
21.1 %

สรุปข้อมูลเบ้ืองต้น 
การสํารวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร พ.ศ. 2561

          สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ได้จัดทําโครงการสํารวจองค์การเอกชน 
ท่ีไม่แสวงหากําไรมาอย่างต่อเนื่อง โดยดําเนินการสํารวจทุก 5 ปี            
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับลักษณะการดําเนินการ 
คนทํางาน ค่าตอบแทนแรงงาน รายรับ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สินขององค์การฯ 
ท่ัวประเทศ ท่ีดําเนินกิจการหลักเก่ียวกับการบริการสังคมสงเคราะห์ สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมการค้า หอการค้า สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การศาสนา องค์การเอกชนต่างประเทศ 
องค์การด้านการศึกษา (โรงเรียนเอกชน และมหาวิทยาลัยเอกชน) และองค์การ

สรุปข้อมูลเบ้ืองต้น

การสํารวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร 

พ.ศ. 2561

องค์การด้านการศึกษา (โรงเรียนเอกชน และมหาวิทยาลัยเอกชน) และองค์การ
ด้านสุขภาพ (โรงพยาบาลเอกชน) เพ่ือศึกษาข้อมูลลักษณะการดําเนินงาน 
บทบาท และการให้บริการขององค์การฯ สําหรับใช้ประโยชน์ในการ
วางแผน ตัดสินใจ และกําหนดนโยบายในส่วนท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะเพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนางานด้านสังคม
สงเคราะห์ขององค์การเอกชนท่ีไม่แสวงหากําไรของประเทศ

             การสํารวจองค์การเอกชนท่ีไม่แสวงหากําไร พ.ศ. 2561 ครั้งนี้        
มีองค์การฯ ท่ีตกเป็นตัวอย่างท้ังส้ิน จํานวน 30,000 แห่ง ข้อมูลท่ีนําเสนอ       
เป็นผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560) 
ขององค์การเอกชนท่ีไม่แสวงหากําไรท่ัวประเทศ สรุปได้ดังนี้ 



21.1 %

กรุงเทพฯ 12.4%

 ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
32.2%

ภาคกลาง
                        22.6%

ภาคเหนือ 
21.1%

ภาคใต้ 11.7%

จํานวนองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร 

          องค์การเอกชนท่ีไ ม่แสวงหากําไร      
ท่ั วปร ะ เ ทศ  มีป ร ะมาณ  84 , 09 9  แ ห่ ง           
ในจํานวนนี้ เ ป็นองค์การฯ ท่ีตั้ งอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 32.2 องค์การ
ท่ีตั้งอยู่ในภาคกลาง และภาคเหนือ มีร้อยละ 
22.6 และร้อยละ 21.1 ตามลําดับ สําหรับ
องค์การในกรุงเทพมหานคร และภาคใต้ มีร้อยละ 
12.4 และร้อยละ 11.7 ตามลําดับ

ภาพท่ี 1  ร้อยละขององค์การฯ จําแนกตามภาค

ปี 2561
ปี 2556>

          เ ม่ื อ เ ปรี ยบ เ ที ยบ จํ านวนองค์ ก า ร ฯ         
ในปี 2561 และปี 2556 พบว่า มีจํานวนองค์การฯ 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ร้อยละ 9.7 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในทุกภาค 
โดยองค์การฯ ท่ีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด ร้อยละ 13.3 รองลงมา
เป็นองค์การฯ ที่ตั ้งอยู่ในภาคเหนือ เพิ ่มขึ้น 
ร้อยละ 12.1 ส่วนภาคกลาง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.0  
สําหรับภาคใต้และกรุงเทพมหานครมีสัดส่วน
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ร้อยละ 4.1 และร้อยละ 3.6 
ตามลําดับ 

แผนภูมิท่ี 1 จํานวนองค์การฯ และร้อยละ 
ของการเปล่ียนแปลงขององค์การฯ ปี 2556 
และ ปี 2561 จําแนกตามภาค

