตัราเร่งกว่าทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั	
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	 นอกจากน้ี	ยังมีปัญหาส�าคัญที่ควรเร่งด�าเนินการ

แก้ไข	กล่าวคือ	FfD	เป็นเรื่องใหม่ส�าหรับสังคมไทย	หน่วย

ราชการและภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับแนวคิด

ตลอดจนตัวชี้วัดที่จัดท�าขึ้น	จึงควรมีการเร่งสร้างความ

สัมพันธ์ในลักษณะของการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ 

เบือ้งต้นกับหน่วยงานต่างๆ	อย่างทัว่ถงึ	รวมถงึประเทศไทย

ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลบางตัว	 โดยเฉพาะข้อมูลด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลส่วนใหญ่เป็น

ข้อมูลที่เก็บโดยหน่วยงานภาครัฐ	และยังไม่ได้มีการเก็บ

รวบรวมอย่างเป็นระบบ	และข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลซ่ึง

สะท้อนภาพรวมระดับประเทศ	ยงัขาดข้อมลูในระดบัจงัหวดั

และท้องถิ่น	จึงต้องเร่งสื่อสารท�าความเข้าใจกับหน่วยงาน

ต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องและสร้างเครอืข่ายประสานการด�าเนนิงาน

เรื่อง	FfD	รวมถึงประสานหน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ข้อมูล	เช่น	เพ่ิมการจ�าแนกข้อมูล	ลดเงื่อนไขการเผยแพร่

ข้อมูลหรือขอรหัสผ่านเข้าถึงระบบฐานข้อมูล	 เพิ่มการ 

จัดเก็บข้อมูลในส่วนที่ขาด	ส�ารวจความพร้อมและช่องว่าง

ความสามารถ	(capacity	gap)	ของหน่วยงานท่ีต้องท�าหน้าที่

จัดเก็บข้อมูล	โดยจัดท�าแผนการสร้างเสริมความสามารถ	

(capacity	building)	เพื่อให้เกิดการพัฒนาการระดมทุน

ของประเทศอย่างยั่งยืนเช่นกัน
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	 ปัจจุบนัเทคโนโลยมีกีารพฒันาอย่างรวดเรว็	ท�าให้

เกิดปริมาณข้อมูลจากแหล่งต่างๆ	จ�านวนมาก	ข้อมูลมีการ

เปลีย่นแปลงตลอดเวลา	และมคีวามหลากหลายของรปูแบบ

ข้อมูล	กลายเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า	Big	Data	 ซ่ึง

รฐับาลได้ตระหนกัถงึการน�าข้อมลูขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์

ในการบริหารราชการแผ่นดิน	 เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มี

ประโยชน์และมีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ	จึงได้มี

ค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตรทีี	่55/2561	ลงวนัท่ี	26	กุมภาพันธ์	

2561	แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด�าเนินนโยบาย

เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล 

(Data Center) และคลาวด์คอมพิวติง้ (Cloud Computing) 

ขึ้น	โดยมีองค์ประกอบ	คือ	รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

กรรมการ	ปลัดกระทรวง	19	กระทรวงและหัวหน้าส่วน

ราชการที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ	ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการ	และ 

ผู ้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติเป็นกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ	ทั้งนี้	สสช.	ในฐานะเป็นหน่วยงานกลาง

ด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	ได้มีส่วนร่วม 

ด�าเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูล

ขนาดใหญ่	ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินงานต่างๆ	ดังนี้

 1. ก�รจัดทำ�โจทย์ตัวอย่�ง (Prototype)  

ก�รใช้ประโยชน์จ�กข้อมูลขน�ดใหญ่ 

	 	 เป็นการระดมความคิดเห็นจากผู ้แทน	20	

กระทรวงในการจัดท�าโจทย์ตัวอย่าง	(Prototype)	เพื่อให้

หน่วยงานภาครัฐได้เหน็ภาพของการด�าเนนิงาน	สร้างความ

เข้าใจ	และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนการใช้

ประโยชน์จากข้อมลูขนาดใหญ่อย่างเป็นรปูธรรม	โดยมกีาร

พิจารณากับหลายภาคส่วนและร่วมกันด�าเนินการจัดท�า	

Prototype	จ�านวน	3	เรื่อง	คือ

	 	 1.1	 ด้านสาธารณสุข	 เรื่อง	“Big Data  

Analytics เพื่อพัฒน�คว�มส�ม�รถของบิด�ม�รด� 

ในก�รดแูลบุตรวยั 0-3 ขวบ”	เป็นการบรูณาการข้อมูลจาก	

5	กระทรวง	 (กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงการคลัง	

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงศกึษาธกิาร	และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม)	ผลท่ีได้หน่วยงานภาครัฐสามารถน�ามาใช้ในการ

วางแผนให้ความช่วยเหลือและพัฒนาความสามารถบิดา

และมารดาให้สามารถเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีคุณภาพ	เพื่อให้

เด็กมีพัฒนาการที่ดี	 เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ

ในอนาคต

	 	 1.2	 ด้านการท่องเท่ียว	เรื่อง	“ก�รใช้ข้อมูล 

Social Media เพื่อส่งเสริมก�รท่องเที่ยว”	เป็นการน�า

ข้อมลูจาก	Social	Media	มาวเิคราะห์	และศกึษาพฤตกิรรม

การท่องเท่ียว	และทัศนคติของนักท่องเท่ียว	 เพ่ือน�ามา

ประกอบในการวางแผนจัดการการท่องเท่ียวของจังหวัด

เชียงราย	ข้อมูลที่ได้สามารถน�าไปใช้ในการวางแผนจัดการ

สถานทีท่่องเทีย่ว	เช่น	การตดิป้ายภาษาต่างประเทศเฉพาะ

ส�าหรับนักท่องเที่ยว	การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้ 

เพียงพอ	การวางแผนการบ�ารุงรักษาสถานท่ีท่องเที่ยว	 

รวมถงึการแนะน�าแหล่งท่องเทีย่วเมอืงรองในช่วงเวลาท่ีนกั

ท่องเที่ยวหนาแน่น	

ก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขน�ดใหญ่ (Big Data) ของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

  

รสนเทศของประเทศ 
ได้มีส่วนร่วมดําเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนกา
รใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ ่
ซึ่งที่ผ่านมาไดม้ีการดําเนินงานต่างๆ ดังนี้ 

1. การจัดทําโจทย์ตัวอย่าง (Prototype) 
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่  

เป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้แทน 
20 กระทรวงในการจัดทําโจทย์ตัวอย่าง 
(Prototype) 
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้เห็นภาพของการดาํเนิน
งาน สร้างความเข้าใจ 
และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนการใช้ปร
ะโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีการพิจารณากับหลายภาคส่วนและร่วมกันดํา
เนินการจัดทํา Prototype จํานวน 3 เรื่อง คือ 

1.1 ด้านสาธารณสุข เรื่อง “Big Data 
Analytics 
เพื่อพัฒนาความสามารถของบิดามารดาในการดู
แลบตุรวัย 0-3 ขวบ” เป็นการ 
บูรณาการข้อมูลจาก 5 กระทรวง 
(กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลงั 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ
ย์กระทรวงศึกษาธิการ 
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
ผลที่ได้หน่วยงานภาครัฐสามารถนํามาใช้ในการวาง
แผนให้ความช่วยเหลือและพัฒนาความสามารถบิด
าและมารดาให้สามารถเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีคุณภา
พ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี 
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต 

1.2 ด้านการท่องเที่ยว เรื่อง 
“การใช้ข้อมูล Social Media 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” เป็นการนําข้อมูลจาก 
Social Media มาวิเคราะห์ 
และศกึษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
และทัศนคติของนักท่องเที่ยว 
เพื่อนํามาประกอบในการวางแผนจัดการการท่องเ
ที่ยวของจังหวัดเชียงราย 

ข้อมูลที่ไดส้ามารถนําไปใช้ในการวางแผนจัดการส
ถานที่ท่องเที่ยว เช่น 
การติดป้ายภาษาต่างประเทศเฉพาะสําหรับนักท่องเ
ที่ยว การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหเ้พียงพอ 
การวางแผนการบํารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว 
รวมถึงการแนะนําแหล่งทอ่งเที่ยวเมืองรองในช่วงเ
วลาที่นักท่องเที่ยวหนาแน่น  
  

  

รสนเทศของประเทศ 
ได้มีส่วนร่วมดําเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนกา
รใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ ่
ซึ่งที่ผ่านมาไดม้ีการดําเนินงานต่างๆ ดังนี้ 

1. การจัดทําโจทย์ตัวอย่าง (Prototype) 
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่  

เป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้แทน 
20 กระทรวงในการจัดทําโจทย์ตัวอย่าง 
(Prototype) 
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้เห็นภาพของการดาํเนิน
งาน สร้างความเข้าใจ 
และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนการใช้ปร
ะโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีการพิจารณากับหลายภาคส่วนและร่วมกันดํา
เนินการจัดทํา Prototype จํานวน 3 เรื่อง คือ 

1.1 ด้านสาธารณสุข เรื่อง “Big Data 
Analytics 
เพื่อพัฒนาความสามารถของบิดามารดาในการดู
แลบตุรวัย 0-3 ขวบ” เป็นการ 
บูรณาการข้อมูลจาก 5 กระทรวง 
(กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลงั 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ
ย์กระทรวงศึกษาธิการ 
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
ผลที่ได้หน่วยงานภาครัฐสามารถนํามาใช้ในการวาง
แผนให้ความช่วยเหลือและพัฒนาความสามารถบิด
าและมารดาให้สามารถเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีคุณภา
พ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี 
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต 

1.2 ด้านการท่องเที่ยว เรื่อง 
“การใช้ข้อมูล Social Media 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” เป็นการนําข้อมูลจาก 
Social Media มาวิเคราะห์ 
และศกึษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
และทัศนคติของนักท่องเที่ยว 
เพื่อนํามาประกอบในการวางแผนจัดการการท่องเ
ที่ยวของจังหวัดเชียงราย 

ข้อมูลที่ไดส้ามารถนําไปใช้ในการวางแผนจัดการส
ถานที่ท่องเที่ยว เช่น 
การติดป้ายภาษาต่างประเทศเฉพาะสําหรับนักท่องเ
ที่ยว การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหเ้พียงพอ 
การวางแผนการบํารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว 
รวมถึงการแนะนําแหล่งทอ่งเที่ยวเมืองรองในช่วงเ
วลาที่นักท่องเที่ยวหนาแน่น  
  



รายงานประจำาปี 2561112

	 	 1.3	 ด้านอุตุนิยมวิทยา	เรื่อง “อุตุนิยมวิทย�

กับก�รบิน”	 เป ็นการน�าข ้อมูลขนาดใหญ่ของกรม
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ช่วยให้	ท่าอากาศยานมข้ีอมลูภมูอิากาศทีเ่ป็นปัจจบัุน	ท�าให้

เพิ่มศักยภาพในการจัดการการขึ้นและลงของเครื่องบินได ้

ดียิ่งขึ้น

 2. เผยแพร่ผลก�รดำ�เนินง�นก�รขับเคลื่อน

นโยบ�ยเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขน�ดใหญ่

	 	 ส�านกังานสถิตแิห่งชาตร่ิวมกบัส�านักงานพฒันา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)	ได้จัดท�าและ
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งานผ่านเว็บไซต์	www.bigdata.go.th

 3. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

โดยส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิและ	บรษิทั	กสท.	โทรคมนาคม	

จ�ากัด	 (มหาชน)	จัดนิทรรศการ	“ก�รขับเคลื่อนก�รใช้

ประโยชน์ข้อมูลขน�ดใหญ่ (Big Data)”	 เมื่อวันที่	15	

พฤษภาคม	2561	ณ	ตึกบัญชาการ	1	ท�าเนียบรัฐบาล

 4. ขับเคลือ่นก�รวเิคร�ะห์ข้อมลูขน�ดใหญ่ของ

กระทรวงต่�งๆ 

	 	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	โดย	

ส�านกังานสถิติแห่งชาติ	และบรษิทั	กสท.	โทรคมนาคม	จ�ากดั	
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การด�าเนินงานของภาครัฐ	และยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงจุด

 

  
  

1.3 ด้านอุตุนิยมวิทยา เรื่อง “อุตุนิยม 
วิทยากับการบนิ” เป็นการนําข้อมูลขนาดใหญข่อง  
กรมอุตุนิยมวิทยาที่มีความถี่ของขอ้มูลเป็นรายชั่วโม
งมาทําการวิเคราะห์ 
เพื่อทํานายลักษณะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจา
กอดีต 
ทําให้สามารถนําผลที่ได้มาใช้ในการเตรียมความพร้อ
มของ           ท่าอากาศยานสุโขทัย 
โดยผลที่ได้สามารถช่วยให ้  
ท่าอากาศยานมีข้อมูลภูมิอากาศที่เป็นปัจจุบัน     

ทําให้เพิ่มศักยภาพในการจัดการการขึ้นและลงของ
เครื่องบินได้ดียิ่งขึ้น 

2. เผยแพร่ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนนโย
บายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

สํานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับสํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ได้จัดทําและเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร บทความ และกิจกรรมต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนข้อมูลขนาดใหญท่ี่ภาค
รัฐดําเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.bigdata.go.th 

 

3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

โดยสํานักงานสถิติแห่งชาต ิและ บริษัท กสท. 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จัดนิทรรศการ 

“การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่      

(Big Data)” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561         

ณ ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

1.3 ด้านอุตุนิยมวิทยา เรื่อง “อุตุนิยม 
วิทยากับการบนิ” เป็นการนําข้อมูลขนาดใหญข่อง  
กรมอุตุนิยมวิทยาที่มีความถี่ของขอ้มูลเป็นรายชั่วโม
งมาทําการวิเคราะห์ 
เพื่อทํานายลักษณะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจา
กอดีต 
ทําให้สามารถนําผลที่ได้มาใช้ในการเตรียมความพร้อ
มของ           ท่าอากาศยานสุโขทัย 
โดยผลที่ได้สามารถช่วยให ้  
ท่าอากาศยานมีข้อมูลภูมิอากาศที่เป็นปัจจุบัน     

ทําให้เพิ่มศักยภาพในการจัดการการขึ้นและลงของ
เครื่องบินได้ดียิ่งขึ้น 

2. เผยแพร่ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนนโย
บายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

สํานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับสํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ได้จัดทําและเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร บทความ และกิจกรรมต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนข้อมูลขนาดใหญท่ี่ภาค
รัฐดําเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.bigdata.go.th 

 

3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

โดยสํานักงานสถิติแห่งชาต ิและ บริษัท กสท. 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จัดนิทรรศการ 

“การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่      

(Big Data)” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561         

ณ ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

1.3 ด้านอุตุนิยมวิทยา เรื่อง “อุตุนิยม 
วิทยากับการบนิ” เป็นการนําข้อมูลขนาดใหญข่อง  
กรมอุตุนิยมวิทยาที่มีความถี่ของขอ้มูลเป็นรายชั่วโม
งมาทําการวิเคราะห์ 
เพื่อทํานายลักษณะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจา
กอดีต 
ทําให้สามารถนําผลที่ได้มาใช้ในการเตรียมความพร้อ
มของ           ท่าอากาศยานสุโขทัย 
โดยผลที่ได้สามารถช่วยให ้  
ท่าอากาศยานมีข้อมูลภูมิอากาศที่เป็นปัจจุบัน     

ทําให้เพิ่มศักยภาพในการจัดการการขึ้นและลงของ
เครื่องบินได้ดียิ่งขึ้น 

2. เผยแพร่ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนนโย
บายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

สํานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับสํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ได้จัดทําและเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร บทความ และกิจกรรมต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนข้อมูลขนาดใหญท่ี่ภาค
รัฐดําเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.bigdata.go.th 

 

3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

โดยสํานักงานสถิติแห่งชาต ิและ บริษัท กสท. 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จัดนิทรรศการ 

“การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่      

(Big Data)” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561         

ณ ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 113

 5. ก�รใช้ประโยชน์ข้อมูลขน�ดใหญ่ที่มีใน

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติได ้จัดตั้งคณะท�างาน 

ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	Data)	 

ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	โดยได้มีการระดมความคิดเห็น	

ก�าหนดโจทย์	และด�าเนนิการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีมใีนส�านกังาน	

จ�านวน	2	เรื่อง	ได้แก่

ประโยชน์จ�กก�รใช้ข้อมูลขน�ดใหญ่ (Big Data) ของ

ภ�ครัฐ

	 •	หน่วยงานมีข้อมูลเพ่ือการด�าเนินงาน	และการ

ตัดสนิใจ	ทีม่คีณุภาพมากขึน้	เนือ่งจากมกีารวเิคราะห์ปัจจัย

ต่างๆ	และพยากรณ์ข้อมูลในอนาคต

	 •	การวิเคราะห์ข้อมูลท�าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่	

สามารถน�าไปพัฒนางานบริการภาครัฐได ้ดีและมี

ประสทิธภิาพมากขึน้	ซึง่ส่งผลกระทบเชงิบวกต่อประชาชน

	 •	การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ด้วยกันท�าให้เกิดประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการ

ด�าเนินงานของภาครัฐ

  

5.  
การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีในสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ 

สํานักงานสถิติแห่งชาติได้จัดตั้งคณะ
ทํางานขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ ่
(Big Data) ของสํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
โดยได้มีการระดมความคิดเห็น กําหนดโจทย์ 
และดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีในสํานักงาน 
จํานวน 2 เรื่อง ได้แก ่

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลขนาดใหญ ่(Big Data) 
ของภาครัฐ 

• หน่วยงานมีข้อมูลเพื่อการดําเนินงาน 
และการตัดสินใจ ที่มีคุณภาพมากขึ้น 
เนื่องจากมีการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ 
และพยากรณ์ข้อมูลในอนาคต 

• การวิเคราะห์ข้อมูลทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม ่
สามารถนําไปพัฒนางานบริการภาครัฐได้ดีแ
ละมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ซึ่งส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประชาชน 

• การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาค
รัฐด้วยกันทําให้เกิดประสิทธิภาพและธรรมา
ภิบาลในการดําเนินงานของภาครัฐ 
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รายงานประจำาปี 2561114
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1	เดิม	คือ	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักก�ร เหตุผล คว�มเป็นม�

	 ตาม	มตคิณะรฐัมนตรวีนัท่ี	13	สงิหาคม	2556	เรือ่ง	

การก�าหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร์	ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์การค�านวณราคา

งานพฒันาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยกุต์	(Application	

Software)	ทีต้่องมกีารพฒันาโปรแกรมค�าสัง่งาน	(Coding)	

โดยพิจารณาทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์การค�านวณค่างาน

ต้นทุน	(Direct	Cost)	ส�าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ	หลัก

เกณฑ์การค�านวณค่าใช้จ ่ายในการด�าเนินงานพัฒนา

ซอฟต์แวร์ฯ	(Indirect	Cost)	หลักเกณฑ์การค�านวณค่าใช้

จ่ายพิเศษตามข้อก�าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็น	ต้องมี

หลกัเกณฑ์การสรปุค่าใช้จ่ายงานพฒันาซอฟต์แวร์เป็นราคา

กลาง	และการจัดท�ารายงานต่างๆ	รวมทั้งหลักเกณฑ์	คู่มือ	

และแนวทางปฏบิตัท่ีิเกีย่วข้อง	ซึง่คณะรัฐมนตรลีงมตอินมุตัิ

และเห็นชอบให้หน่วยงานใช้หลักเกณฑ์การก�าหนดราคา

งานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ประกอบ

การพจิารณาจัดสรร	หรอืตัง้งบประมาณ	ส�าหรบังานพฒันา

ซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยกุต์ตามท่ีกระทรวงดจิทิลั

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม1	เสนอไปแล้ว	นั้น	

	 ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ได้ศึกษา

แนวทางเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค�านวณราคางานพัฒนา

ซอฟต์แวร์ดังกล่าว	และน�าไปประยุกต์ใช้กับการประเมิน

ราคางานของโครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการระบบสถติิ

ทางการของประเทศ	เป็นต้นแบบ	เนื่องจากเป็นโครงการที่

มีการด�าเนินการแล้วเสร็จ	มีข้อเสนอโครงการที่มีฟังก์ชัน

ค่อนข้างชดัเจน	และเนือ่งจากเป็นการศกึษาแนวทางในการ

ประเมินราคาที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาการเป็นครั้งแรก	 

จึงใช้ข้อมูลจากข้อก�าหนดความต้องการของระบบทั้ง 

สามระยะ	คอื	ข้อเสนอโครงการเพือ่ของบประมาณโครงการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติทางการของประเทศ	

เอกสารขอบเขตการด�าเนินงาน	 (TOR)	 และเอกสาร 

การวเิคราะห์และออกแบบระบบจากการตรวจรบัโครงการ	

ก�รประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ก�รคำ�นวณร�ค�ง�นพัฒน�ซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์

กรณีศึกษ� โครงก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รระบบสถิติท�งก�รของประเทศ 

  

  
หลักการ เหตุผล ความเป็นมา 
 ตาม มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 สิงหาคม 
2556 เรื่อง 
การกําหนดหลักเกณฑร์าคากลางการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ 
ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์การคํานวณราคางานพั
ฒนาซอฟต์แวรป์ระเภทโปรแกรมประยุกต ์
(Application Software) 
ที่ต้องมีการพัฒนาโปรแกรมคําสั่งงาน (Coding) 
โดยพิจารณาทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์การคํานวณ
ค่างานต้นทุน (Direct Cost) 
สําหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ 
หลักเกณฑ์การคํานวณค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
พัฒนาซอฟต์แวร์ฯ (Indirect Cost) 
หลักเกณฑ์การคํานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําห
นดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปน็ 
ต้องมีหลักเกณฑ์การสรุปค่าใช้จ่ายงานพัฒนาซอฟ
ต์แวร์เป็นราคากลาง และการจัดทํารายงานต่างๆ 
รวมทั้งหลักเกณฑ ์คู่มือ 
และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีลงมติอนุมัติและเห็นชอบให้หน่วย
งานใช้หลักเกณฑ์การกําหนดราคางานพัฒนาซอฟ
ต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ประกอบการพิจา
รณาจัดสรร หรือตั้งงบประมาณ 
สําหรับงานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประ
ยุกต์ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1

เสนอไปแล้ว นั้น  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ได้ศึกษาแนวทางเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคํานวณรา
คางานพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าว 
และนําไปประยุกต์ใช้กับการประเมินราคางานของโ
ครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติทางก
ารของประเทศ เป็นต้นแบบ 
เนื่องจากเป็นโครงการที่มกีารดําเนินการแล้วเสร็จ 
มีข้อเสนอโครงการที่มีฟังก์ชันค่อนข้างชัดเจน 

                                                                                                                          
1

 เดิม คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และเนื่องจากเป็นการศึกษาแนวทางในการประเมิ
นราคาที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาการเป็นครั้งแรก 
จึงใช้ข้อมูลจากข้อกาํหนดความต้องการของระบบ
ทั้งสามระยะ คือ 
ข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ 
 
 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติทาง
การของประเทศ เอกสารขอบเขตการดาํเนินงาน 
(TOR) และเอกสารการวิเคราะห์และ 
ออกแบบระบบจากการตรวจรับโครงการ  

ขั้นตอนการดําเนินการ 

ขั้นตอนการคํานวณราคางานพัฒนาซอฟต์
แวร์ประเภทโปรแกรมประยกุต์ 
ตามแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ ์
และคู่มือการประเมินราคาการพัฒนาซอฟต์แวร ์
ประเภทโปรแกรมประยุกต ์
โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(สิงหาคม 2560) แสดงดังภาพที่ 1 มีดังนี้ 

  
ภาพที่ 1 ภาพรวมขั้นตอนการดําเนินการ 

1. 
ศึกษาวิเคราะห์ข้อกําหนดความต้องการของระบบ
และแตกเป็นระบบย่อย (Sub-system) 

การศึกษาวิเคราะห์การประเมินราคาการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ 
ได้พิจารณาเลือกใช้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัด
การระบบสถิติทางการของประเทศ 

การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์การคํานวณราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ 
กรณีศึกษา โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติทางการของประเทศ  

  

ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร

	 ข้ันตอนการค�านวณราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์

ประเภทโปรแกรมประยกุต์	ตามแนวทางปฏบัิต	ิหลกัเกณฑ์	

และคู่มือการประเมินราคาการพัฒนาซอฟต์แวร์	ประเภท

โปรแกรมประยุกต์	 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม	(สิงหาคม	2560)	แสดงดังภาพที่	1	มีดังนี้

1. ศกึษ�วเิคร�ะห์ข้อกำ�หนดคว�มต้องก�รของระบบและ

แตกเป็นระบบย่อย (Sub-system)

	 	 การศึกษาวิเคราะห์การประเมินราคาการ

พัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์	ได้พิจารณา

เลือกใช้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติ

ทางการของประเทศ	 ซ่ึงมีขอบเขตความต้องการจาก 

ข้อเสนอโครงการแสดงดังภาพที่	2

ภ�พที่ 1 ภ�พรวมขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 115
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ภาพที่ 2 ขอบเขตความต้องการของระบบ

จากข้อเสนอโครงการฯ

2. ประมาณการขนาดของโปรแกรมประยุกต์ที่จะถูก

พัฒนาโดยวิธีฟังก์ชันพอยต์

	 เม่ือศึกษา	วิเคราะห์ข้อก�าหนดความต้องการของ

ระบบแล้ว	จึงแตกเป็นระบบย่อย	 (Sub-system)	 โดย

แจกแจงเป็นฟังก์ชันประเภท	External	Input	(EI)	ฟังก์ชัน

ประเภท	External	Output	(EO)	ฟังก์ชนัประเภท	External	

Inquiry	(EQ)	และฟังก์ชันประเภท	Internal	Logical	File	

(ILF)	และ	ฟังก์ชันประเภท	External	Interface	Files	(EIF)	

ได้ตัวอย่างแสดงดังตารางที่	1

ฟังก์ชัน
ประเภทฟังก์ชัน

EI EO EQ ILF EIF

บริหารจัดการผู้ใช้

เพิ่มและแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ X

ค้นหาข้อมูลผู้ใช้ X

จัดการกลุ่มผู้ใช้ X

Login	Logout X

FTR	จัดการข้อมูลผู้ใช้ X

ตารางที่	1	ตัวอย่างการจ�าแนกฟังก์ชัน

	 2.1	ค�านวณความซับซ้อนของฟังก์ชันต่างๆ	โดย

พิจารณาจากจ�านวน	DET,	RET,	FTR	

	 ค�านวณความซับซ้อนของฟังก์ชนัแต่ละประเภทใน

ตารางที	่1	โดยพจิารณาจาก	จ�านวน	Data	Element	Type	

(#DET)	และ	จ�านวน	Record	Element	Type	(#RET)	

ส�าหรับฟังก์ชันประเภท	Internal	Logical	File	(ILF)	และ

พิจารณาจ�านวน	Data	Element	Type	 (#DET)	และ	

จ�านวน	File	Type	Referenced		(#FTR)	ส�าหรับฟังก์ชัน

ประเภท	External	Output	(EO)

	 2.2	น�าค่าจากการค�านวณจ�านวน	DETs,	RETs,	

FTRs	ของฟังก์ชันประเภทต่างๆ	ไปหาความซับซ้อนของ

ฟังก์ชันและค�านวณค่าฟังก์ชันพอยต์ที่ยังไม่ปรับค่า

	 จากการค�านวณจ�านวน	DET,	RET,	FTR	ของแต่ละ

ประเภทฟังก์ชัน	 ในข้อ	2.1	ท�าให้ได้ค่าความซับซ้อน	

(#CPLX)	และค่าฟังก์ชันพอยต์	(FP)	ของแต่ละฟังก์ชัน	ซึ่ง

แสดงตัวอย่างในช่อง	#CPLX	และ	FP	ในตารางที่	2	

External Input (EI) #DET #FTR #CPLX FP

เพิ่มและแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ 12 1 L 3

ค้นหาข้อมูลผู้ใช้ 3 1 L 3

จัดการกลุ่มผู้ใช้ 2 1 L 3

Login	Logout 2 1 L 3

ตารางที่	 2	ตารางแสดงค่าต่างๆ	ของตัวอย่างฟังก์ชัน

ประเภท	External	Input	(EI)	ของระบบ

	 2.3	ค�านวณค่า	SLOC

	 หาผลรวมของค่าฟังก์ชันพอยต์	(FP)	ที่ยังไม่ปรับ

ค่า	(ค่าผลรวมของคอลมัน์	FP	จากตารางที	่	2)	ได้	312	และ

เนื่องจากระบบนี้พัฒนาด้วยภาษา	C#	ซึ่งเป็น	High	Level	

Language	ซึ่งมีค่าเทียบฟังก์ชันพอยต์กับจ�านวนบรรทัด

ของภาษาต่างๆ	เป็น	64	จึงได้ขนาดของระบบนี้	 (SLOC)	

เป็น	312	*	64	เท่ากับ	19,968

  
  

ซึ่งมีขอบเขตความต้องการจากข้อเสนอโครงการแส
ดงดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 

