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ค าน า 

 
ในหลายปีที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง 

ท าให้มีการออกนโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นหลัก การพัฒนาตัวชี้วัดต่างๆ ก็ล้วนมุ่งเน้นเฉพาะการชี้วัดการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นหลัก แต่ผลที่ตามมาของการเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมนั้น ยัง
มีอีกหลายมิติที่เก่ียวข้องและในปัจจุบันก็เริ่มจะเห็นถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่ตามมาชัดเจนขึ้น ดังนั้น ทาง
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในด้านนี้ และมีแนวคิดในการจัดท าระบบการ
ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมผลกระทบที่จะเกิดข้ึนใน 4 มิติหลัก 
คือ มิติด้านการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ (Economic Wealth) มิติด้านสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Wellness) มิติด้านคุณภาพทางสังคม  (Social Well-being) และมิติด้านทุนมนุษย์  
(Human Wisdom) เพื่อให้สามารถสะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของอุตสาหกรรมได้อย่าง
ครอบคลุมและครบถ้วน และน าไปสู่การวางแนวทางเชิงนโยบายส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือน าพาประเทศให้สามารถเติบโตภายใต้ความสมดุลในทุกมิติ 
 ในการนี้ จึงได้ศึกษาถึงกรอบแนวคิด และแนวทางการด าเนินการเบื้องต้นที่เหมาะสมต่อการจัดท า
ระบบการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งจะประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักคือ 1) การจัดท าตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม  2) การออกแบบกระบวนการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนา
อุตสาหกรรม 3) การก าหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานบริหารจัดการข้อมูลและการประชาสัมพันธ์การ
ใช้ข้อมูล และ 4) การจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้น
จะต้องมีการด าเนินการต่อไป เพื่อให้ได้ระบบการประเมินการพัฒนาอุตสาหกรรม และน าไปสู่การเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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บทที ่1  บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ภาคอุตสาหกรรม มีความส าคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่าง
มาก จะเห็นได้จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม ปี พ .ศ. 2554 มีมูลค่าสูงถึง 3,583,033 ล้าน
บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 33.95 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: 
GDP) ในขณะที่แรงงานภาคอุตสาหกรรมมีจ านวน 5,207,020 คน หรือคิดเป็นร้อยละ  3.18 ของแรงงาน
โดยรวมทั้งประเทศ 

เพ่ือให้การพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองสภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและซับซ้อนได้ กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเป็น 4 มิติ 
คือ 1) มิติด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) 2) มิติด้านการใช้ศักยภาพของทุนมนุษย์  
(Human Wisdom) 3) มิติด้านสังคมการเป็นอยู่ที่ดี  (Social Well-being) และ 4) มิติด้านสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Wellness) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554 

เพ่ือให้บรรลุตามเปูาประสงค์ของแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เห็นควรต้องจัดท า ระบบประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับประเทศไทย  เพ่ือ
จัดท าฐานข้อมูลตัวชี้วัดและระบบการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ส าหรับน าไปใช้ในการก าหนดหรือ
ปรับปรุงแนวนโยบายที่จะสามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติและส่งผลกระทบต่อการส่งเสริม /ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมได้อย่างตรงประเด็น สอดคล้องกับแนวนโยบายหลักของประเทศและสภาวะแวดล้อม
ของโลกในอนาคต ซึ่งจะน าไปสู่เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุด 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือวางกรอบแนวคิดระบบการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ 

2. เพ่ือก าหนดรูปแบบวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้ง
ในด้านผลลัพธ์และผลกระทบอย่างรอบด้านและครบวงจร 

3. เพ่ือออกแบบระบบและวิธีการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งตัวแบบส าหรับใช้วิเคราะห์ทั้งใน
ระดับภาพรวม รายสาขา และรายพ้ืนที่ เพื่อใช้ในการประเมินผลการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

1.3 เป้าหมายของโครงการ 

ระดับผลผลิต 
1. กรอบแนวคิดระบบการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ของประเทศไทย 
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2. รูปแบบ วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินผลการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมทั้งใน
ระดับผลลัพธ์และผลกระทบอย่างรอบด้านและครบวงจร 

3. รูปแบบของระบบและวิธีการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งตัวแบบส าหรับใช้วิเคราะห์ทั้งใน
ระดับภาพรวม รายสาขา และรายพ้ืนที่ เพื่อใช้ในการประเมินผลการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

4. ร่างข้อก าหนดที่ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย เพื่อประกอบการจัดท าค าขอ
งบประมาณท่ีเหมาะสมและยืดหยุ่น 

ระดับผลลัพธ์ 
ประเทศไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างสมดุลใน 4 มิติ 1) มิติด้านการเจริญเติบโตของ

อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ (Economic Wealth) 2) มิติด้านสิ่งแวดล้อม  (Environmental Wellness)      
3) มิติด้านคุณภาพทางสังคม (Social Well-being) 4) มิติด้านทุนมนุษย์ (Human Wisdom)  