2  การสํารวจองค์การเอกชนท่ีไม่แสวงหากําไร พ.ศ. 2561

10,106

17,385
15,827

23,928

9,439

84,099

10,466

18,952
17,739

27,113

9,829
9.7

3.6

9.0 

12.1
13.3

4.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

76,685

ท่ัวประเทศ กลาง ใต้

ร้อยละการเปล่ียนแปลงปี 2556

กรุงเทพฯ เหนือ ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ปี 2561

80,000

85,000

จํานวนองค์การฯ (แห่ง) ร้อยละ



องค์การ
      ศาสนา
       57.4%

     องค์การ
  ที่ดําเนิน
กิจการหลัก
เก่ียวกับ

การบริการ
 สังคม

      สงเคราะห์    
         31.3%

สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 4.0% องค์การประเภทอ่ืน ๆ 1.0%

84,099
แห่ง

สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 2.1%

สมาคมการค้า    
หอการค้า 4.2%

          เม่ือพิจารณาตามประเภทองค์การฯ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นองค์การศาสนาร้อยละ 57.4   รองลงมาคือ 
องค์การท่ีดําเนินกิจการหลักเก่ียวกับการบริการสังคมสงเคราะห์ ร้อยละ 31.3 สําหรับสมาคมการค้า หอการค้า    
มีร้อยละ 4.2  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีร้อยละ 4.0 สําหรับสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ มีร้อยละ 2.1 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 1.0 เป็นองค์การประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ องค์การด้านการศึกษา 
องค์การเอกชนต่างประเทศ และองค์การด้านสุขภาพ

ประเภทขององค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร 

แผนภูมิท่ี 2  ร้อยละขององค์การฯ จําแนกตามประเภทขององค์การฯ

องค์การ
      ศาสนา
       57.4%

31.3%

องค์การเอกชนต่างประเทศ และองค์การด้านสุขภาพ

931,293

391,828

338,515

110,295

69,830

20,825

รวมคนทํางานทุกประเภท

พนักงานชั่วคราว

พนักงานประจํา

นักบวชในศาสนาต่าง ๆ ท่ีได้รับเงินประจําตําแหน่ง

คนทํางานท่ีไม่ได้รับเงินดือน

          คน ทํา งาน ในองค์ กา รฯ  ได้ แ ก่ 
พนั ก ง า น ป ร ะ จํ า  พนั ก ง า น ช่ั ว ค ร า ว 
อาสาสมัคร นักบวชในศาสนาต่าง ๆ ท่ีได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง และคนทํางานโดยไม่ได้
รับ เ งิน เดือน โดยองค์การ ท่ัวประเทศ        
มีคนทํางานจํานวน 931,293 คน ในจํานวนนี้ 
ส่ วน ใหญ่ เ ป็นคน ทํา งาน โดย ไ ม่ ไ ด้ รั บ
เงินเดือน จํานวน 391,828 คน รองลงมาคือ 
อาสาสมัคร 338,515 คน และ ท่ี เ ป็น
พนักงานประจํา 110,295 คน เป็นต้น

จํานวนคนทํางานในองค์การเอกชนทีไ่ม่แสวงหากาํไร

แผนภูมิท่ี 3 จํานวนคนทํางานขององค์การฯ จําแนกตามประเภทคนทํางาน 

อาสาสมัคร
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ตารางท่ี 1 จํานวนและร้อยละของคนทํางาน จําแนกตามตําแหน่งพนักงาน และประเภทขององค์การฯ

ประเภทองค์การฯ
คนทํางาน

รวม พนักงาน 1/ อาสาสมัคร
คนทํางานโดย

ไม่ได้รับเงินเดือน
รวม

 
931,293
(100.0)

200,950
(21.6)

338,515
(36.3)

391,828
(42.1)

องค์การท่ีดําเนินกิจการหลัก
เกี่ยวกับการบริการสังคมสงเคราะห์

383,656
(100.0)

65,964
(17.2)

217,546
(56.7)

100,146
(26.1)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 21,753
(100.0)

8,195
(37.7)

9,089
(41.8)

4,469
(20.5)

สมาคมการค้า และหอการค้า
 

25,030
(100.0)

4,820
(19.2)

8,154
(32.6)

12,056
(48.2)

สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

11,697
(100.0)

2,604
(22.3)

7,532
(64.4)

1,561
(13.3)