ขอบเขตความต้องการของระบบจากข้อเสนอโคร
งการฯ 

2. 
ประมาณการขนาดของโปรแกรมประยุกต์ที่จะถูกพั
ฒนาโดยวิธีฟังกช์ันพอยต์ 

เมื่อศึกษา 
วิเคราะห์ข้อกําหนดความต้องการของระบบแล้ว 
จึงแตกเป็นระบบย่อย (Sub-system) 
โดยแจกแจงเป็นฟังก์ชันประเภท External Input 
(EI) ฟังก์ชันประเภท External Output (EO) 
ฟังก์ชันประเภท External Inquiry (EQ) 
และฟังก์ชันประเภท Internal Logical File (ILF) 
และ ฟังก์ชันประเภท External Interface Files 
(EIF) ได้ตัวอย่างแสดงดังตารางที่ 1 

ฟังก์ชัน 
ประเภทฟังก์ชัน 

EI EO EQ ILF EIF 
บริหารจัดการผู้ใช้      
เพิ่มและแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ X     
ค้นหาข้อมูลผู้ใช้ X     

ฟังก์ชัน ประเภทฟังก์ชัน 
จัดการกลุ่มผู้ใช้ X     
Login Logout X     
FTR จัดการข้อมูลผู้ใช้    X  

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการจําแนกฟังก์ชัน 

2.1. คํานวณความซับซ้อนของฟังก์ชันต่างๆ 
โดยพิจารณาจากจํานวน DET, RET, FTR  

คํานวณความซับซ้อนของฟังก์ชันแต่ละปร
ะเภทในตารางที่ 1 โดยพิจารณาจาก จํานวน Data 
Element Type (#DET) และ จํานวน Record 
Element Type (#RET) สําหรับฟังก์ชันประเภท 
Internal Logical File (ILF) และพิจารณาจํานวน 
Data Element Type (#DET) และ จํานวน File 
Type Referenced  (#FTR) 
สําหรับฟังก์ชันประเภท External Output (EO) 
2.2. นําค่าจากการคํานวณจํานวน DETs, RETs, 
FTRs ของฟังก์ชันประเภทต่างๆ 
ไปหาความซับซ้อนของฟังก์ชันและคํานวณค่าฟังก์
ชันพอยต์ที่ยังไม่ปรับค่า 

จากการคํานวณจํานวน DET, RET, FTR 
ของแต่ละประเภทฟังก์ชัน ในข้อ 2.1 
ทําให้ได้ค่าความซับซ้อน (#CPLX) 
และค่าฟังก์ชันพอยต ์(FP) ของแต่ละฟังก์ชัน 
ซึ่งแสดงตัวอย่างในช่อง #CPLX และ FP 
ในตารางที่ 2  
External Input (EI) #DE

T 
#FT
R 

#CPL
X 

F
P 

เพิ่มและแก้ไขข้อมูลผู้ใ
ช้ 

12 1 L 3 

ค้นหาข้อมูลผู้ใช้ 3 1 L 3 
จัดการกลุ่มผู้ใช้ 2 1 L 3 
Login Logout 2 1 L 3 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าต่างๆ 
ของตัวอย่างฟังก์ชันประเภท External Input 

(EI) ของระบบ 
  

2.3. คํานวณค่า SLOC 
หาผลรวมของค่าฟังกช์ันพอยต ์(FP) 

ที่ยังไม่ปรับค่า (ค่าผลรวมของคอลัมน ์FP 

นําเข้า
แผนพัฒนา
สถิติทางการ

เข้าถึงข้อมูลที:มีอยู่แล้ว!
โดยเข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรง/

ผ่านระบบที:มีอยู่

บันทึก
การดําเนินงาน

ตรวจสอบความถูกต้อง
ติดตามสถานะ

รายงานสถานะ

!!!!!!!!!แผน
** 

สถิติทางการ
- รายสาขา
- ระดับพืFนที:
(มีอยู่แล้ว)

* Metadata
สถิติทางการ
- รายสาขา
- ระดับพืFนที:!
(มีอยู่แล้ว)

การปฏิบัติงาน 
แผน, ปIญหา,
อุปสรรค,
การแก้ไข

เห็นชอบ?

!!!!!!!!!ไม่ใช่

!!!!!!!ใช่

ทดสอบแบบประเมินเห็นชอบ?

!!!!!!ไม่

ประเมิน

ประมวลผล

วิเคราะห์

เสนอผล/
เผยแพร่

สร้างแบบประเมิน!(แบบสอบถาม)
แบ่งเปRน!3 ระดับ

องค์กร, ข้อมูลโครงการ/งาน, 
สถิติทางการ

จัดการมิติ!
(เพิ:ม/ลบ/แก้ไข) 

จัดการคําถาม!
(เพิ:ม/ลบ/แก้ไข) 

จัดการตัวเลือกคําตอบ!
(เพิ:ม/ลบ/แก้ไข) 

!ใช่

สืบค้นข้อมูล!
เพื:อวิเคราะห์!

กําหนดมาตรฐาน

จัดการมาตรฐาน!
(สร้าง/แก้ไข/ลบ)

นําเสนอ/
เผยแพร่มาตรฐาน

มาตรฐาน
สถิติ

* สถิติทางการ
- รายสาขา

- ระดับพืFนที:!(มีอยู่แล้ว)

** Metadata!สถิติทางการ
- รายสาขา

- ระดับพืFนที:!(มีอยู่แล้ว)

สสช. 
สุ่มตรวจ
คุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพ

การปฏิบัติงาน
แผน, ปIญหา,

อุปสรรค, การแก้ไข

1.ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาสถิติของประเทศ

2. ประเมินคุณภาพสถิติทางการ

3. มาตรฐานสถิติ

MySQL ODBCMySQL ODBC

MySQL ODBC

MySQL ODBC

หมายเหตุ!!!!!!!!!!!!!!!!!เปRนฐานข้อมูลเดียวกัน!และที:!สสช. มีอยู่แล้ว!จากระบบต้นแบบการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศประเทศไทยสําหรับ!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ผู้บริหาร! (แก้ไขวันที:!10 ก.ค. 56)

*, **...
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3. เลือกค่าปัจจัยขยายตัว และปัจจัยต้นทุน

	 3.1	ระบุค่าปัจจัยขยายตัวและปัจจัยต้นทุน

	 หากพิจารณาในกรณีที่ระบบนี้อยู่ในระหว่างการ

เสนอข้อเสนอโครงการท่ีทราบความต้องการหลกัของระบบ

ในระดับหนึ่งแล้ว	

	 ส�าหรับปัจจัยการขยายตัว	สมมติฐานคือข้อเสนอ

โครงการต ้องการจ ้างทีมงานท่ีมีความคุ ้นเคยและมี

ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบลักษณะนี้มามากกว่า	 

2	ระบบ	และในการท�างานต้องการให้ผู้รับจ้างมีการจัดการ

ความเสี่ยงอย่างน้อยสัปดาห์ละ	1	ครั้ง

	 ส�าหรับค่าปัจจัยต้นทุนเป็นการพิจารณาแต่ละ

โมดลู	แต่ละโมดลูส่วนใหญ่มลีกัษณะคล้ายกันคือ	เป็นระบบ

ทีไ่ม่มคีวามซบัซ้อนของการท�างาน	เป็นระบบทีเ่กีย่วกบัการ

แสดงผลฐานข้อมูล	การค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล	การเพิ่ม

และแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล	ในด้านประสบการณ์ของ 

ผู้พัฒนา	ผู้เขียนข้อเสนอโครงการคาดหวังให้ผู ้รับจ้างมี

ประสบการณ์ที่ใช้ประมาณ	5-10	ปี	 เมื่ออ้างอิงค่าปัจจัย

ขยายตัวและปัจจัยต้นทุน	ในโมเดล	COCOMO	ส�าหรับ

ประเทศไทยนี้	 ในการระบุค่าปัจจัยขยายตัว	และปัจจัย

ต้นทุน	ได้ตัวอย่างแสดงดังตารางที่	3

ปัจจัย VL L N H VH EH

ปัจจัยการขยายตัวทั้งโครงการ

Precedentedness X

Architecture /Risk 

Resolution 
X

Team / Stakeholder 

Cohesion	
X

ตารางที่	3	ตัวอย่างค่าปัจจัยการขยายตัวทั้งโครงการ

	 3.2	ค�านวณก�าลังคนในการด�าเนินการโดยใช ้

โมเดล	COCOMO	ส�าหรับประเทศไทย

	 น�าระดับปัจจัยที่เลือกแล้วในข้อ	3.1	มาค�านวณ

ก�าลังคน	ด้วยโมเดล	COCOMO	ส�าหรับประเทศไทย	และ

ใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบประเมินราคาซอฟต์แวร์ของ

ประเทศไทยท่ี	http://itestimate.onde.go.th/ictesti-

mate01/	 เมื่อค�านวณก�าลังคนที่ต้องการแล้วระบบจะ 

แสดงราคาประเมินการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้

	 จากการจัดสรรบุคลากร	ระยะเวลา	และอัตรา 

เงินเดือนท่ีต้องการส�าหรับการพัฒนาระบบตามข้อเสนอ

โครงการนี้	 ท�าให้ประเมินราคาการพัฒนาซอฟต์แวร์	

ประเภทโปรแกรมประยุกต์	ส�าหรับระบบนี้	มีราคาการ

พัฒนาซอฟต์แวร์	4,880,000	บาท	ซึ่งจากการพิจารณา

ฟังก์ชันและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่วิเคราะห์แล้วนั้น	เป็นเพียง

ฟังก์ชันบางส่วนที่เป็นส่วนหลักของโครงการเท่านั้น	แต่ยัง

ไม่ได้มีการพิจารณาฟังก์ชันส่วนรายละเอียดตามขอบเขต

การท�างานและฟังก์ชันที่มีการเพ่ิมเติมจากการตรวจรับ

โครงการอีกด้วย

สรุปผลการศึกษา

	 จากการศึกษาครั้งนี้	ท�าให้ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ทราบแนวทางในการประเมินราคาการพัฒนาซอฟต์แวร	์

ประเภทโปรแกรมประยุกต์	โดยใช้หลักเกณฑ์การค�านวณ

ราคาทีม่มีาตรฐานตามหลกัวชิาการ	สอดคล้องกบัมาตรฐาน

ที่เป ็นที่ยอมรับในระดับสากล	 และพบข้อสังเกตและ 

ข้อเสนอแนะดังนี้

	 1.	 ในการก�าหนดราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์

ประยุกต์ของส�านักงานสถิติแห่งชาตินั้น	ยังไม่เคยมีการ

วเิคราะห์และประเมินราคาโดยใช้แนวทาง	เกณฑ์มาตรฐาน

ส�าหรับการค�านวณที่ชัดเจน	และถูกต้องตามหลักวิชาการ

มาก่อน	การใช้แนวทางปฏิบัติ	หลักเกณฑ์	และคู่มือการ

ประเมินราคาการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรม

ประยุกต์	(Application	Software)	ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมจัดท�าขึ้นมาด�าเนินการครั้งนี้	พบว่า	

แต่ละข้ันตอนมีหลักการซับซ้อนท่ีต้องท�าความเข้าใจ 

อย่างละเอียด
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	 2.	 ในการประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์

ประยกุต์น้ัน	ผูป้ระเมนิราคาต้องทราบและเข้าใจข้อก�าหนด

ความต้องการการพฒันาซอฟต์แวร์ประยกุต์ก่อน	รวมถงึการ

ออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมเบ้ืองต้นที่จะใช้ในการ

พัฒนาระบบ	 ในการประมาณการขนาดของซอฟต์แวร์ 

โดยใช้จ�านวนฟังก์ชันพอยต์	ต้องค�านวณจ�านวนฟังก์ชัน	 

ในแต่ละประเภทฟังก์ชนั	การเข้าใจถงึข้อก�าหนดความต้องการ	

และสถาปัตยกรรมเบ้ืองต้นท่ีชัดเจนจะท�าให้การประมาณ

ราคา	มีความถูกต้องสูงขึ้น	ซึ่งในการก�าหนดความต้องการ

การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้น	สามารถแบ่งได้เป็น	3	

ระดับ	คือ	ความต้องการของธุรกิจ	เป็นภาพรวมของระบบ	

ความต้องการของผู ้ใช ้ซึ่งเป ็นการอธิบายข้อก�าหนด 

ความต้องการในมมุมองของผูใ้ช้งานระบบ	และความต้องการ

ของฟังก์ชนัซ่ึงเป็นการอธบิายลักษณะการท�างานของระบบ

ในแง่ของการพัฒนาระบบ	ความแม่นย�าของงบประมาณ 

ทีใ่ช้ของการพฒันาซอฟต์แวร์	ประเภทโปรแกรมประยกุต์นี	้

จึงขึ้นกับปัจจัยดังกล่าวข้างต้น



ก�รพัฒน�บุคล�กร
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หลักสูตรก�รฝึกอบรมเพื่อพัฒน�บุคล�กรภ�ครัฐของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2560 – 30 กันย�ยน 2561)

หลักสูตร

จำ�นวนผู้เข้�รับก�รอบรม (คน)

สสช.
ส่วนร�ชก�ร

อื่น
รวม

แผนพัฒนาองค์ความรู้ 802 284 1,086

1.		หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่

	 1.1	การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 36 - 36

2.	หลักสูตรสมรรถนะทางการบริหาร

	 2.1	การพัฒนานักบริหารระดับกลาง	รุ่นที่	4 31 - 31

3.	หลักสูตรสมรรถนะตามสายงานที่ปฏิบัติ	

	 3.1	สถิติระดับกลาง	รุ่นที่	34 10 35 45

	 3.2	แนวทางการพัฒนาการจัดท�าโครงการส�ารวจความคิดเห็น 38 - 38

	 3.3	 การประยุกต์ใช้ข้อมูลสถิติเพื่อการจัดท�ารายงานของกรมการจัดหางาน

	 		 รุ่นที่	1

	 	 รุ่นที่	2

	 	 รุ่นที่	3

-

-

-

35

33

35

35

33

35

	 3.4	 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

	 	 รุ่นที่	1

	 	 รุ่นที่	2

49

51

-

-

49

51

	 3.5	การใช้โปรแกรม	Microsoft	Excel	ขั้นกลาง 12 30 42

	 3.6	การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม 15 30 45

	 3.7	การน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบ	Infographics 14 30 44

	 3.8	เทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป 7 32 39

4.	หลักสูตรด้านอื่น	ๆ	

	 4.1	A	register	–	based	Population	Census:	Lesson	learnt	from	KOSTAT 66 8 74

	 4.2	 การด�าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 86 - 86

	 4.3	 การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการส�ามะโนประชากรและเคหะ	พ.ศ.	2563	 