1.4 กรอบความคิด 

กรอบความคิดในการจัดท าแนวทางการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมประกอบไป
ด้วยกรอบการด าเนินงาน 4 ด้านคือ 4.1 ข้อก าหนดขอบเขตงานด้านการจัดท าตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม 
4.2 ข้อก าหนดขอบเขตงานในการออกแบบกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม  
4.3 ข้อก าหนดขอบเขตงานในการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานบริหารจัดการข้อมูลและการ
ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อมูล 4.4 ข้อก าหนดขอบเขตงานในการจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนา
อุตสาหกรรม  

ในภาพรวมของการด าเนินการจัดท าแนวทางการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม จะต้อง
ด าเนินการภายใต้หลักการที่เป็นตัวก าหนดแนวทางในการศึกษาและจัดท าขอบเขตงานในแต่ละส่วน เพ่ือให้
การจัดท าตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถสะท้อนภาพของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นและด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้จริงในทางปฏิบัติ โดยหลักการในการสร้างตัวชี้วัดและระบบในการประเมินผลการพัฒนา
อุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หลักการในการสร้างตัวชี้วัดและระบบในการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ในการพัฒนาระบบส าหรับการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น จะต้องมีการวางหลักการในการ

พัฒนาตัวชี้วัดและการพัฒนาระบบให้ชัดเจน ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย 
1. สร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มีการจัดเก็บให้กับผู้ใช้ข้อมูล 
2. การออกแบบข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย และข้อมูลจะต้อง

สะท้อนให้เห็นถึงภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมที่แท้จริง ทั้งในระดับภาพรวมอุตสาหกรรมของ
ประเทศ รวมถึงสามารถสะท้อนรายละเอียดการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับรายพื้นที่ และระดับ
สาขาอุตสาหกรรม  
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3. กระบวนการจัดเก็บข้อมูลจะเน้นการใช้ระบบอัตโนมัติ ( Automation) มากที่สุด เพ่ือลดปริมาณ
การใช้บุคลากรในการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล 

4. การออกแบบตัวชี้วัด ควรเลือกใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดที่มีการจัดเก็บอยู่ในปัจจุบันและสามารถ
เทียบเคียงกับข้อมูลที่ต้องการจากการศึกษาเพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล 

5. มีระบบในการตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ (Validation) 
1.4.1 ข้อก าหนดขอบเขตงานด้านการจัดท าตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ในการก าหนดขอบเขตงานในการจัดท าตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรมจะเริ่มต้นด้วยการศึกษาและ
วิจัยตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมตามกรอบ 4 มิติที่วางไว้ การจัดท าตัวชี้วัด
จะต้องสะท้อนให้เห็นสภาพที่แท้จริงของอุตสาหกรรมตามกรอบที่ได้วางไว้ ข้อก าหนดในการจัดท าตัวชี้วัดการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย 

1. จัดท ากรอบแนวคิดในการท าตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดทาง
อุตสาหกรรมที่สะท้อนถึงกรอบความสมดุลในการขยายตัวทั้ง  4 มิติ  1) มิติด้านการเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ  2) มิติด้านสิ่งแวดล้อม  3) มิติด้านคุณภาพทางสังคม  และ 4) มิติ
ด้านทุนมนุษย์ ซึ่งตัวชี้วัดจะต้องสามารถสะท้อนข้อมูลได้ในแต่ละมิติ แสดงดังรายละเอียดในรูป
ด้านล่าง 

2. ระบุข้อมูลที่ใช้ในการค านวณท าตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถ
วิเคราะห์ได้ในรายพ้ืนที่ และระดับรายสาขา หรือก าหนดตัวชี้วัดแทนที่สามารถเทียบเคียงได้ 

3. ก าหนดวิธีการค านวณตัวชี้วัดแต่ละตัวเพื่อการสร้างดัชนีในแต่ละมิติ 
4. ศึกษาตัวชี้วัดที่มีการเก็บอยู่ในปัจจุบันจากหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือคัดเลือกข้อมูลที่มีการจัดเก็บใน

ปัจจุบัน น ามาใช้เป็นตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือลดกระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อน 
5. ตรวจสอบ และระบุแหล่งข้อมูลที่สามารถจัดเก็บได้จริง  และระบุข้อจ ากัดในการจัดเก็บข้อมูลที่มี

อยู่ในปัจจุบัน 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการจัดท าตัวช้ีวัดการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ตัวอย่างตัวชี้วัดในแต่ละมิติทั้ง 4 ด้าน แสดงรายละเอียดดังรูปด้านล่างนี้ 

 
รูปที่ 2 ค าอธิบายมิติและตัวอย่างตัวช้ีวัดในแต่ละมิต ิ

จากรูปที่ 2 การที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เกิดความยั่งยืน ประเทศไทยจ าเป็นที่จะต้องปรับ
แนวคิดในการติดตามประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมจากแนวคิดแบบเดิมที่มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดในเชิง

มิติด้านเศรษฐกิจ

มิติด้านสังคม

มิติด้านส่ิงแวดล้อม

มิติด้านทุนมนุษย์

• การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
• การบริหารจัดการของเสีย
• คุณภาพน้ าและอากาศ
• การสร้างความเก่ียวเน่ืองกับ

มาตรฐานต่างๆ

• การคุ้มครองแรงงาน
• การพัฒนาสิทธิมนุษยชน
• ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน
• ความรับผิดชอบต่อสังคม

• คุณค่าของมนุษย์
• การสร้างมูลค่าเพิม่ผ่านความคิด

สร้างสรรค์
• การมีความคิดเป็นของตนเอง
• การมีสิทธิส่วนบุคคล
• การเป ดเสรีทางวัฒนธรรม

• ตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกิจ
• อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
• ด้านการผลิตและส่งออก

การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม ทุนมนุษย์คุณภาพสงัคม

โครงสร้างอุตสาหกรรมในป จจุบนั เป้าหมายโครงสร้างอตุสาหกรรมในอนาคต

มิติด้านเศรษฐกิจ

มิติด้านสังคม

มิติด้านสิงแวดล้อม

มิติด้านทุนมนุษย์

มิติ ตัวช้ีวัด แหลง่ข้อมูล

การเจริญเตบิโตของอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจ

• ตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกิจ
•  อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
•  ด้านการผลิตและส่งออก

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สถาบันต่างๆ สังกัดในกระทรวง
สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า 
อ่ืนๆ

ส่ิงแวดล้อม • การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
• การบริหารจัดการของเสีย
• คุณภาพน้ าและอากาศ
• การสร้างความเก่ียวเนื่องกับมาตรฐานต่างๆ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
การไฟฟาูส่วนภูมิภาค
การไฟฟาูนครหลวง
อ่ืนๆ 

คุณภาพสังคม • การคุ้มครองแรงงาน
• การพัฒนาสิทธิมนษุยชน
• ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน
• ความรับผิดชอบต่อสังคม

กรมสวัสดิการและพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการพัฒนาชุมชน
อ่ืนๆ

ทุนมนุษย์ • คุณค่าของมนุษย์
• การสร้างมูลค่าเพิม่ผ่านความคิดสร้างสรรค์
• การมีความคิดเป็นของตนเอง
• การมีสิทธิส่วนบุคคล
• การเป ดเสรีทางวัฒนธรรม

สถาบันการศึกษา
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อ่ืนๆ
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เศรษฐกิจโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโต และเปลี่ยนเป็นการ
ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ความยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดความสมดุลและเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
สังคม และทุนมนุษย ์

การวางแผนการติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต นอกจากจะต้องสร้าง
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแล้ว จ าเป็นจะต้องยกระดับไปสู่การสร้างความสมดุลของภาคอุตสาหกรรมโดยขยาย
ขอบเขตการพัฒนาให้ครอบคลุมประโยชน์เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เชิงสังคมท่ีเกี่ยวกับชุมชนและคนในระดับ
ฐานรากของประเทศ และทุนมนุษย์ที่เน้นศักยภาพของมนุษย์โดยการดึงศักยภาพของมนุษย์ผ่านความรู้ ทักษะ 
ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์และคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละมิติ ดังนี้ 

1. มิติด้านการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ  เป็นมิติที่มุ่งเน้นด้านความม่ังคั่งทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้นเกณฑ์ที่จะอธิบายคุณลักษณะของมิติเศรษฐกิจจะต้องเป็นเกณฑ์ท่ีแสดงมูลค่า
หรือความสามารถในการสร้างมูลค่า เกณฑ์ท่ีใช้มีดังต่อไปนี้  

 การส่งออก แสดงถึงความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับประเทศจากการขายผลผลิตให้กับ
ประเทศต่าง ๆ 

 มูลค่าเพ่ิม แสดงถึงความสามารถในการสร้างมูลค่าของการผลิตจากกระบวนการผลิต  

 การใช้วัตถุดิบในประเทศ แสดงถึงความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิต
ภายในประเทศ ลดการพ่ึงพาวัตถุดิบจากต่างชาติ 

 เงินทุนในประเทศ แสดงถึงระดับการเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม หาก
เงินทุนในประเทศสูง รายได้และก าไรจากอุตสาหกรรมก็จะตกอยู่กับผู้ประกอบการใน
ประเทศ 

 จ านวนสถานประกอบการ แสดงถึงการสร้างงานด้วยการสร้างกิจการของตนเอง 

 การใช้เครื่องจักรผลิต แสดงถึงการยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยการน า
เครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นองค์ประกอบในกระบวนการผลิต 

 การสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงของประเทศ แสดงถึงการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการด าเนินการของอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนาสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของคนในสังคม 