องค์การศาสนา
 

450,348
(100.0)

82,827
(18.4)

95,537
(21.2)

271,984
(60.4)

องค์การเอกชนต่างประเทศ
 

1,714
(100.0)

1,303
(76.0)

250
(14.6)

161
(9.4)

องค์การ
      ศาสนา
       57.4%

31.3%

               เม่ือพิจารณาตามประเภทองค์การฯ พบว่า องค์การศาสนา มีจํานวนคนทํางานมากท่ีสุด คือ 
450,348 คน ในจํานวนนี้ เป็นคนทํางานโดยไม่ได้รับเงินเดือน ร้อยละ 60.4 อาสาสมัคร ร้อยละ 21.2 และ   
พนักงาน ร้อยละ 18.4 รองลงมาคือ องค์การท่ีดําเนินกิจการหลักเก่ียวกับการบริการสังคมสงเคราะห์           
มีคนทํางานจํานวน 383,656 คน ซ่ึงในจํานวนนี้เป็นอาสาสมัคร ร้อยละ 56.7 คนทํางานโดยไม่ได้รับเงินเดือน 
26.1 และพนักงานประจํา พนักงานช่ัวคราว ร้อยละ 17.2 

 (100.0) (76.0) (14.6) (9.4)
องค์การด้านการศึกษา 
(โรงเรียนเอกชน และมหาวิทยาลัยเอกชน)
 

34,627
(100.0)

32,795
(94.7)

399
(1.2)

1,433
(4.1)

องค์การด้านสุขภาพ (โรงพยาบาลเอกชน) 2,468
(100.0)

2,442
(99.0)

8
(0.3)

18
(0.7)

หมายเหตุ : 1) 1/ พนักงาน ได้แก่ พนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว และนักบวชในศาสนาต่าง ๆ ท่ีได้รับเงินประจําตําแหน่ง
              2)   ตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือร้อยละ
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          ด้านค่าตอบแทนแรงงานของพนักงานและอาสาสมัครขององค์การเอกชนท่ีไม่แสวงหากําไร           
ท่ัวประเทศ พบว่า มีมูลค่าท้ังส้ินประมาณ  27,425.9 ล้านบาท โดยองค์การท่ีดําเนินกิจการหลักเก่ียวกับการ
บริการสังคมสงเคราะห์ มีค่าตอบแทนแรงงานสูงสุด คือ ร้อยละ 51.2 รองลงมาคือ การศึกษา (โรงเรียนเอกชน 

สมาคมการค้า    
หอการค้า

51.2 %

4.5 %

องค์การศาสนา

องค์การที่ดําเนิน
กิจการหลักเก่ียวกับ
การบริการสังคมสงเคราะห์ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

    องค์การ         
ด้านการศึกษา 

27,425.9
ล้านบาท

สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 1.8%

องค์การเอกชน
ต่างประเทศ 4.1%

   องค์การด้านสุขภาพ 1.7%

18.2 %
51.2 %

7.0 %

11.5%

   ค่าตอบแทนแรงงานขององค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร

แผนภูมิท่ี 4 ร้อยละของค่าตอบแทนแรงงาน จําแนกตามประเภทขององค์การฯ 

31.3%

บริการสังคมสงเคราะห์ มีค่าตอบแทนแรงงานสูงสุด คือ ร้อยละ 51.2 รองลงมาคือ การศึกษา (โรงเรียนเอกชน 
และมหาวิทยาลัยเอกชน) มีค่าตอบแทนแรงงาน ร้อยละ 18.2 ส่วนองค์การด้านศาสนา มีค่าตอบแทนแรงงาน 
ร้อยละ 11.5 สําหรับองค์การด้านสุขภาพมีค่าตอบแทนแรงงานต่ําสุด ร้อยละ 1.7 

บุคลากร 
29.3%      เพ่ือ

   กิจกรรม
ของ      

องค์การฯ
46.3%

สํานักงาน   
24.4%

93,669.1
ล้านบาท

          สําหรับค่าใช้จ่ายในรอบปี 2560 ของ
องค์การเอกชนท่ีไม่แสวงหากําไรท่ัวประเทศ 
พบว่า มีค่าใช้จ่ายท้ังส้ินประมาณ 93,669.1 ล้านบาท  
ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 46.3 เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือ
กิจกรรมขององค์การฯ นอกจากนั้นเป็นค่าใช้จ่าย
บุคลากร (ค่าตอบแทนแรงงาน) ร้อยละ 29.3 และ
ค่าใช้จ่ายสํานักงาน ร้อยละ 24.4