	 	 (การปฏิบัติงานล่วงหน้าปี	2561)

47 16 63

	 4.4	 การอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการสื่อสารและการสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อเพิ่ม	 

	 	 ประสิทธิภาพในการท�างาน

123 - 123

	 4.5	 โครงการ	กบข.	สมาชิกสัมพันธ์สัญจร	รุ่นที่	6 55 - 55

	 4.6		การน�าเสนอข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์และการสรุปบทเรียนโครงการส�ามะโน 

	 	 อุตสาหกรรม	พ.ศ.	2560

162 - 162
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ก�รประชุม อบรม และสัมมน�กับองค์กรระหว่�งประเทศของข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2561 (ตุล�คม 2560 – กันย�ยน 2561)

ก�รประชุม อบรม และสัมมน� จำ�นวน (คน)

Commonwealth of Australia

17th	Annual	Meeting	Washington	Group	on	Disability	Statistics 1

The	kNOwVAWdata	Course	on	the	Measurement	of	Violence	against	Women 1

French Republic

International	Forum	on	Migration	Statistics 1

Italian Republic

FAO	SDG	Target	5.a.2	Training	Workshop 1

Japan

Regional	Course	on	Informality:	Definitions,	Measurement,	SDGs	and	Other	Policy	

Indicators	

2

13th	Session	of		the	Governing	Council	of	the	Statistical	institute	for	Asia	and	Pacific	

(SIAP)	

2

Workshop	of	Quality	on	Statistics	for	SDG	Indicators 1

Statistical	Analysis	of	Disaggregated	SDG	Indicators	for	Inclusive	Development	Policies 1

Mr.Nobuo	ISHIBASHI	Memorial	Program 1

7th	Workshop	on	Forging	Partnership	for	Statistical	Training	in	Asia	and	the	Pacific:	

Effective	Collaboration	for	Increasing	Availability	Access	and	Use	of	Quality	Gender	

Statistics

4th	Meeting	of	the	Network	for	the	Coordination	of	Statistical	Training	in	Asia	and	the	

Pacific	(the	Network)

1

Kingdom of Morocco

Workshop	on	Children	and	Young	Migrants	on	the	Move 1

Malaysia

Workshop	on	Energy	Statistics	for	ASEAN	countries 1

International	Standards	and	Contemporary	Technologies	 2

Regional	Course	on	Statistical	Business	Registers:	Data	sources,	maintenance	and	

quality	assurance

4

Republic of Colombia

4th	International	Conference	on	Big	Data	for	Official	Statistics 1

Republic of Fiji

27th	Session	of	the	Asian	and	Pacific	Commission	on	Agricultural	Statistics 1
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ก�รประชุม อบรม และสัมมน� จำ�นวน (คน)

Republic of Indonesia

งานสัมมนาระดับนานาชาติว่าด้วยเรื่องการจัดท�าส�ามะโนประชากรด้วยข้อมูล

จากฐานทะเบียนประจ�าปี	ค.ศ.	2020

1

7th	EU–ASEAN	COMPASS	Project	Steering	Committee	(PSC7)	

15th	ACSS	Sub–Committee	on	Planning	and	Coordination	(SCPC15)

2

11th	IMT-GT	Strategic	Planning	Meeting	 2 2

2nd	International	Workshop	on	the	Use	of	Mobile	Positioning	Data	for	Tourism	Statistics 1

1st	Workshop	of	ASI–CT	back	to	back	with	15th	Meeting	of	EGDSA	 2

2nd	ASEAN	High–Level	Inter–Sectoral	Conference	on	Social	Protection 2

Republic of Korea

Regional	Capacity	Building	Workshop	of	Asia–Pacific	Countries	on	Work	Statistics	

in	Rural	Areas	for	the	Promotion	of	Decent	Work

1

Regional	Training	Course	on	The	New	Supply	Utilization	Account/Food	Balance	

Sheet	Methodology	and	Compilation	Tool

2

Regional	Training	Course	on	Agricultural	Costs	of	Production	Statistics 3

Regional	Training	Course	on	Big	Data	for	Sustainable	Development 2

Republic of Singapore

2nd	Regional	Workshop	of	ASEAN	Statistical	Indicators–Consolidated	Template	

(ASI–CT)	

16th	Meeting	of	the	Working	Group	on	Data	Sharing,	Analysis,	Dissemination	and	

Communication	of	Statistics	(WGDSA16)

16th	Meeting	of	the	ACSS	Sub–Committee	on	Planning	and	Coordination	(SCPC16)

6

Republic of the Philippines

International	Conference	on	Sustainable	Development	Goals	Statistics	(ICSDGS) 3

7th	Session	of	the	ACSS	Committee	 3

3rd	Workshop	for	the	Asian	Region	of	the	Development	Account	Project	on	

Strengthening	Capacity	for	Post–2015	Monitoring

1

Inception	Meeting	and	Technical	Training	Workshop	for	the	Knowledge	and	Support	

Technical	Assistance	(KSTA)	on	Data	for	Development

2

Socialist Ethiopia

SDMX	Global	Conference	2017	 2
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ก�รประชุม อบรม และสัมมน� จำ�นวน (คน)

Socialist Republic of Vietnam

Workshop	on	the	Operation	of	Civil	Registration,	Vital	Statistics	and	Identity	

Management	Systems	for	East	Asian	Countries

1

Workshop	on	study	to	develop	guides	and	applications	for	open	and	big	data	

development	in	ASEAN	countries

1

The Lao People's Democratic Republic

National	Consultation	Workshop	on	SIMVA	Report	and	SIMVA	Decentralization	Plan 1

The People's Republic of China

Regional	Training	Workshop	on	the	System	of	Environmental–Economic	Accounting	

(SEEA)	Experimental	Ecosystem	Accounting

1

International	Workshop	on	Tourism	Statistics 1

International	Workshop	on	the	Compilation	of	Food	Balance	Sheet 1

International	Workshop	on	Energy	Efficiency	and	Renewables	Statistics	 1

The United States of America

49th	Session	of	the	United	Nations	Statistical	Commissions 3

SAS	Global	Forum	2018 1

Consultative	workshop	on	SDG	10.7.1	Measuring	recruitment	costs 1
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ภ�พกิจกรรมสำ�คัญในรอบปี
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	 นายภุชพงค์	 โนดไธสง	ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส�านักงานสถิติแห่งชาต	ิ 

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร	 เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 

บดินทรเทพยวรางกูร	28	กรกฎาคม	2561	และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์

พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9	ในวันที่	12	สิงหาคม	2561	เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณ	เมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	2561	ณ	สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์	(ช่อง	9	MCOT	HD)	

	 นายภุชพงค์	 โนดไธสง	ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติ 

แห่งชาติ	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร 

พระสงฆ์และสามเณร	จ�านวน	243	รูป	ถวายเป็นพระราชกุศล

แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9	

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	86	พรรษา	 

12	 สิงหาคม	 2561	 โดยมีพลเอกประยุทธ ์	 จันทร์โอชา	 

นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธาน	ณ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	 

เมื่อวันที่	12	สิงหาคม	2561

ง�นพระร�ชพิธี
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										วันที่	28	กุมภาพันธ์	2561	พล.อ.อ.ประจิน	จ่ันตอง	รองนายกรัฐมนตรี	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม 

ความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนางานสถิติและการสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 

ระหว่าง	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	โดย	นายภุชพงค์	 โนดไธสง	ผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	กับส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	กระทรวงศึกษาธิการ	โดย	

นายกฤตชัย	อรุณรัตน์	เลขาธิการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	กระทรวงศึกษาธิการ	

พร้อมด้วยผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงานที่มาร่วมลงนามเป็นพยานในคร้ังนี้	ณ	ห้องประชุมบีบี	202	ศูนย์ประชุมวายุภักษ	์

โรงแรมเซ็นทรา	บายเซ็นทารา	ศูนย์ราชการ	และคอนเวนชันเซ็นเตอร์

	 เม่ือวันที่	10	เมษายน	2561	นายภุชพงค์	โนดไธสง	 

ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	แถลงข่าว	สถิติบอกอะไร	 

ผู้สูงวัยปัจจุบันและอนาคต	โดยสรุปภาพรวมจากการส�ารวจ

ประชากรสูงอายุในประเทศไทย	ปี	2560	ข้อมูลลักษณะ 

ทางประชากร	เศรษฐกิจ	สงัคม	สภาวะสขุภาพ	การเกือ้กูล	ตลอดจน

ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	ซึ่งโครงสร้างด้านประชากร

ของประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย	 (Aged	soceity)	 

ตั้งแต่ปี	2548	ณ	บริเวณลานอเนกประสงค์	ชั้น	4	(ทิศเหนือ)	 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	อาคารรัฐประศาสนภักดี

ง�นวิช�ก�ร
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	 เมื่อวันที่	2	พฤษภาคม	2561	นางสาวอัจฉรินทร์	 	พัฒนพันธ์ชัย	ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	ผู ้ก�ากับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ ์

ของโครงการเน็ตประชารัฐ	โดยมี	นายภุชพงค์	โนดไธสง	ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	กล่าวรายงาน	ณ	โรงแรม

ทวารวดี	รีสอร์ท	จังหวัดปราจีนบุรี	(ระหว่างวันที่	2-4	พฤษภาคม	2561)

	 วันท่ี	17	 สิงหาคม	2561	นายภุชพงค์	 โนดไธสง	 ผู้อ�านวยการส�านักงาน 

สถิติแห่งชาติ	 เป็นประธานเปิดการประชุม	“การขับเคล่ือนแผนแม่บทระบบสถิติ

ประเทศไทยสู่การพัฒนาสถิติรายสาขา”	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ได้ขับเคลื่อนการ 

ด�าเนินการตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย	ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการสถิต ิ

รายสาขา	จ�านวน	21	คณะ	โดยมหีน่วยงานหลกั	(Focal	Point)	ของสาขา	20	กระทรวง	

ท�าหน้าที่เลขานุการ	และผู้ช่วยเลขานุการ	ปฏิบัติงานร่วมกับ	สสช.	ในการพิจารณา 

จัดท�าแผนพัฒนาสถิติรายสาขา	พร้อมท้ังก�ากับและติดตามผลด�าเนินงานตลอดจน

	 ดร.พิเชฐ	ดุรงคเวโรจน์	รัฐมตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	เป็นประธานเปิดการประชมุเชงิปฏบิติัการ

โครงการ	“พัฒน�ชุดข ้อมูลเพื่อติดต�มและวัดผลก�ร 

ดำ�เนินก�รระดมทุนเพื่อก�รพัฒน�ที่มีประสิทธิภ�พ” โดย

ส�านกังานสถติแิห่งชาติ	(สสช.)	ร่วมกับมลูนิธสิถาบนัวจัิยเพือ่การ

พัฒนาประเทศไทย	 (TDRI)	จัดข้ึน	 เพื่อสร้างความรับรู ้ของ 

หน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 ในเรื่องของการระดมทุนเพ่ือ 

การพัฒนา	 (Financing	 for	Development	 :	FfD)	และ 

แผนปฏิบัติการแอดดิส	อาบาบา	 (Addis	Ababa	Action	 

Agenda	 :	AAAA)	 เมื่อวันที่	 6	สิงหาคม	2561	ณ	โรงแรม 

เซ็นทรา	บาย	เซ็นทารา	ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์		

ปัญหา/อปุสรรคต่างๆ	อนัจะน�าไปสูก่ารก�าหนดแนวทางจดัท�าแผนพฒันา

สถิติรายสาขา	ฉบับที่	2	เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะตลอดจน

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการระบบสถิติ

ของประเทศ	ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น
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	 วันที่	18	กันยายน	2561	นางสาววันเพ็ญ	พูลวงษ์	รองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	และ	ดร.ดนันท์	สุภัทรพันธุ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

สายงานธุรกิจและบริการ		บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	CAT	

ร่วมลงนามความร่วมมอืว่าด้วย	โครงการออกแบบและพฒันาระบบส�ารวจข้อมลู

ในรูปแบบดิจิทัล	(Digital	Survey)	โดยน�าเทคโนโลยีต่างๆ	มาประยุกต์ใช้งาน 

ให้เกดิความเหมาะสม	เพือ่เป็นเครือ่งมอืท่ีเป็นเทคโนโลยใีหม่ในรปูแบบโปรแกรม

ประยุกต์	(Mobile	Application)		ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการส�ารวจ

และส�ามะโนข้อมูลต่างๆ	ของส�านักงานสถิติแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้น	ณ	ห้องประชุม	

808	อาคารส�านักงานใหญ่	CAT	ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ

	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติร ่วมจัดแสดงนิทรรศการ	 “สถิติและสารสนเทศ	 

เพือ่สนับสนนุการพฒันาประเทศอย่างมัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยนื”	น�าเสนอความรูต่้างๆ	ทัง้ด้าน

วิชาการและข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ	และความส�าคัญของการด�าเนินการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ	ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ	

“Digital Thailand Big Bang 2018”	ภายใต้แนวคิด	“Thailand Big Data”  

งานมหกรรมการแสดงนิทรรศการและการประชุมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด 

แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เพื่อสร้างความตระหนักด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและ

ศักยภาพของข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	 เพื่อเดินหน้าประเทศสู ่ไทยแลนด์	4.0	 

อย่างมั่นคงและยั่งยืน	ระหว่างวันที่	19	–	23	กันยายน	2561	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและ 

การประชุมอิมแพค	เมืองทองธานี

ร�ยง�นประจำ�ปี 2561130
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	 คณะเจ้าหน้าท่ีส�านักงานสถิติภูฏาน	 (National	 

Statistics	Bureau	Bhutan)	ศึกษาดูงานเร่ือง	Sampling	

Techniques	Survey	methodology	and	on	Establishment	

Survey	ระหว่างวันที่	26-31	มีนาคม	2561

	 บคุลากรจากกรมการจดัหางาน	เข้าร่วมการอบรม

เชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	การประยุกต์ใช้ข้อมูลสถิติเพื่อการ 

จดัท�ารายงาน	รุน่ที	่3	ระหว่างวนัที	่9–13	กรกฎาคม	2561

	 นายกองตรีธารณา	คชเสนี	ว่าที่ร้อยตรีน�้าเพชร	 

คชเสนี	สัตยารักษ์	และ	ดร.ลักษิกา	เจริญศรี	ให้เกียรติเป็น

วิทยากรบรรยายในการอบรม	เรื่อง	ประวัติศาสตร์ชาติไทย

และบุญคุณของพระมหากษั ตริ ย ์ ไทย 	 (หลั กสู ต ร	

ประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความส�าคัญของสถาบัน 

พระมหากษตัรย์ิ)	ระหว่างวนัที	่23-24	และ	30-31	สงิหาคม	

พ.ศ.	2561	ณ	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	และจังหวดัเชยีงใหม่