 การผลิตสินค้าเพ่ือเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบตั้งต้นให้กับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ แสดงถึงการมี
อุตสาหกรรมต้นน้ าที่ส าคัญสามารถสนับสนุนการด าเนินการของอุตสาหกรรม 
ภายในประเทศได้ 

2. มิติด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นมิติที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนและยกระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้นเกณฑ์ที่จะอธิบายคุณลักษณะของมิติสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นเกณฑ์ท่ีแสดงถึงการประหยัด
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การใช้ทรัพยากร หรือการใช้ประโยชน์จากของเสียทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคจาก
ครัวเรือน เกณฑ์ท่ีใช้มีดังต่อไปนี้ 

 การก าจัด/ใช้ประโยชน์จากของเหลือ/ของเสียจากอุตสาหกรรม/ครัวเรือน แสดงถึง
ความสามารถในการใช้ของเหลือหรือของเสียกลับมาใช้ใหม่ 

 ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน หรือการอนุรักษ์พลังงาน แสดงถึงทิศทางการใช้พลังงานที่ไม่
สร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อม 

 ปริมาณการใช้พลังงานในแต่ละอุตสาหกรรม แสดงถึงทิศทางการลดการใช้พลังงานในแต่ละ
สาขาอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิต 

3. มิติด้านคุณภาพทางสังคม เป็นมิติที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้ของผู้คนในสังคม ดังนั้นเกณฑ์ที่จะ
อธิบายคุณลักษณะของมิติสังคมจะต้องเป็นเกณฑ์ท่ีแสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ การสร้าง
งานและสร้างรายได้ เกณฑ์ที่ใช้มีดังต่อไปนี้ 

 การใช้วัตถุดิบในประเทศ แสดงถึงความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิต
ภายในประเทศ ลดการพ่ึงพาวัตถุดิบจากต่างชาติ  และเป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้าง
อาชีพและรายได้ให้กับประชากรภายในประเทศมากกว่าการพ่ึงพาการน าเข้าวัตถุดิบจาก
ต่างชาติ 

 เงินทุนในประเทศ แสดงถึงสัดส่วนการเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม 
หากสัดส่วนการเป็นเจ้าของสูง รายได้และก าไรจากอุตสาหกรรมก็จะตกอยู่กับผู้ประกอบการ
ภายในประเทศไทย 

 สถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนต่ ากว่า 1 ล้านบาท แสดงถึงการกระจายตัวของสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก หากสถานประกอบการขนาดเล็กมีจ านวนมากแสดง
ว่าผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมก็มีแนวโน้มที่จะกระจายตัวในวงกว้าง 

 จ านวนแรงงาน แสดงถึงการจ้างงานภายในประเทศ 

 งบประมาณท่ีใช้เกี่ยวกับการคุ้มครองและดูแลสวัสดิการของแรงงาน แสดงถึงคุณภาพชีวิต
และสวัสดิการที่แรงงานจะได้รับ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น  

4. มิติด้านทุนมนุษย์ เป็นมิติที่มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพของมนุษย์ให้สูงขึ้น ดังนั้นเกณฑ์ที่จะอธิบาย
คุณลักษณะของมิติทุนมนุษย์จะต้องเป็นเกณฑ์ท่ีแสดงถึงการใช้ฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรม และ
รายได้จากการใช้ฝีมือแรงงาน เกณฑ์ที่ใช้มีดังต่อไปนี้ 

 สัดส่วนฝีมือแรงงาน แสดงถึงความจ าเป็นของฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมนั้น ๆ 

 การให้บริการเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้ทักษะฝีมือ แสดงถึงความสามารถของฝีมือแรงงานที่มี
ความเชี่ยวชาญสูงและสร้างรายได้ให้กับประเทศ 
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 มูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริการ เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งจะชี้วัดต้นทุนทางด้านความคิดของมนุษย์ที่เพ่ิมเข้าไปในสินค้า 
นอกเหนือจากต้นทุนของปัจจัยการผลิตในด้านต่างๆ 

1.4.2 ข้อก าหนดขอบเขตงานในการออกแบบกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดการพัฒนา
อุตสาหกรรม 
ในส่วนข้อก าหนดขอบเขตงานในการออกแบบกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูล จะต้องมีการศึกษาถึง

แหล่งข้อมูลและวางรูปแบบกระบวนการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบตั้งแต่การจัดหาแหล่งข้อมูล การ
ตรวจสอบความพร้อมของข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และกระบวนการการเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 

เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว และได้จัดท าตัวชี้วัดตามท่ีก าหนดไว้แล้ว 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะต้องด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรมตามช่องทาง
การเผยแพร่ที่ก าหนดไว้ โดยข้อก าหนดและขอบเขตของงานในการออกแบบกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูล 
ประกอบไปด้วย 
 

 
รูปที่ 3 ภาพรวมกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูล 

1. ก าหนดแบบฟอร์มที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลทั้งในระดับภาพรวม รายสาขา 
และรายพ้ืนที่ เพื่อใช้ในการประเมินผลการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

2. ออกแบบกระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการค านวณตัวชี้วัด เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ 
3. ออกแบบเครื่องมือ  (Survey Instrument) ในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด  เช่น เครื่องมือใน

การสอบถามความคิดเห็น 
4. ออกแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูลแต่ละตัว เช่น การจัดท าแบบส ารวจ  หรือขอข้อมูลจากหน่วยงาน

ต่างๆ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ เช่น กระทรวงพลังงาน เป็นต้น 
5. ระบุความถ่ีในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละตัว เช่น จัดเก็บรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ปีละครั้ง 

สภาพัฒน์ 
กรมโรงงาน กรมการค้าภายใน

สนง  สถิติแห่งชาติ  ล 

การจัดเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ของอุตสาหกรรมรายสาขา

Publish
(Web)

ENTRY PORTAL

Public-sector Database

ENTRY PORTAL
/ LINKAGE DATA SUBMISSION

DATA 
VALIDATION
ตรวจสอบขอ้มลู

การจัดเกบ็ขอ้มลูของอตุสาหกรรม

บทความ 
บทวิเคราะห์

ตัวชี้วัด
(ภาพรวม

รายสาขา พ้ืนท่ี)

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
กฟผ  กฟภ  สมาคมธนาคาร 

สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า

Private-sector Database

ENTRY PORTAL
/ LINKAGE

ฐานข้อมูลต่าง 
(Raw Data)

METHODOLOGY
TRANSFORMATION RULE 

สภาพัฒน์ 
สนง  สถิติแห่งชาติ

W
eb interface

W
eb interface

W
eb interface

บทความ 
บทวิเคราะห์

Public-sector Database

การเข้าถึงการใช้ข้อมูล
ACCESS

การค านวณ
DATA LOAD

การตรวจสอบข้อมูล
DATA TRANSFORMATION

การรวบรวมข้อมูล
DATA EXTRACTION

แหล่งข้อมูล
DATA SOURCES
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6. ระบุถึงกระบวนการ และวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล  ก่อนการบันทึกข้อมูล
ดังกล่าวในระบบจัดเก็บ 

7. ออกแบบรูปแบบรายงานตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างความเข้าใจให้กับภาครัฐ  
และภาคเอกชนในอุตสาหกรรม 

8. ระบุปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล 
 

 
รูปที่ 4 การเชื่อมโยงข้อมูลตัวช้ีวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมจากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ

จากรูปที่ 4 แหล่งข้อมูลที่ส าคัญสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ  

 หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน  จะมุ่งเน้นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรวบรวม
ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะรวบรวมข้อมูล
และสถิติเป็นประจ า ดังนั้น ทางส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสามารถขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานเหล่านี้เพื่อให้จัดส่งข้อมูลสถิติต่าง ๆ เมื่อมีการจัดท าสถิติครั้งใหม่ หรืออาจขอ
อนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลสถิติของหน่วยงานเหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมได้โดยตรง 

 การจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูล
ด้วยการส ารวจ ถือเป็นข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลในส่วนนี้จะต้องจัดจ้างเพื่อด าเนินการส ารวจ
และรวบรวมข้อมูล หรืออาศัยอ านาจตามระเบียบและข้อกฎหมายเพื่อสั่งการให้
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจัดส่งข้อมูลที่ต้องการให้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ฐานข้อมูลภาครฐั
• สภาพัฒน์ฯ
• กรมโรงงานฯ
• กรมการค้าภายใน
• สนง  สถิติแห่งชาติ ฯลฯ

ฐานข้อมูลภาคเอกชน
• สภาอุตสาหกรรม
• สภาหอการค้า
• กฟผ  กฟภ   ด้านการใชพ้ลังงาน

ฐานข้อมูลภาคหนว่ยงานอืน่ 
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• สถาบันเครอืข่ายของกระทรวง

อุตสาหกรรม รายสาขา
อุตสาหกรรม

การออกแบบการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ 
เพิ่มเติมในข้อมูลท่ีไม่เคยมีการจดัเกบ็
ใน ห น่ ว ย งา น ต่ า ง ๆ ห รื อ ก า ร
ก าหนดให้หน่วยงานต่า งๆ มีการ
จัดเก็บข้อมูลท่ีก าหนด

ฐานข้อมูลการ
พัฒนา

อุตสาหกรรม

การจัดท าแบบสอบถามในการจดัเกบ็
ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร ส า ร ว จ กั บ
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จากตัวแทน
ของอุตสาหกรรม

Online/
Manual

Online/
Manual

Online/
Manual

Online/
Manual

Online/
Manual
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ทั้งนี้ การหาข้อมูลตัวชี้วัดในแต่ละมิติจะต้องรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบัน เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล ดังตัวอย่างในรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 ตัวอย่างและแหล่งข้อมูลในการเก็บตัวช้ีวัดในแต่ละมิต ิ

ส่วนการก าหนดแบบฟอร์มที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลทั้งในระดับภาพรวม  ราย
สาขา และรายพื้นที่ เพ่ือใช้ในการประเมินผลการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม แสดงได้ดังตัวอย่างในรูปที่ 6 