ค่าใช้จ่ายขององค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร

แผนภูมิท่ี 5 ร้อยละของค่าใช้จ่ายขององค์การฯ จําแนกตามประเภทของพนักงาน  
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56.8 %
14.8 %

14.5 %

13.9 %

128,651
ล้านบาท

รายรับขององค์การ 
ที่ไม่แสวงหากําไร
127,461 ล้านบาท
หรือร้อยละ 99.1%

รายรับจาก
การเป็นเจ้าของ

สถานประกอบการอ่ืน
ที่แสวงหากําไร 0.9%

ประเภทรายรับ

เงินที่ได้รับบริจาค/สนับสนุน (56.8%)  
รายรับจากการจําหน่ายสินค้าและบริการ
ขององค์การ (14.8%)
เงินสงเคราะห์ (14.5%)
  

รายรับอ่ืน  (13.9%) เช่น
ค่าธรรมเนียมสมาชิก
รายรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายรับจากเงินปันผล 
และรายรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์
เป็นต้น

รายรับขององค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร

แผนภูมิท่ี 6 ร้อยละของรายรับขององค์การฯ จําแนกตามประเภทรายรับ  

  

          องค์การเอกชนท่ีไม่แสวงหากําไรท่ัวประเทศ มีรายรับในรอบปี 2560 ท้ังส้ินประมาณ 128,651 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่ 127,461 ล้านบาท หรือร้อยละ 99.1 เป็นรายรับขององค์การท่ีไม่แสวงหากําไร ท่ีเหลือเป็น
รายรับจากการเป็นเจ้าของสถานประกอบการอ่ืนท่ีแสวงหากําไร ซ่ึงมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย คือร้อยละ 0.9

เม่ือพิจารณาองค์การเอกชนท่ีไม่แสวงหากําไรตามประเภทรายรับ พบว่า ร้อยละ 56.8 เป็นรายรับ 
ที่ได้จากเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาคและสนับสนุน เช่น เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล การบริจาคของ
ประชาชนท่ัวไป รายรับจากองค์การหลัก องค์การเอกชนอ่ืนต่างประเทศ และองค์การเอกชนอ่ืนในประเทศ เป็นต้น 
รองลงมาคือ รายรับจากการจําหน่ายสินค้าและบริการขององค์การ ร้อยละ 14.8 รายรับจากเงินสงเคราะห์ 
ร้อยละ 14.5 ท่ีเหลืออีก ร้อยละ 13.9 เป็นรายรับอ่ืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมสมาชิก ดอกเบ้ียเงินฝาก เป็นต้น
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83.0%

22.2%

13.0%

3.4%

21.1 %

          องค์การฯ ท่ัวประเทศส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.0 ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ัวไป รองลงมา 
คือ การให้ความช่วยเหลือสมาชิกขององค์การ ร้อยละ 22.2 สําหรับการให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน
รัฐบาล และหน่วยงานเอกชนอ่ืน ๆ นั้น มีเพียงร้อยละ 13.0 และร้อยละ 3.4 ตามลําดับ

หน่วยงานเอกชนอ่ืน ๆ

 การให้ความช่วยเหลือขององค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร

แผนภูมิท่ี 7 ร้อยละของบุคคลหรือหน่วยงานท่ีองค์การฯ ให้ความช่วยเหลือ

แผนภูมิท่ี 8 ร้อยละของวิธีการท่ีองค์การฯ ให้ความช่วยเหลือ

สมาชิกขององค์การฯ

หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานเอกชนอ่ืน ๆ

ประชาชนท่ัวไป

สมาชิกขององค์การฯ

หมายเหตุ :  องค์การฯ 1 แห่ง สามารถระบุหน่วยงานที่องค์การฯ ให้ความชว่ยเหลือได้มากกว่า 1 คําตอบ  