ศึกษ�ดูง�นและอื่นๆ



รายงานประจำาปี 2561132

	 นายอาจิน	จิรชีพพัฒนา	รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	มอบรางวัลให้แก่เด็กๆ	ในโอกาสที่ส�านักงาน 

สถิติแห่งชาติร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561	กับบริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	 (ธพส.)	ในกิจกรรม	 

“ชวนน้องหนูเรียนรู้สถิติ”	 เพื่อให้เด็กๆ	ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถิติ	 เมื่อวันท่ี	13	มกราคม	2561	ณ	ศูนย์ราชการเฉลิม 

พระเกียรติฯ	แจ้งวัฒนะ

	 เมื่อวันที่	3	เมษายน	2561	นายอาจิน	จิรชีพพัฒนา	

รองผู ้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห ่งชาติ	 พร ้อมด้วย 

นางอ�าไพ	จติรแจ่มใส	ผูต้รวจราชการกรม	ข้าราชการ	พนกังาน	

เจ้าหน้าที่ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ส�านักงานสถิติ 

จังหวัดสมุทรสงคราม	และส�านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี	 

ร่วมกิจกรรม	สสช.	ปลูกป่าชายเลน	ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ	

สสช.ปันรักปันสุข	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เนื่องในวันคล้าย 

วันพระราชสมภพ	2	 เมษายน	2561	และเป็นการฟื้นฟู

อนุรักษ์ป่าชายเลนให้สมบูรณ์ขึ้น	ณ	บ้านบางบ่อล่าง	ต�าบล

บางแก้ว	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสมุทรสงคราม

ง�นเพื่อสังคม
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	 นางน�้าผึ้ง	 เชิดชูพงษ์	 ผู ้อ�านวยการกองสถิติเศรษฐกิจ	 

พร้อมด้วย	นางสาวรัชนี	วงศ์รัชตนันท์	สถิติจังหวัดลพบุรี	และ	 

นางเตือนใจ	ปานบุญ	สถิติจังหวัดน่าน	ข้าราชการ	พนักงาน	และ 

เจ้าหน้าที	่ส�านกังานสถติิแห่งชาติ	ร่วมกจิกรรม	ปันรักปันสขุ	เนือ่งใน

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ	พ.ศ.	2561	โดยบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค	 

และเล้ียงอาหารกลางวัน	 เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้ผู้สูงอายุในการ

ด�าเนินชีวิต	และสร้างจิตสาธารณะ	ณ	บ้านพักคนชราลพบุรี	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดลพบุรี	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2561

	 เม่ือวันที่	13	กรกฎาคม	2561	นายภุชพงค์	โนดไธสง	ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	พร้อมด้วยผู้บริหาร	

ส�านกังานสถติจิงัหวดัปทมุธาน	ีนนทบรุ	ีพระนครศรีอยธุยา	ข้าราชการ	พนกังาน	และเจ้าหน้าทีข่องส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา	ท�าดี	ด้วยหัวใจ	เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	66	พรรษา	28	กรกฎาคม	2561	โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ถวายภัตตาหารเพล	เครื่องไทยธรรมเทียนพรรษา	และร่วมท�าความสะอาดพ้ืนท่ีภายในบริเวณวัด	

ล้างห้องน�้า	เก็บขยะ	รวมทั้งบริจาคอุปกรณ์ท�าความสะอาด	ณ	วัดบางนา	ต�าบลบางโพธิ์เหนือ	อ�าเภอสามโคก	จังหวัด

ปทุมธานี





ภ�คผนวก

ส่วนที่ 
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ส�ระสำ�คัญ ในพระร�ชบัญญัติสถิติฉบับต่�ง ๆ

	 นับตัง้แต่พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่ว	

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตั้งกรม	“สถิติพย�กรณ์” 

ขึ้นในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ	 เมื่อวันท่ี	1	เมษายน	

2458	แล้วประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัติออกมา 

ใช้บังคับให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ	โดยมีบทบัญญัติ

เกีย่วกบัภารกิจ	และอ�านาจหน้าท่ีในการด�าเนนิการด้านการ

สถิติของประเทศ	ดังนี้

 “พระร�ชบญัญตักิ�รสถติพิย�กรณ์ พทุธศกัร�ช 

2479”	 เป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยการสถิติฉบับแรกของ

ประเทศไทย	เจตนารมณ์ในการตรากฎหมายฉบับนี้	คือ	

“เพื่อจัดวางระเบียบวิธีการสถิติพยากรณ์ของประเทศขึ้น

ไว้”	โดยบัญญัติให้	“กองประมวลสถิติพยากรณ์”	มีอ�านาจ

หน้าที่	ด�าเนินการในด้านต่างๆ	เกี่ยวกับการจัดท�าสถิติ	การ

บริหารราชการสถิติของประเทศ	การให้บริการข้อมูล	การ

แต่งต้ัง	“พนักงานเจ้าหน้าที่”	และออกกฎต่างๆ	อยู่ใน

อ�านาจของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจรักษาการ	และ

มีบทบัญญัติเก่ียวกับหน้าท่ีของประชาชนท่ีต้องให้ข้อมูล	 

บทก�าหนดโทษทางอาญา	ในกรณทีีไ่ม่ให้ข้อมลู	รวมทัง้ก�าหนด

หน้าทีข่องเจ้าหน้าท่ีรฐัหรอืผูเ้กีย่วข้องในการรกัษาความลบั

ของข้อมูลเฉพาะรายที่ได้มาจากการด�าเนินการทางสถิติ	

และบทก�าหนดโทษทางอาญาในกรณีท่ีเปิดเผยข้อมลูไว้ด้วย

 “พระร�ชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2495”	 ยังคง 

หลักการเดิมเกี่ยวกับการสถิติตาม	“พระราชบัญญัติ 

การสถิติพยากรณ์	พุทธศักราช	2479”	โดยเพิ่มเติมการจัด

ท�าสถิติจากระเบียนต่างๆ	ของหน่วยงานรัฐ	การจัดท�า

ส�ามะโนและส�ารวจ	ซึ่งต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	หรือ	

ออกเป็นกฎ	และประกาศในราชกจิจานเุบกษา	การวจิยัทาง

วิชาการและการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับต่าง

ประเทศ	การแต่งตัง้	“พนกังานเจ้าหน้าที”่	และ	“พนกังาน”	

การเปลีย่นแปลงสถานะของหน่วยงาน	เป็น	“ส�านกังานสถติิ

กลาง”	สังกัด	สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ	จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน

ธนัวาคม	2493	การก�าหนดตัวบุคคลและคณะบุคคลในการ

ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	เช่น	ให้	“ผู้อ�านวยราชการสถิติ”	

เป็นผู้บังคับบัญชามีหน้าที่อ�านวยการ	และควบคุมกิจการ

ต่างๆ	 ของส�านักงานสถิติกลาง	 และมีอ�านาจแต่งตั้ง	

“พนกังาน”	หรอื	ให้	“ประธานสภาเศรษฐกจิแห่งชาต”ิ	เป็น

ผู้แต่งตั้ง	“พนักงานเจ้าหน้าที่”	ซึ่งมีอ�านาจในการตรวจดู

ระเบียนของหน่วยงานต่างๆ	และ	ให้มี	“คณะกรรมการ

สถิติ”	ซึ่งแต่งตั้งจากสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ	และผู้แทนจาก

กระทรวงต่างๆ	ท�าหน้าที่	ก�ากับการสถิติ	เป็นต้น

 พระร�ชบัญญัติสถิต ิพ.ศ. 2508	ได้มกีารปรบัปรงุ

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานสถิติ	

และได้มีการก�าหนดอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน

สถิติของประเทศอย่างสมบูรณ์	หลังจากที่ส�านักงาน													

สถติิกลาง	ได้แยกส่วนราชการออกจากส�านกังานสภาพฒันา

เศรษฐกิจแห่งชาติ	และได้ยกฐานะเป็น	ส�านักงานสถิติ 

แห่งชาต	ิสงักดัส�านกันายกรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่23	พฤษภาคม	

2506

 พระร�ชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550	จากการปฏิรูป

ระบบราชการ	เมื่อปี	พ.ศ.	2545	ส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ

ได ้ย ้ายมาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร	และในปี	พ.ศ.	2550	 ได้มีการประกาศใช	้ 

พระราชบัญญัติสถิติ	พ.ศ.	2550	แทนพระราชบัญญัติสถิติ	

พ.ศ.	2508	โดยปรบัปรงุบทบญัญตับิางประการให้สอดคล้อง

กบัสภาวการณ์ปัจจุบนั	เพ่ือให้การด�าเนนิการของส�านกังาน

สถิติแห่งชาติ	 ในฐานะหน่วยงานกลางด้านงานสถิติ 

มีความชัดเจน	คล่องตัว	และได้ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์

ปัจจุบัน	ประเด็นส�าคัญๆ	ที่ท�าให้บทบาทของส�านักงาน 

สถิติแห่งชาติเปลี่ยนแปลงไป	 เนื่องจากการประกาศใช้ 

พระราชบัญญัติ	พ.ศ.	2550	มีดังนี้

	 1 . 	 เปล่ียนแปลงชื่อจากผู ้บริหารสูงสุดของ 

ส�านกังานสถติิแห่งชาต	ิจาก	“เลขาธกิารสถติแิห่งชาต”ิ	เป็น	

“ผู้อ�านวยการส�านกังานสถติิแห่งชาติ”	เนือ่งจากภารกิจการ

เป็น	“เลขานุการ”	ของคณะกรรมการสถิติแห่งชาติ	ตาม

มาตรา	7	“ให้มีคณะกรรมการสถิติแห่งชาติคณะหนึ่ง	

ประกอบด้วย	ประธานกรรมการ	รองประธานกรรมการ	และ

กรรมการอื่นไม่เกินสิบคน	ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง	และ 

ผู้แทนกระทรวงทุกกระทรวงเป็นกรรมการ	เลขาธิการสถิติ

แห่งชาต	ิเป็นกรรมการและเลขานกุาร”	ของพระราชบัญญัติ

สถิติ	พ.ศ.	2508	 ถูกยกเลิกไป	 ไม่มีคณะกรรมการสถิติ 

ในพระราชบัญญัติสถิติ	พ.ศ.	2550
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	 2.	มีภารกจิ	“จัดท�าแผนแม่บทเกีย่วกบัการด�าเนนิ

งานทางสถิติของรัฐ”	(มาตรา	6	(1))

	 3.	ยกเลิกการตราพระราชกฤษฎีกา	ในการด�าเนิน

การส�ามะโน	หรือ	ส�ารวจ	โดยเปลี่ยนเป็น	การออกกฎ

กระทรวง	และให้ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	เป็น

ผู้มีอ�านาจในการออกประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ

ส�ามะโนหรือส�ารวจ	และแต่งตัง้	“พนกังานเจ้าหน้าที”่		เพือ่

ปฏิบัติหน ้าที่สอบถามข ้อมูล	 เพื่อลดขั้นตอนในการ 

ด�าเนินการ	ให้เกิดความคล่องตัว	และได้ข้อมูลที่ทันต่อ

เหตุการณ์ปัจจุบัน

	 พระราชบัญญัติสถิติฉบับปัจจุบัน	ยังคงรักษา 

หลกัการเกีย่วกบัการได้มาซึง่ข้อมลูทีเ่ป็นจรงิ	และ	การรกัษา

ความลับของข้อมูลเฉพาะบุคคล	หรือเฉพาะรายไว้อย่าง

เคร่งครัด	เช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสถิติ 

ทกุฉบบั	โดยบญัญตัใิห้การให้ข้อมลูทีเ่ป็นเทจ็	และการเปิดเผย

ความลับของข้อมูลเฉพาะบุคคล	หรือเฉพาะราย	 เป็น 

ความผิดทางอาญา	เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลที่ได้มา

โดยวธิกีารตามหลักวชิา	และมาตรฐานทางวชิาชพีสถติขิอง

ประเทศไทย
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เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถิติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสถิติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสถิติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สถิติ”  หมายความวา  ขอความหรือตัวเลขที่แสดงผลที่ประมวลจากขอมูลที่เก็บรวบรวมได 
“การสํารวจ”  หมายความวา  การเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนอยูจริงเพื่อใหไดมาซ่ึงสถิติ 
“สํามะโน”  หมายความวา  การสํารวจโดยการแจงนับจากทุกหนวยที่เก่ียวกับขอมูลนั้น  ๆ 
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หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

“การสํารวจตัวอยาง”  หมายความวา  การสํารวจโดยการแจงนับจากหนวยที่เก่ียวกับขอมูลนั้น  ๆ  
เพียงบางหนวยที่เลือกเปนตัวอยาง  

“หนวยงาน”  หมายความวา  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และหนวยงานอื่นของรัฐ 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงผูอํานวยการแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ใหสํานักงานสถิติแหงชาติ  เปนหนวยงานกลางของรัฐ  ในการดําเนินการ

เก่ียวกับสถิติตามหลักวิชาการ 
มาตรา ๖ สํานักงานสถิติแหงชาติมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแมบทเกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ 
(๒) จัดทํามาตรฐานสถิติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ 
(๓) สงเสริมและพัฒนางานสถิติของรัฐและเอกชน 
(๔) จัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยาง  หรืออํานวยการใหมีการสํารวจดานตาง ๆ   ของประเทศ 
(๕) ประสานงานและหารือรวมกับหนวยงานเพื่อจัดทําแผนกําหนดความรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานทางสถิติตามแผนแมบทตาม  (๑) 
(๖) แนะนํา  ใหคําปรึกษา  หรือความชวยเหลือแกหนวยงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน  และ

ระเบียบวิธีในการจัดเก็บขอมูล  ตลอดจนการประมวลผล  และการวิเคราะหผลสถิติ 
(๗) ประสานกับหนวยงานในการสรางเครือขายสถิติ  เพื่อใหไดมาซ่ึงฐานขอมูลสถิติที่สําคัญ  

และเปนปจจุบันของประเทศ 
(๘) ใหบริการสถิติแกหนวยงาน  องคกรเอกชน  และบุคคลทั่วไป  
(๙) เผยแพรสถิติและจัดใหมีการศึกษาอบรมวิชาความรูเก่ียวกับสถิติ 

(๑๐) รวมมือและประสานงานกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ 
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด  และตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๗ ในการจัดทําแผนแมบทตามมาตรา  ๖  (๑)  ใหสํานักงานสถิติแหงชาติประสานกบั

หนวยงานที่ เกี่ ยวของและจัดทําใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศและ 
เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว  ใหหนวยงานที่เก่ียวของปฏิบัติใหเปนไปตามแผนแมบทนั้น 
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หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๘ หนวยงานตองจัดทําสถิติใหเปนไปตามแผนกําหนดความรับผิดชอบตามมาตรา  ๖  (๕)  
และดําเนินการใหถูกตองตามมาตรฐานสถิติ 

หนวยงานใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ใหสํานักงานสถิติแหงชาติรายงานคณะรัฐมนตรี  เพื่อส่ัง
การตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๙ เมื่อหนวยงานจะมีการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยางที่ประสงคจะ
กําหนดใหเปนหนาที่ของประชาชนที่จะตองใหขอมูล  ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง  กฎกระทรวงนั้น
อยางนอยตองมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

(๑) วัตถุประสงค 
(๒) ระยะเวลา 
(๓) เขตทองที่ 
(๔) บุคคลซ่ึงจะตองใหขอมูลและวิธีการใหขอมูล 
(๕) หนวยงานที่รับผิดชอบ 
มาตรา ๑๐ เมื่อไดมีกฎกระทรวงตามมาตรา  ๙  แลว  ใหผูอํานวยการประกาศรายละเอียด

เก่ียวกับวิธีดําเนินการในการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยางในเร่ืองดังตอไปนี้ 
(๑) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
(๒) คําถามที่บุคคลจะตองใหขอมูลหรือรายละเอียดของแบบสอบถามที่บุคคลจะตองกรอกขอมูล  

และวิธีการกรอกขอมูลในแบบสอบถาม 
(๓) ระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่จะออกสอบถามหรือสงแบบสอบถาม 
(๔) ระยะเวลาที่บุคคลซ่ึงตองกรอกแบบสอบถามจะตองสงคืนแบบสอบถามที่ไดกรอก

รายการแลวแกพนักงานเจาหนาที่ 
(๕) ขอมูลอื่นที่ประชาชนสมควรทราบ 
ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสหรือ

ส่ือประเภทอื่น 
มาตรา ๑๑ เมื่อมีประกาศตามมาตรา  ๑๐  แลว  บุคคลซ่ึงจะตองใหขอมูลตามที่กําหนดไว 

ในมาตรา  ๙  (๔)  มีหนาที่ใหขอมูลหรือกรอกแบบสอบถามตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๑๐  (๒)   
ใหถูกตองตามความเปนจริง 
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หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๑๒ เมื่อมีประกาศตามมาตรา  ๑๐  แลว  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในอาคาร
หรือที่ทําการของบุคคลซ่ึงจะตองใหขอมูลหรือกรอกแบบสอบถาม  ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึง
พระอาทิตยตก  หรือในเวลาอื่นใดที่บุคคลนั้นไดแจงใหทราบ  เพื่อสอบถามขอมูล  หรือดําเนินการกรอก
แบบสอบถาม  หรือเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  ในการนี้บุคคลดังกลาวตองอํานวยความสะดวก
แกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซ่ึงเกี่ยวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมพบบุคคลผูซ่ึงจะใหขอมูลหรือกรอกแบบสอบถาม  

ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง  เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูล 
มาตรา ๑๔ ใหหนวยงานมีหนาที่ใหความรวมมือแกสํานักงานสถิติแหงชาติเพื่อประโยชน 

ในการจัดสรางเครือขายสถิติและพัฒนาฐานขอมูลที่สําคัญและเปนปจจุบันของประเทศ 
ในกรณีที่สํานักงานสถิติแหงชาติจําเปนตองใชขอมูลจากการสํารวจ  หรือขอมูลจากบันทึก  

ทะเบียน  รายงาน  หรือเอกสารอื่นใดที่อยูในความครอบครองของหนวยงานใด  เพื่อการจัดทําสถิติ 
ที่สําคัญและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ  ใหหนวยงานนั้นจัดสงขอมูลดังกลาวใหสํานักงานสถิติ
แหงชาติภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ขอมูลที่หนวยงานตองจัดสงใหตามวรรคหนึ่ง  หรือวรรคสองตองไมระบุหรือเปดเผยวาเปนขอมูล
ของบุคคลใด  เวนแตบุคคลนั้นจะใหความยินยอมเปนหนังสือหรือเปนขอมูลที่เปดเผยตอประชาชน  
หรือประชาชนสามารถเขาตรวจสอบไดอยูแลว 

มาตรา ๑๕ บรรดาขอมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้  ตองถือเปน
ความลับโดยเครงครัด  หามมิใหผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบญัญัตินี้หรือผูมีหนาที่เก็บรักษา  เปดเผย
ขอมูลนั้นแกบุคคลใดซึ่งไมมีหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  เวนแต 

(๑) เปนการเปดเผยเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ตองหาวากระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้  

(๒) เปนการเปดเผยตอหนวยงานเพื่อใชประโยชนในการจัดทําสถิติ  วิเคราะหหรือวิจัย  ทั้งนี้  
เทาที่ไมกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูล  และตองไมระบุหรือเปดเผยถึงเจาของขอมูล 
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หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๑๖ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  ผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานหรือ
สํานักงานสถิติแหงชาติตองไมนําบรรดาขอมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่เจาของขอมูลไดใหไว 
หรือกรอกแบบสอบถามไปใชในกิจการอื่นนอกเหนือจากการจัดทําสถิติ  วิเคราะหหรือวิจัย 

มาตรา ๑๗ บรรดาขอมูลที่อาจเปดเผยได  สํานักงานสถิติแหงชาติอาจใหบริการขอมูลนั้น 
ตอบุคคลทั่วไปได  โดยอาจเรียกเก็บคาใชจายเทาที่จําเปนในการใหบริการขอมูลนั้น  ตามหลักเกณฑ
และอัตราที่สํานักงานสถิติแหงชาติกําหนด  

มาตรา ๑๘ ผูใดไมใหขอมูล  หรือไมกรอกแบบสอบถามตามวิธีการที่กําหนดในประกาศ 
ตามมาตรา  ๑๐  หรือไมสงคืนแบบสอบถามที่ไดกรอกรายการแลวแกพนักงานเจาหนาที่  หรือหนวยงาน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในประกาศตามมาตรา  ๑๐  (๔)  หรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๑๒  ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท 

มาตรา ๑๙ ผูใดซ่ึงมีหนาที่ใหขอมูลตามมาตรา  ๑๑  แตจงใจใหขอมูลเปนเท็จตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหาพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๐ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๕  หรือมาตรา  ๑๖  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๑ บรรดาพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติ
สถิติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  และมีผลใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ใหคงมีผล
ใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะมีกฎกระทรวง  ประกาศ  
หรือระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้  และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีพระราชบัญญัติสถิติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  
ไดใชบังคับมานาน  และมีบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันอันมีผลทําใหการ
ดําเนินการของสํานักงานสถิติแหงชาติในฐานะหนวยงานกลางดานงานสถิติของรัฐไมมีความชัดเจน  รวมทั้ง
หลักเกณฑและวิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใหไดมาซ่ึงสถิติไมมีความคลองตัวเพราะขั้นตอนกอนเริ่ม
ดําเนินการใชระยะเวลานาน  ทําใหไดขอมูลท่ีไมทันตอเหตุการณปจจุบัน  ประกอบกับขอมูลทางสถิติท่ีจัดทํา
ขึ้นนั้นมีประโยชนตอการนําไปใชในการพัฒนาหรือแกไขปญหาในการบริหารงานของรัฐดานตาง ๆ   ซ่ึงควรจะมีการ
กําหนดวิธีการดําเนินการดานสถิติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันเพื่อความเปนเอกภาพของสถิติ  นอกจากนี้  เพื่อใหได
ขอมูลท่ีถูกตองตามความเปนจริงและเปนหลักประกันมิใหเกิดความเสียหายแกผูซ่ึงตองใหขอมูลจึงตองกําหนด
มาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยตองถือเปนความลับอยางเครงครัด  
และกําหนดโทษสําหรับผูซ่ึงฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใหสอดคลองกับสภาวการณ
ปจจุบันดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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The Statistics Act , B.E. 2550 (2007) 
……………

Bhumibol   Adulyadej , Rex. 
Given on the 30th day of August , B.E. 2550; 

Being the  62th Year of the Present Reign. 

His  Majesty King Bhumibol  Adulyadej  has been  graciously pleased to proclaim  
that:

Whereas it is expedient to revise the law on statistics: 
Be it , therefore , enacted by the King , by and with the advice and consent of the 

National Legislative Assembly , as follows: 

   Section 1   This act shall be called the "Statistics Act, B.E 2007"

Section 2   This act shall come into force from the day following the date of its 
publication in the Government Gazette.

Section 3 The Statistics Act BE 2508 shall be repealed.

Section 4 In this Act:
"Statistics" mean statements or figures of collected data
"Survey" means collection of existing data to obtain statistics 
"Census" means survey by means of enumeration from all units relevant to such 

information.
"Sample Survey" means survey by means of enumeration from some selected 

sample units relevant to such information
"Agency" means government agencies, state enterprises, public organizations, 

local administration organizations and other state agencies.
"Director" means the Director of the National Statistics Office.
"Competent officer" means a person appointed by the Director to carry out this Act.

Section 5   The National Statistics Office shall be the central state agency in 
charge of the  technical statistics work.

Section 6 The National Statistics Office shall have the following authority and 
duties:

(1)  Preparing  the Master Plan for the implementation of the government 
statistical work. 

(2) Preparing statistics standards to present to the cabinet for approval. 
(3)  Promoting and developing statistical work both for the government and 

private sector. 
(4) Conducting  census  and surveys or directing the surveys on various statistics 

of the country. 
(5) Coordinating and consulting with agencies to prepare plans that define the 

responsibilities in implementing the statistical work under the Master Plan as mentioned 
in (1). 
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(6) Providing recommendations, advice or assistance to agencies regarding the 
preparation of work plans and methodology for data collection as well as processing and 
analyzing statistical outcomes. 

(7) Coordinating with agencies to create statistical network in order to obtain 
important and timely statistical database of the country

(8) Providing statistical service to the general public.
(9) Disseminating statistics and organizing education and training on statistics.
(10) Cooperating  and  coordinating with other countries and international

organizations  regarding statistical work.
(11)Performing other acts as prescribed by the law and as assigned by the cabinet.

Section 7 For the preparation of the Master Plan under Section 6 (1), the National 
Statistics Office shall coordinate with relevant agencies and prepare the plan in such a 
way that it is consistent with the national policy and development plan.  Once it is 
approved by the cabinet, relevant agencies shall follow the Master Plan.

Section 8 Agencies shall prepare their statistics in accordance with the plan 
defining the responsibilities under section 6 (5), and shall ensure that they meet statistical 
standards.

In the event that any agency fails to perform according to paragraph one, the 
National Statistics Office shall report to the cabinet for instructions as it is deemed 
appropriate.

Section 9 When a census or sample survey is going to be conducted and specified 
that individual’s duty to provide data. It should be announced in the related Ministerial 
Regulations .Such announcement shall have at least the following information:

(1)  Objective  
(2)  Duration of survey 
(3) Area where survey will be conducted 
(4) Individuals who will provide information and the methods of providing 

information 
(5) responsible agency  

   Section 10  When Ministerial Regulations is set under section 9, the Director 
announces details on the procedures in conducting a census or sample survey regarding 
the following; 

      (1)  data collecting methods 
(2)  questions for the respondents or details of the questionnaire as well as 

instructions for filling out the questionnaire. 
(3)  The period during which the competent officer shall conduct interviews or 

send questionnaires. 
(4) The period during which the respondents shall return the completed 

questionnaire to the competent officer. 
(5) Other information that the public should know. 

         The notification under paragraph one shall be made in the Government Gazette 
and on electronic network systems or other media.
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Section 11  When the notification under Section 10 is issued, the individual 
required to provide information under Section 9(4) shall have the duty to provide 
information or fill out the questionnaire as described in Section 10(2) correctly and 
truthfully.

Section 12 When the notification under Section 10 is made, the competent 
officer be authorized to enter the building or workplace of the person required to provide 
information or fill out questionnaire between sunrise and sunset or at any other time as 
notified by the said person in order to make inquiries about the information or fill out the
questionnaire, or to check the accuracy of the information.  To this end, the said person 
shall accommodate the competent official as appropriate. 

In performing the duty under paragraph one, the competent officer shall present an 
ID card to relevant parties.

The ID card shall be in the format prescribed in the Ministerial Regulations

Section 13 In the event that the person who will provide information or fill out 
the questionnaire is unavailable, in accordance with the procedure, method, period of time 
defined in the Ministerial Regulations should be applied to obtain data.

Section 14 The agency shall coordinate with the National Statistics Office for the 
benefits in creating statistical network and developing important and timely statistical 
database of the country. 
            In the event that the National Statistics Office requires information from the 
survey or information from records, reports or any other documents that are in the 
possession of any agency, for conducting important and necessary statistics for country 
development, such agencies shall send that information to the National Statistics Office 
within thirty days as of the date notified by the National Statistics Office. 

 The information that the agency is required to submit under paragraph one or two 
shall not disclose the name of the person providing the information unless such person 
has given consent in writing or such information is already disclosed or accessible to the 
public.

Section 15   Personal information obtained under this act shall be strictly 
considered confidential.  A person who performs his or her duty hereunder or a person 
who has the duty of maintaining such information cannot disclose it to anyone who 
doesn't have a duty hereunder except in the case that:

(1) Such disclosure is for the purpose of any investigation or legal proceedings in 
a case relating to an offense hereunder. 

(2) Such disclosure is for the use of agencies in the preparation, analysis or 
research of statistics provided that such disclosure does not cause damage to the 
information owner and does not identify or disclose the data owner.

Section 16 By virtue of Sections 14 and 15, anyone performing duties in an 
agency or the National Statistics Office shall not use the personal information provided by 
the owner or given in the questionnaire for any purpose other than the statistical analysis 
or research.
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Section 17 For all the information that can be disclosed, the National Statistics 
Office may provide such information as a service to the general public.  The cost, as 
appropriate as for statistical service, may be charged according to the criteria and rates 
prescribed by the National Statistics Office.

Section 18 Any person who fails to provide information or fill out the questionnaire 
in accordance with the method prescribed in the notification under Section 10, or fails to 
return the completed questionnaires to the competent officer or an agency within the 
period specified in the notification under Section 10 (4) , or fails to accommodate the 
competent officer performing his/her duty under Section 12 shall be liable for a fine of 
not exceeding three thousand Baht.

Section 19 Any person with the duty to provide information under Section 11 
who provides false information shall be liable for imprisonment of not exceeding three 
months or a fine of not exceeding five  thousand Baht, or both.

Section 20 Any person who violates Section 15 or Section 16 shall be liable for 
imprisonment of not exceeding one year or a fine of not exceeding twenty thousand Baht, 
or both.