 

 
รูปที่ 6 ตัวอย่างแบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละมิต ิ

 
 

มิติ ตัวช้ีวัด แหลง่ข้อมูล

การเจริญเตบิโตของอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจ

• ตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกิจ
•  อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
•  ด้านการผลิตและส่งออก

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สถาบันต่างๆ สังกัดในกระทรวง
สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า 
อ่ืนๆ

ส่ิงแวดล้อม • การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
• การบริหารจัดการของเสีย
• คุณภาพน้ าและอากาศ
• การสร้างความเก่ียวเนื่องกับมาตรฐานต่างๆ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
การไฟฟาูส่วนภูมิภาค
การไฟฟาูนครหลวง
อ่ืนๆ 

คุณภาพสังคม • การคุ้มครองแรงงาน
• การพัฒนาสิทธิมนษุยชน
• ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน
• ความรับผิดชอบต่อสังคม

กรมสวัสดิการและพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการพัฒนาชุมชน
อ่ืนๆ

ทุนมนุษย์ • คุณค่าของมนุษย์
• การสร้างมูลค่าเพิม่ผ่านความคิดสร้างสรรค์
• การมีความคิดเป็นของตนเอง
• การมีสิทธิส่วนบุคคล
• การเป ดเสรีทางวัฒนธรรม

สถาบันการศึกษา
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อ่ืนๆ

ตัวชี้วัด ค าอธิบาย Statistical Grouping ความถ่ีในการจัดเก็บ แหล่งข้อมูล

ตัวช้ีวัดในมิติด้านอุตสาหกรรม
• ตัวช้ีวัดการเติบโตทางอุตสาหกรรม 

รายสาขา
เป็นตัวช้ีวัดท่ีแสดงการเติบโตในแต่ละ
อุตสาหกรรม และรายสาขาจาก
ปริมาณการผลิต

รายสาขาอุตสาหกรรม
รายพื้นท่ี

รายเดือน   ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

• ตัวช้ีวัดด้านการผลิตและส่งออก เป็นตัวช้ีวัดท่ีแสดงการเติบโตในแต่ละ
อุตสาหกรรมจากปริมาณการส่งออก

รา ย ส า ข า อุต ส า ห ก ร ร ม 
ภาพรวมของประเทศ

รายเดือน   กรมส่งเสริมการ
ส่งออก

• อ่ืน…
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การเก็บข้อมูลรายพ้ืนที่ และรายสาขาอุตสาหกรรม 
ในการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับภาพรวมของประเทศ ระดับพ้ืนที่ และระดับราย

สาขาอุตสาหกรรมนั้น เนื่องจากในแต่ละระดับมีรายละเอียดของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นต้องพิจารณาและคัดเลือกตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละระดับ 
ซึ่งตัวชี้วัดในแต่ละระดับอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับเทคนิคและวิธีวิจัยของทีมผู้วิจัยของ
โครงการในระยะถัดไป 
1.4.3 ข้อก าหนดขอบเขตงานในการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานบริหารจัดการข้อมูลและ

การประชาสัมพันธ์การใช้ข้อมูล 
ในการก าหนดขอบเขตงานในการก าหนดบทบาทและหน้าที่และการประชาสัมพันธ์จะต้องมีการศึกษา

บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานด้านนโยบายต่างๆ ที่มีการติดตามประเมินผล เพ่ือก าหนดหน้าที่ในการจัดเก็บ 
รวบรวม และจัดส่งข้อมูลต่างๆ โดยมีขอบเขตการด าเนินงานดังต่อไปนี้คือ 

 

 
รูปที่ 7 ตัวอย่างบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. ระบุหน่วยงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลภายในกระทรวง  และภายนอก
กระทรวง ซึ่งประกอบไปด้วย  
หน่วยงานภาครัฐ  ด้านนโยบายและการติดตามประเมินผล เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กรมส่งเสริมการส่งออก กรมศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการค้าภายใน  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน เป็นต้น  
หน่วยงานภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น  ซึ่งประกอบไปด้วย  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สถาบัน
อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม  สภาหอการค้า  และสมาคมธนาคาร   
เป็นต้น 

…

… … ….