54.6 %

20.4 %

13.5 %

2.6 %

1.7 %

0.9 %

0.7 %

5.7 %

องค์การ
      ศาสนา
       57.4%

31.3%

          สําหรับวิธีการให้ความช่วยเหลือขององค์การฯ นั้น ร้อยละ 54.6 เป็นการให้ความช่วยเหลือโดย
ให้เงินสด รองลงมาคือ ให้คําแนะนําปรึกษาร้อยละ 20.4 องค์การฯ ท่ีให้ความช่วยเหลือโดยการ        
ให้ส่ิงของ มีประมาณร้อยละ 13.5 สําหรับวิธีการให้ความช่วยเหลือนอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น ได้แก่ 
ให้บริการด้านการศึกษา ให้ท่ีพักอาศัยช่ัวคราว ฝึกอาชีพ/ให้ยืมเงินในการประกอบอาชีพ ให้บริการด้าน
สุขภาพและดูแลรักษา และอ่ืน ๆ มีประมาณร้อยละ 11.5

อ่ืน ๆ  

ให้บริการด้านการศึกษา

ฝึกอาชีพ/ให้ยืมเงินประกอบอาชพี

ให้ท่ีพักอาศัยชั่วคราว

ให้บริการด้านสุขภาพและดูแลรักษา
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ให้คําแนะนําปรึกษา

ให้เงินสด

ให้สิ่งของ

หมายเหตุ :  องค์การฯ 1 แห่ง สามารถระบุวิธีการให้ความชว่ยเหลือได้มากกว่า 1 คําตอบ  



องค์การเอกชนท่ีไม่แสวงหากําไรท่ัวประเทศ มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการดําเนินกิจการ ร้อยละ 30.7  
มีการใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 27.5 และมีการใช้เว็บไซต์ ร้อยละ 7.5 เม่ือพิจารณาเป็นรายภาค พบว่าองค์การฯ 
ในกรุงเทพมหานครมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากท่ีสุดคือร้อยละ 57.0 รองลงมาคือ ภาคกลาง ร้อยละ 40.4 

  การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             
 ในการดําเนินกิจการขององค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร

แผนภูมิ
ท่ี 9  ร้อยละของการมีและการใช้เทคโนโลยีฯ ในองค์การฯ จําแนกตามภาค

30.7%

57.0%

40.4%

25.9%

19.2%

24.1%

27.5%

52.1%

35.7%

24.4%

16.3%

21.9%

7.5%

21.0%

9.1%

4.8%

3.8%

5.4%

รวม

กทม.

กลาง

เหนือ

ใต้

มีการใชเ้ว็บไซต์

มีการใช้อินเตอร์เน็ต

มีการใช้คอมพิวเตอร์
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ในกรุงเทพมหานครมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากท่ีสุดคือร้อยละ 57.0 รองลงมาคือ ภาคกลาง ร้อยละ 40.4 
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์น้อยท่ีสุดคือ ร้อยละ 19.2

50.2%

48.9%

12.8%

6.1%

89.4 %  ค้นหาข้อมูลทั่วไป

ติดต่อสื่อสารด้วย e-mail   

ส่งเสริมการดาํเนินกิจกรรมขององค์การฯ

ทําธุรกรรมทางการเงินและการธนาคาร

อ่ืน ๆ

แผนภูมิท่ี 10  ร้อยละของการใช้อินเทอร์เน็ต จําแนกตามวัตถุประสงค์ของการใช้

ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า องค์การฯ มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือค้นหาข้อมูลท่ัวไป
มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 89.4 รองลงมาเพ่ือติดต่อส่ือสารด้วย e-mail ร้อยละ 50.2  เพ่ือส่งเสริมการดําเนินกิจกรรม
ขององค์กร ร้อยละ 48.9 ทําธุรกรรมทางการเงินและการธนาคาร ร้อยละ 12.8 และเพ่ือการอ่ืน ๆ ร้อยละ 6.1
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หมายเหตุ :  องค์การฯ 1 แห่ง สามารถระบุวัตถุประสงค์ของการใช้อินเทอร์เน็ตได้มากกว่า 1 คําตอบ  