Section 21 All Ministerial Regulations, notifications or regulations issued by virtue 
of the Statistics Act B.E. 2508 and are in force on the date this Act is published in the 
Government Gazette shall continue to take effect so long as they are not in conflict with 
or in contrary to the provisions of this Act, until the Ministerial Regulations, notifications 
or regulations hereunder are issued.

Section 22   The ICT Minister shall be in charge of the enforcement of this Act 
and shall have the power to issue Ministerial Regulations to carry out this Act.

 Such Ministerial Regulations shall come into force when published in the 
Government Gazette.

           Countersigned
General  Surayud  Chulanont 
          Prime Minister
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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ.  2560 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้สํานักงานสถิติแห่งชาติ  มีภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐใน 
การดําเนินการเก่ียวกับสถิติตามหลักวิชาการ  และจัดทําสถิติเพื่อติดตาม  ประเมินผล  และสนับสนุน 
การดําเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ  โดยให้มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(๒) จัดทําแผนแม่บทเกี่ยวกับการดาํเนินงานทางสถิติของรัฐ 
(๓) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดทํามาตรฐานทางสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี  เพื่อให้

ความเห็นชอบ  รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการใช้
มาตรฐานสถิติตามหลักสากล 

(๔) บริหารจัดการข้อมูลสถิติทางการของประเทศ  และการเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูล  
เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

(๕) จัดทําแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศในการกําหนดกรอบและขอบเขตของข้อมูล 
ที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ 

(๖) ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค 
ด้วยวิธีการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่าง  หรือจัดหาข้อมูลสถิติด้วยการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและวิธีการอื่นที่เหมาะสม  และให้บริการข้อมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ 

(๗) ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐและข้อมูลสถิติ 
ที่สําคัญที่ ไม่มีหน่วยงานใดจัดทํา  รวมทั้งประสานและให้คําปรึกษาในการจัดทําข้อมูลสถิติของ 
หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๘) พัฒนาตัวชี้วัดและชุดข้อมูลสถิติสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและ
คาดการณ์ภาวการณ์ต่าง  ๆ  ของประเทศ 

(๙) ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศในด้านวิชาการสถิติ 
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของสํานักงานหรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
 (๒) กองนโยบายและวิชาการสถิติ 
 (๓) กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 
 (๔) กองสถิติพยากรณ์ 
 (๕) กองสถิติเศรษฐกิจ 
 (๖) กองสถิติสาธารณมติ 
 (๗) กองสถิติสังคม 
 (๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 (๙) ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 สํานักงานสถิติจังหวัด 
ข้อ ๓ ในสํานักงานสถิติแห่งชาติ  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักใน 

การตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบงาน 
ขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการ  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ  ๔  ในสํานักงานสถิติแห่งชาติ  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักใน 

การพัฒนาการบริหารของสํานักงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรง
ต่อผู้อํานวยการ  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้อํานวยการเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในสํานักงาน 
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๕ สํานักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการพัฒนาและจัดทําเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป  งานสารบรรณ  งานช่วยอํานวยการ  

และงานเลขานุการของสํานักงาน 
(๒) ดําเนินการวางแผนกําลังคน  จัดระบบงานบริหารงานบุคคล  และการเสริมสร้างวินัย 

และระบบคุณธรรม 
(๓) พัฒนาบุคลากร  และบริหารองค์ความรู้ของสํานักงานให้แก่ข้าราชการของสํานักงาน 

และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๔) ดําเนินการพัฒนาและจัดระบบงานการเงิน  การบัญชี  การบริหาร  การงบประมาณ  

การพัสดุ  อาคารสถานที่  และยานพาหนะของสํานักงาน 
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย  งานนิติกรรมสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง

และอาญา  การดําเนินการทางวินัย  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  และคดีปกครอง 
(๖) จัดทําแผนและดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน 

และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานของสํานักงาน 
(๗) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  แผนการปฏิบัติราชการ  และการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของงาน 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ กองนโยบายและวิชาการสถิติ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแม่บทเกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ 
(๒) ประสานงาน  และหารือร่วมในการจัดทําสถิติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บท

เก่ียวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ  และให้สอดคล้องกับแผนกําหนดความรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ทางสถิติตามแผนแม่บทตาม  (๑) 

(๓) จัดทําแผนสถิติ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของสํานักงาน 
(๔) จัดทําเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถิติ  สําหรับการจัดทําสถิติของประเทศ  รวมทั้งประเมิน

และพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ   
(๕) จัดทํา  ประสานการจัดทํา  และพัฒนามาตรฐานสถิติของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
(๖) ศึกษา  พัฒนา  และส่งเสริมวิชาการสถิติ  สําหรับการนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดทําสถิติ 
(๗) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างสําหรับการสํารวจของสํานักงาน 
(๘) กําหนดกระบวนการสุ่มตัวอย่างและวิธีประมาณค่าสถิติที่เหมาะสม  รวมทั้งวิเคราะห์ 

และประเมินระดับความคลาดเคลื่อนของสถิติ 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๙) กําหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนที่สถิติสําหรับการจัดเก็บข้อมูล 
(๑๐) ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในงาน

เกี่ยวกับสถิติ   
(๑๑) เผยแพร่  เสริมสร้างความเข้าใจ  และให้คําปรึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบสถิติ 
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางแผนและเตรียมงานเพื่อการจัดเก็บข้อมูล 
(๒) ปรับปรุงและพัฒนาแผนที่สถิติด้วยระบบดิจิทัล  เพื่อใช้ในโครงการสํามะโนหรือ 

การสํารวจตัวอย่าง   
(๓) บริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบาย 

หรือโครงการภาครัฐ 
(๔) ประสานการดําเนินงานสถิติกับเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน  และชุมชน 
(๕) ควบคุมคุณภาพข้อมูลโครงการสํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่าง 
(๖) ให้คําปรึกษาแนะนําการบริหารจัดเก็บข้อมูลโครงการสํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่าง 

แก่หน่วยสถิติอื่น ๆ   
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองสถิติพยากรณ์  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําสถิติเพื่อสนับสนุน  ติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(๒) จัดทําดัชนี  เคร่ืองชี้วัด  ข้อมูลแนวโน้ม  และคาดการณ์ภาวะด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๓) วิเคราะห์  พัฒนา  ส่งเสริมการใช้ข้อมูลและสถิติแนวโน้ม  และการคาดการณ์ภาวะ 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(๔) รวบรวมและบูรณาการข้อมูลและสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมจากหน่วยงานต่าง ๆ 
(๕) จัดทําการนําเสนอข้อมูลและสถิติในรูปแบบต่าง  ๆ 
(๖) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลและสถิติแก่ผู้ใช้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  รวมท้ัง

งานห้องสมุด 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองสถิติเศรษฐกิจ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจในระดับมหภาคและระดับย่อย  ด้วยวิธีสํามะโน

หรือการสํารวจตัวอย่างเพื่อใช้ในการวางแผน  ติดตาม  ประเมินผล  และเฝ้าระวังทางด้านเศรษฐกิจ 
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) พัฒนาการจัดทําสถิติ  และส่งเสริมการใช้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
(๓) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการวางแผนจัดทํา

สถิติด้านเศรษฐกิจ 
(๔) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และบุคคลทั่วไป  ในการจัดทํา 

สํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่างด้านเศรษฐกิจ 
(๕) ประสานและให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานภายนอก 

ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่างด้านเศรษฐกิจ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองสถิติสาธารณมติ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทํ าข้อมูลสถิติด้ านความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาล   

และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ด้วยวิธีการสํารวจตัวอย่าง  เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลใช้ในการวางแผน  ติดตาม  
ประเมินผล  และตัดสินใจ 

(๒) จัดทําข้อมูลสถิติด้านความคิดเห็นของประชาชนตามความต้องการของหน่วยงาน 
ด้วยวิธีการสํารวจตัวอย่าง  เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและการบริหารงาน 

(๓) ส่งเสริมวิธีการจัดทําข้อมูลสถิติด้านความคิดเห็นของประชาชน  โดยใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการ 

(๔) จัดทําข้อมูลสถิติด้านความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๕) พัฒนา  ส่งเสริมและให้คําปรึกษาแก่หน่วยงาน  องค์กรเอกชน  และบุคคลทั่วไป  
เกี่ยวกับการจัดทําการสํารวจตัวอย่างการประมวลผล  และการวิเคราะห์ข้อมูล 

(๖) ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  ในการแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดทําการสํารวจตัวอย่างด้านความคิดเห็นของประชาชน 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ กองสถิติสังคม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านประชากรและสังคม  ด้วยวิธีสํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่าง

เพื่อใช้ในการวางแผน  ติดตาม  ประเมินผล  และเฝ้าระวังทางสังคม 
(๒) พัฒนาการจัดทําสถิติ  และส่งเสริมการใช้ข้อมูลด้านประชากรและสังคม 
(๓) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้ในการวางแผนจัดทําสถิติ

ด้านประชากรและสังคม 
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๔) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และบุคคลทั่วไป  ในการจัดทํา 
สํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่างด้านประชากรและสังคม 

(๕) ประสานและให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานภายนอกใน 
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่างด้านประชากรและสังคม 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย  วางแผน  กํากับ  ดูแล  และติดตามการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบ

สารสนเทศสถิติ 
(๒) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บข้อมูล  การประมวลผลข้อมูลและเผยแพร่  

ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ระบบคลังข้อมูลและสถิติ  และบริหารจัดการฐานข้อมูลของสํานักงาน 
(๓) ให้คําปรึกษา  สนับสนุน  บริหารจัดการ  และบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย  

และระบบสารสนเทศของสํานักงาน 
(๔) จัดเตรียมข้อมูลจากสํามะโนและการสํารวจตัวอย่าง  จัดทําการบรรณาธิกรและลงรหัส  

บันทึกข้อมูล  และประมวลผลข้อมูล 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศ  เพื่อกําหนดขอบเขตการบูรณาการข้อมูล

และการเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่าง  ๆ 
(๒) บูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนทั้งระดับภารกิจและระดับพื้นที่  เพื่อให้มีข้อมูลและ

สารสนเทศที่สําคัญในฐานข้อมูลกลางของประเทศสําหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
(๓) พัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยง

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
(๔) บริหารจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านสถิติของประเทศ  ระบบการเชื่อมโยง

และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ  และระบบนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
โดยทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและนําไปใช้ประโยชน์ 

(๕) วิเคราะห์และนําเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลสถิติที่สําคัญของประเทศ 

ตามมาตรฐานสากลแก่หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๔ สํานักงานสถิติจังหวัด  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติที่สําคัญและจําเป็นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ในระดับพื้นที่ 
(๒) ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ 
(๓) บริหารการจัดทําสํามะโน  การสํารวจตัวอย่าง  และอํานวยการให้มีการสํารวจด้านต่าง ๆ  

ในระดับพื้นที่ 
(๔) ส่งเสริมวิชาการสถิติ  ให้คําปรึกษาแนะนําการประยุกต์ใช้ในการจัดทําสถิติในระดับพื้นที่ 
(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่   
(๖) ให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดหา  เผยแพร่  และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแบ่งส่วนราชการของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือให้เป็นไปตามการจัดส่วนราชการ 
ในกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่   ๑๗ )  พ .ศ .  ๒๕๕๙   
และสอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจ 
ตามหน้าท่ีและอํานาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



สถ�นที่ติดต่อสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 

และสำ�นักง�นสถิติจังหวัด
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ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (ส่วนกลำง)

เบอร์โทรศัพท์กลำง 0 2141 1234, 0 2141 7486

ศูนย์/กอง/กลุ่ม สำยตรง เบอร์ภำยใน โทรสำร

สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม 0 2141 7295 17295 0 2143 8109

กองนโยบ�ยและวิช�ก�รสถิติ 0 2141 7413 17413 0 2143 8119

กองบริห�รจัดเก็บข้อมูลสถิติ 0 2142 1309 21309 0 2143 8123

กองสถิติพย�กรณ์ 0 2141 7482 17482 0 2143 8130

กองสถิติเศรษฐกิจ 0 2142 1232 21232 0 2143 8134

กองสถิติส�ธ�รณมติ 0 2142 1268 21268 0 2143 8138

กองสถิติสังคม 0 2142 1252 21252 0 2143 8136

ศูนย์ส�รสนเทศยุทธศ�สตร์ภ�ครัฐ 0 2141 7393 17393 0 2143  8117

ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 0 2141 7334 17334 0 2143 8115

กองบริห�รจัดก�รระบบสถิติ 0 2141 7437 17437 0 2143 8121

กลุ่มตรวจสอบภ�ยใน 0 2141 7282 17282 0 2143 8105-06

กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร 0 2141 7290 17290 0 2143 8108

ส�ำนักงำนสถิติจังหวัดภำคกลำง

จังหวัด ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์ โทรสำร Hot line e-mail address

นนทบุรี ศ�ล�กล�งจงัหวดั อ�ค�ร 3 ช้ัน 3 

ถ.รตัน�ธเิบศร์ ต.บ�งกระสอ อ.เมอืง 

จ.นนทบรุ ี11000

02-5800720 02-5800749 14213 

14212

nontburi@nso.go.th

ปทุมธ�นี ศ�ล�กล�งจงัหวดั (หลังเดมิ) ชั้น 2 

ถ.ปทุม-ส�มโคก ต.บ�งปรอก อ.เมือง 

จ.ปทุมธ�นี  12000                                     

02-5816772 02-5817156 13611 

13610

ptthani@nso.go.th

สมุทรปร�ก�ร อ�ค�รศูนย์เบญจบูรพ�

สวุรรณภมู ิช้ัน 3 ถ.สขุุมวทิ ต.บ�งปใูหม่ 

อ.เมือง จ.สมุทรปร�ก�ร 10280 

02-3232110 -1 

ต่อ 13

02-3232110 -3 

ต่อ 15

- smprakan@nso.go.th

นครปฐม 95-97 ถ.หน้�พระ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมอืง 

จ.นครปฐม 73000

034-241683 034-258424 - nkpathom@nso.go.th

สมุทรส�คร ศ�ล�กล�งจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3 

ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มห�ชัย อ.เมือง           

จ.สมุทรส�คร 74000

034-412601 034-422072 62367

62368

smsakhon@nso.go.th

พระนครศรีอยุธย� ศ�ล�กล�งจังหวัด (หลังใหม่) 

ชั้น 3 ถ.ส�ยเอเชีย 

อ.พระนครศรีอยุธย�          

จ.พระนครศรีอยุธย� 13000                             

035-336585 035-336584 10467 ayuttaya@nso.go.th
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จังหวัด ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์ โทรสำร Hot line e-mail address

อ่างทอง ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3 

ถ.เทศบาล 1  ต.บางแก้ว อ.เมือง 

จ.อ่างทอง 14000   

035-611254 035-620050 11749 

11748

angthong@nso.go.th

ลพบุรี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ต.ทะเลชุบศร 

อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000       

036-770130 036-770138 19182  

18856 

18857

lopburi@nso.go.th

สิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัด (อาคาร 1) 

ชั้น 3 ถ.สิงห์บุรี-บางพาน ต.บางมัญ 

อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

036-507191 036-507192 11176 

11177

singburi@nso.go.th

ชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4 

ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง  

จ.ชัยนาท 17000

056-411663 056-413037 18652 chainat@nso.go.th

สระบุรี อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เดิม) 

ชั้น 3 ซ.13 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม                

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

036-211618 036-212528 13013 

13012

saraburi@nso.go.th

ชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ช้ัน 4 

ถ.ต�าหนักน�้า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

038-791895 038-791895 - chonburi@nso.go.th

ระยอง อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท 

ต.เนินพระ อ.เมือง  จ.ระยอง 21150

038-694057 038-694056 34185 Rayong@nso.go.th

จันทบุรี ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 

ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง 

จ.จันทบุรี  22000

039-311510 039-330122 34787 

34788

chtburi@nso.go.th

ตราด ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2 

ถ.ราษฎร์นิยม ต.บางพระ อ.เมือง 

จ.ตราด  23000

039-511262 039-512862 35314 

35376

trat@nso.go.th

ฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2 

ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-511009 038-516104 33011 

33010

chchsao@nso.go.th

ปราจีนบุรี ศูนย์ราชการปราจีนบุรี ชั้น 1 

ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง 

จ.ปราจีนบุรี 25230

037-454060 037-454061 31827 

31791

pchburi@nso.go.th

นครนายก ศาลากลางจงัหวดั (หลังเก่า) ชัน้ 2 

ต.ท่าช้าง อ.เมอืง จ.นครนายก 26000

037-311259 037-311234 - nknayok@nso.go.th

ราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง  

จ.ราชบุรี 70000

032-337404 032-322354 61768 

61767

ratburi@nso.go.th

กาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 5 

ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี 71000

034-515109 
034-512996

034-512996 

034-515109

61152 kcnburi@nso.go.th
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จังหวัด ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์ โทรสำร Hot line e-mail address

สุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3 

ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย 

อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

035-535421 035-535422 12349 suphan@nso.go.th

สมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1 

ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง 

จ.สมุทรสงคราม 75000

034-711001 034-714990 63007 smskhram@nso.go.th

เพชรบุรี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ต.คลอง

กระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

032-425300 032-424102 63567 

63569

phetburi@nso.go.th

ประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4 

ต.ประจวบคีรีขันธ์ ถ.สละชีพ อ.เมือง 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

032-611310 032-611435 64162 

64183

pchkkhan@nso.go.th

สระแก้ว ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถ.สุวรรณศร 

ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

037-425064-5 037-425065 32386 

32388

sakaeo@nso.go.th

ส�ำนักงำนสถิติจังหวัดภำคเหนือ

จังหวัด ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์ โทรสำร Hot line e-mail address

เชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา 

ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

053-112492 053-112493 25504 

25503

chmai@nso.go.th

ล�าพูน 81/2 ม.1 ถ.ล�าพูน-ป่าซาง ต.ต้นธง 

อ.เมือง จ.ล�าพูน 51000   

053-534363 053-511171 27987 lamphun@nso.go.th

ล�าปาง ศาลากลางจงัหวดั ชัน้ 2 ถ.วชริาวธุด�าเนิน 

ต.พระบาท อ.เมือง จ.ล�าปาง 52000

054-265066 054-265161 28567 lampang@nso.go.th

อุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3 

ถ.ประชานิมิต ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 

จ.อุตรดิตถ์ 53000 

055-411936 - 21951 

21922

utradit@nso.go.th

แพร่ ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4 

ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 

54000

054-511234 054-511711 21781 

21784

phrae@nso.go.th

น่าน ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 4 

ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000

054-710910 054-710160 21169 

21163

nan@nso.go.th

พะเยา ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1 

ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง 

จ.พะเยา 56000

054-449620 054-449621 26809 

26810

phayao@nso.go.th
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จังหวัด ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์ โทรสำร Hot line e-mail address

เชียงราย ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 

ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย 57100 

053-177361 053-744224 26202 chrai@nso.go.th

แม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 

ต.จองค�า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-611293 053-611188 26994 

26990 

26991

maehson@nso.go.th

นครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังใหม่) 

ชั้น 4 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก 

อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

056-803579 056-803580 15049 

15552 

15053

nksawan@nso.go.th

อุทัยธานี ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3 

ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

61000 

056-511312 056-513051 17532 

17995

uthai@nso.go.th

ก�าแพงเพชร ศาลากลางจงัหวดั (หลงัใหม่) ชัน้ 3 

ถ.ก�าแพงเพชร-สโุขทัย กม.9 ต.หนองปลงิ 

อ.เมอืง จ.ก�าแพงเพชร 62000 

055-705009 055-705010 16191 

16182

kpphet@nso.go.th

ตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 2                

ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมือง 

จ.ตาก 63000

055-511298 055-512705 23534 

23531

tak@nso.go.th

สุโขทัย ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4 ต.ธานี  

ถ.นิกรเกษม อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

055-611793 055-610939 22982 

22696 

22693

skhothai@nso.go.th

พิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 6 

ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

65000

055-251943 055-242038 20491 

20691

psnulok@nso.go.th

พิจิตร ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 

ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง  อ.เมือง 

จ.พิจิตร 66000

056-611085 056-613665 16776 

16777

phichit@nso.go.th

เพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4 

ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง 

จ.เพชรบูรณ์ 67000

056-729773 056-729774 17377 

17378

phchabun@nso.go.th
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ส�ำนักงำนสถิติจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์ โทรสำร Hot line e-mail address

นครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.มหาดไทย 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

044-242985 044-256406 36054 

36427

nkrat@nso.go.th

บุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 1159 

เขากระโดง ถนนเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์–สุรินทร์ 

อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

044-666510 044-666511 37184 

37185

buriram@nso.go.th

สุรินทร์ 2/5-6 ถ.ศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.สุรินทร์ 32000

044-511931 044-516062 37812 surin@nso.go.th

ศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัด (ตึกใหม่) ชั้น 2 ถ.เทพา 

ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

045-612754 045-611995 38373 

38352

sisaket@nso.go.th

อุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท 

ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

045-344596 045-344597 38975 

38976 

38977

ubon@nso.go.th

ยโสธร ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 5 

ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 

35000

045-712703 045-713059 43563 

43567

yasothon@nso.go.th

ชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 5  

ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

36000

044-811810 044-822507 42982 

42983

chyaphum@nso.go.th

ขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 5 

ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น 40000

043-246639 043-246183 40654 

40653

khkaen@nso.go.th

อุดรธานี ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 7 

ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 

41000

042-222466 042-240967 45653 

45554

udon@nso.go.th

เลย ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4 

ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 

42000

042-811162 042-813070 46781 

46782 

46414 

46415

loei@nso.go.th

หนองคาย ศนูย์ราชการจังหวดัหนองคาย 

ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3 

ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

042-411068 042-442847 45996 

45997

nongkhai@nso.go.th

มหาสารคาม ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3 

ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

043-777446 043-777119 41770 

41771

sarakham@nso.go.th

ร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 3 

ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 

45000

043-511280 043-511280 42368 

42367

roiet@nso.go.th
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จังหวัด ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์ โทรสำร Hot line e-mail address

กาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 

(ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์) 

ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง 

จ.กาฬสินธุ์ 46000

043-811747 043-812051 41182 kalasin@nso.go.th

สกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2 

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

042-711200 042-714955 48616

48606

sakonnk@nso.go.th

นครพนม ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4 

ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.นครพนม 48000

042-511206 042-513284 48021 

48011

nkphanom@nso.go.th

มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3 

ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง 

จ.มุกดาหาร 49000

042-611558 042-613039 48915 

49215

mukdahan@nso.go.th

หนองบัวล�าภู ศาลากลางจงัหวดั ช้ัน 2 ถ.หนองบวัล�าภ-ูเลย 

ต.ล�าภู อ.เมือง จ.หนองบัวล�าภู 39000

042-316736 042-316737 47371 nblamphu@nso.go.th

อ�านาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.ชยางกูร 

ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อ�านาจเจริญ 

37000

045-523040 045-523120 44178 amnatchr@nso.go.th

บึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 

ถนนบึงกาฬ–นครพนม ต.บึงกาฬ 

อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

042-491179 042-491197 - bungkan@nso.go.th

ส�ำนักงำนสถิติจังหวัดภำคใต้

จังหวัด ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์ โทรสำร Hot line e-mail address

สงขลา ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2 

ถ.ราชด�าเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 

90000  

074-311558 074-311558 ต่อ 

15

73094 

73194

songkhla@nso.go.th

สตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 

ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 

91000

074-711161 074-711161 73788 

73789

satun@nso.go.th

ตรัง ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4 

ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

075-218376 075-214104 71960 

71961

trang@nso.go.th

พัทลุง ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1  

ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 

93000

074-613181 074-611271 71376 

71375 

phatlung@nso.go.th



สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 163

จังหวัด ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์ โทรสำร Hot line e-mail address

ปัตตานี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.เดชา 

ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

073-349443 073-331084 74823 

74768

pattani@nso.go.th

ยะลา ศาลากลางจังหวัดอาคาร 1 ชั้น 1 

ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 

95000

073-212703 073-222012 75319 yala@nso.go.th

นราธิวาส ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4 

ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง 

จ.นราธิวาส 96000

073-642624 073-642624   

ต่อ 18

76087 naratwat@nso.go.th

นครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 5 

ถ.ราชด�าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช 80000 

075-356452 075-356452 70054 

70154

nksitham@nso.go.th

กระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 ชั้น 5 

ถ.อุตรกิจ ต.ปากน�้า อ.เมือง จ.กระบี่ 

81000

075-620066 075-620067 71182 

71183

krabi@nso.go.th

พังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 

ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา หมู่ 3 

ต.ถ�้าน�้าผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000

076-460749 

076-460648 

076-460649

076-460648 - phangnga@nso.go.th

ภูเก็ต 22/37-38 ซ.1 ถ.หลวงพ่อ 

ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

076-211594 076-220500 - phuket@nso.go.th

สุราษฎร์ธานี อาคารส�านักงานส่วนราชการ 

ชั้น 3 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง               

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

077-283044 077-283044 65482 

65491

surat@nso.go.th

ระนอง ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 5 

ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 

85000

077-800158 077-800159 - ranong@nso.go.th

ชุมพร ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 1

ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 

86000

077-511701 077-503665 66148 chumphon@nso.go.th
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ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 2
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เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สถานประกอบการทีป่ระกอบกิจกรรมด้านโรงพยา
บาลเอกชนมีการใชอ้ินเทอร์เน็ตสูงที่สุด 
และการขนส่งทางบก 
สถานที่เก็บสินค้ามีการใชอ้ินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด 
(แผนภูมิ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เ
น็ตขึ้นอยู่กับขนาดของสถานประกอบการด้วย 
โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่จะใช้ทัง้ค
อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูง (แผนภูม ิ
4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
4) 

การมเีว็บไซต์ในการดําเนินกิจการของสถานประก
อบการ  

 
 
 
 
 
สําหรับการมีเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับขนาดข

องสถานประกอบการด้วย 
โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่จะมีเว็บไซ
ต์ค่อนข้างสูง (แผนภูมิ 5)   
 

 

 

 

 

 

 

 

การสั่งซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต 
พบว่า มีการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต 
เพียงร้อยละ 7.3 
ในขณะที่มีการขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็
ต ประมาณร้อยละ 4.6 
ของสถานประกอบการทั้งสิ้น (แผนภูมิ 6) 

 

 

 

 

แผนภูม ิ6 ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการสั่งซื้อ / ขายสินค้า 
               หรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต  จําแนกตามขนาดของ 
            ประกอบการ 

แผนภูมิ 5 ร้อยละของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต ์จําแนกตาม 
ขนาดของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการ 
มีเว็บไซต์  
ร้อยละ 9.2 

 
 

 
 

# 1 # 
คันหาข้อมูล 
เกี่ยวกับสินค้า 
หรือบริการ 
ร้อยละ 77.1 

 

# 2 # 
รับส่งข้อมูล 
ทางอีเมล์ 
ร้อยละ 74.1 

 

# 3 # 
ค้นหาข้อมูลจาก
หน่วยงานภาครั

ฐ 
ร้อยละ 40.0 

 

ขนาดของสถานประกอบการ (คน) 

1 – 10  

11 – 15  

16 – 25  

26 – 30  

31 – 50  

51 – 200  

> 200  

รวม  

 
50 0 0 50 

4.6% 

4.2% 

13.5% 

12.0%  

16.6%  

17.8%  

21.8%  

24.4%   45.0%  

32.8%  

27.6%  

23.1%  

21.0%  

21.9%  

6.7%  

 7.3%  

ร้อยละ 
0 20 40 60 80 100 

ขนาดของสถานประกอบการ (คน) 

63.2 % 

45.7 % 

39.4 % 

30.3 % 

8.0 % 

9.2 % 

45.5 % 

76.5 % 

1 – 10  

11 – 15  

16 – 25  

26 – 30  

31 – 50  

51 – 200  

> 200  

รวม  

ร้อยละ 
0 20 40 60 80 100 

อินเทอร์เน็ต 

แผนภูม ิ3   ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต  
จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

              

แผนภูมิ 4  
ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์และอิน
เทอร์เนต็  จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ ขนาดของสถานประกอบการ (คน) 

1 – 10  

11 – 15  

16 – 25  

26 – 30  

31 – 50  

51 – 200  

> 200  

รวม  

อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ VS 

   

 30.6%  

 28.7%  

 75.7%  

 82.6%  

 90.6%  

 89.8%  

 95.5%  

 98.7%  

 32.8%  

 30.7%  

81.9%  

 87.5%  

 93.5%  

 93.6%  

 97.9%  

99.0%  
   

รวม                                                

 
 การขนส่งทางบก 

สถานที่เก็บสินค้า 

 
 

กิจกรรมด้านข้อมูล 
ข่าวสารและการสื่อสาร 

 
โรงพยาบาลเอกชน 

การก่อสร้าง 

ธุรกิจทางการคา้และ 
ธุรกิจทางการบริการ 

 
 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
              

30.6 % 

26.1 % 

96.7 % 

98.1%  

30.3 % 

31.8 % 

0100 50 1000 50

การสั่งซื้อสินค้าหรือ
บริการทางอินเทอร์เน็ต

การขายสินค้าหรือ
บริการทางอินเทอร์เน็ต

VS
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