…

1. ติดตาม วิเคราะห์ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รวมทัง้ประเมินภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปัจจบุันและในระยะกลาง
- การประมาณการภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
- การประเมินภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระยะปานกลาง รวมทั้งใหค้วามเห็นเก่ียวกับผลการประเมินภาพเศรษฐกิจโดยแบบจ าลอง
เศรษฐกิจ

2. รับผิดชอบเก่ียวกับรายงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จดัประชุมประเมินภาพเศรษฐกิจ แถลงข่าวประจ าเดือน โดยรับผิดชอบการจดัท า
- การประเมินภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชน
- เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ

3. ติดตาม จัดท าดัชนี วิเคราะห์และประเมินการบริโภคภาคเอกชน  จากมุมมองดา้นต่างๆ รวมทั้งการวเิคราะห์การใช้จา่ยของภาคครัวเรือน 
ความเช่ือมั่นของผู้บริโภค ฯลฯ

4. ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินภาวะตลาดแรงงานและผลกระทบต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมหภาค 
5. จัดท ารายงานวเิคราะหเ์ชิงลึกเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และพฤติกรรมการบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนให้แก่ผู้บรหิาร

ระดบัสูง
6. จัดท า ตดิตามและเผยแพรเ่ครื่องช้ีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมหภาค โดยเฉพาะดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปัจจบุัน ดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจ และ

ประมาณการเศรษฐกิจระยะส้ัน

ตัวอย่างบทบาทของหน่วยงาน
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2. ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง  เช่น 
ตัวชี้วัดที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าจะต้องจัดส่งให้หน่วยงาน
กลาง 

3. ก าหนดทักษะที่ต้องการตามบทบาทหน้าที่ เช่น  ทักษะการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 

4. วางแนวทาง และแผนงานในการประชาสัมพันธ์ และสร้างความน่าเชื่อถือในตัวดัชนีข้อมูลด้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการเผยแพร่ ซึ่งการด าเนินการด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
และการใช้งานตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นส่วนส าคัญ ที่จะท าให้การจัดท าระบบการประเมินผลการพัฒนา
อุตสาหกรรมประสบผลความส าเร็จ 

 
รูปที่ 8 บทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงานในการจัดเก็บข้อมูล 

1.4.4 ข้อก าหนดขอบเขตงานในการจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ในการก าหนดขอบเขตของการจัดท าระบบในการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมจะต้องเริ่มด้วย

กิจกรรมการศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้งานและน าความต้องการเหล่านี้ไปวางรูปแบบและ
ออกแบบพัฒนาระบบ เพื่อให้ได้ระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีขอบเขตการด าเนินงานดังต่อไปนี้
คือ 

การจัดเก็บข้อมูล 
1. ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานโดยการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน ( Business 

Requirement) ซึ่งรวมถึงผู้ใช้งานที่อยู่ในส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่อยู่
นอกส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. น าข้อมูลความต้องการดังกล่าวมาก าหนดความต้องการเชิงเทคนิคของระบบ ( Technical 
Requirement) เพ่ือใช้ในการออกแบบโครงสร้าง ระบบการเชื่อมโยง ระบบการจัดส่งข้อมูล และ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ได้ตามท่ีต้องการ 

ตรวจสอบข้อมูล และ
ยืนยันความถูกต้อง

ทีมจัดเก็บข้อมูล จัดท าข้อมูลเผยแพร่

• ตรวจสอบความถูกต้อง
• ฯลฯ

• จัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ
• ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ต่างๆ
• ฯลฯ

• จัดท าข้อมูลเผยแพร่
• สร้างความเข้าใจในการอ่านและ

แปลผลข้อมูลให้กับทุกภาคส่วน
• ฯลฯ

• วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
การวิเคราะห์ข้อมูล

• ฯลฯ
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3. อนุมัติและตรวจสอบความต้องการเชิงเทคนิคของระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบระบบ
และกระบวนการจัดเก็บ 

การออกแบบระบบ 
4. ด าเนินการศึกษา ออกแบบระบบฐานข้อมูลรวมถึงคลังข้อมูล ( Data Warehouse) และ

คลังข้อมูลย่อยเพ่ือการใช้งาน ( Data mart) ส าหรับหน่วยงานวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
การพัฒนาของอุตสาหกรรมภายใต้ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

5. ก าหนดรูปแบบ และวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่าย ( Network) เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ 

6. ก าหนดขนาดความจุของระบบการจัดเก็บ ( Hardware Storage) ที่สามารถใช้ในการรองรับการ
จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการประเมินการพัฒนาอุตสาหกรรม 

7. พัฒนาระบบตามที่ได้มีการออกแบบไว้ รวมถึงระบบในการจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้ก าหนดขึ้น โดย
มีการตรวจสอบความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

8. อนุมัติและตรวจสอบโครงร่างการออกแบบระบบการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การทดสอบการใช้งานของระบบ 
9. ติดตั้งและตรวจสอบการใช้งานของระบบ ทดสอบการเชื่อมโยงระบบกับข้อมูลจริง และ ทดสอบ

การใช้ระบบกับหน่วยงานที่ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลที่ได้มีการก าหนดขึ้น 
10. จัดท าคู่มือการใช้งานของระบบ เป็นคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่ง 
11. ก าหนดตารางการฝึกอบรมการใช้งานให้กับผู้ปฏิบัติงาน  และจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ระบบที่ได้มีการติดตั้งแล้วเสร็จ 
12. ทดสอบการใช้งานรวมกับการติดตามประสิทธิภาพของระบบตามแบบที่ได้มีการก าหนดขึ้น 
13. ก าหนดขั้นตอนและแผนงานการบ ารุงรักษาระบบให้คงประสิทธิภาพตามท่ีก าหนดขึ้น 
14. ส่งมอบระบบการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมพร้อมทั้งคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการ

บ ารุงรักษาและเอกสารอื่นๆ ที่จ าเป็น 
โดยในรูปที่ 9 เป็นการอธิบายถึงร่างของโครงสร้างของระบบการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ซึ่งอธิบายถึงความเชื่อมโยงของกระบวนการและระบบการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการ
ออกแบบระบบอาจจะเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ หรือเป็นโครงการขนาดเล็ก 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน จ านวนผู้ใช้งาน จ านวนและประเภทของข้อมูล และเปูาหมายของการ
ใช้งานเป็นหลัก 
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รูปที่ 9 โครงสร้างของระบบการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

1.5 แผนงานด าเนินงาน 

การวางแผนการด าเนินงานในโครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมระยะเวลา 4 เดือน
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้คือ 

การรวบรวมข้อมูลและวางขอบเขตของการด าเนินงาน 
1. วางแผนการด าเนินการโดยละเอียดตลอดระยะเวลาในการด าเนินโครงการแต่ละเดือน รวมถึง

ระบุกิจกรรมย่อยต่างๆ 
2. ศึกษา และร่างก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการ

พัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งในกรอบดังกล่าวจะประกอบไปด้วยเนื้องาน 4 ด้านด้วยกัน คือ 
1. ข้อก าหนดขอบเขตงานด้านการจัดท าตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม  
2. ข้อก าหนดขอบเขตงานในการออกแบบกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการ

พัฒนาอุตสาหกรรม 
3. ข้อก าหนดขอบเขตงานในการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานบริหารจัดการ

ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์การใช้ข้อมูล  
4. ข้อก าหนดขอบเขตงานในการจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนา

อุตสาหกรรม 
3. ด าเนินการศึกษาทบทวนรูปแบบ วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่ใช้

อยู่ในประเทศไทยและประเทศที่พัฒนาแล้ว 
4. ก าหนดและวางค านิยามของตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

สภาพัฒน์ 
กรมโรงงาน กรมการค้าภายใน

สนง  สถิติแห่งชาติ  ล 

การจัดเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ของอุตสาหกรรมรายสาขา

Publish
(Web)

ENTRY DATA 
PORTAL

Public-sector Database

ENTRY PORTAL 
LINKAGE/ 

EXTRACTION
DATA SUBMISSION

DATA 
VALIDATION
ตรวจสอบขอ้มลู

Staging Area

Extraction, Transform
ation, Load / Integrity

Extraction, Transform
ation, Load

Industrial Indicator
Data Warehouse

การจัดเกบ็ขอ้มลูของอตุสาหกกรรม

บทความ 
บทวิเคราะห์

ตัวชี้วัด
(ภาพรวม

รายสาขา พ้ืนท่ี)

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
กฟผ  กฟภ  สมาคมธนาคาร 

สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า

Private-sector Database

ENTRY PORTAL 
LINKAGE/ 

EXTRACTION

ฐานข้อมูลต่าง 
(Raw Data)

เชื่อมโยงฐานข้อมูลอ่ืน 

METHODOLOGY
TRANSFORMATION RULE 

สภาพัฒน์ 
สนง  สถิติแห่งชาติ

W
eb interface

W
eb interface

W
eb interface

การเข้าถึงการใช้ข้อมูล
ACCESS

การค านวน
DATA LOAD

การตรวจสอบข้อมูล
DATA TRANSFORMATION

การรวบรวมข้อมูล
DATA EXTRACTION

แหล่งข้อมูล
DATA SOURCES
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5. รวบรวมแหล่งข้อมูลเบื้องต้นท่ีใช้ส าหรับการจัดการข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม
ไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. วางกรอบในการออกแบบร่างโครงสร้างฐานข้อมูลระบบตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม 
7. ก าหนดร่างกิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน ( Roadmap) ของการจัดท าระบบตัวชี้วัด

การพัฒนาอุตสาหกรรม 

การระดมความคิดเห็นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 
8. ด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยจ านวน 2 ครั้ง ( Focus Group) เพ่ือระดมข้อคิดเห็นในการจัดท า

ระบบ การรวบรวมข้อมูล การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดย
การจัดกลุ่มจะแยกเป็นการประชุมหารือระหว่างกลุ่ม 1 หน่วยงานภาครัฐ และการประชุมกลุ่ม 2 
ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ  

 การประชุมกลุ่มครั้งที่  1 ก าหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งประกอบไป
ด้วยหน่วยงานด้านนโยบาย เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการ
ส่งออก กรมศุลกากร กรมโรงงานฯ กรมการค้าภายใน สนง. สถิติแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นต้น 

 การประชุมกลุ่มครั้งที่  2 ก าหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหน่วยงานภาคเอกชน และ
หน่วยงานอื่นๆ ซึ่งประกอบไปด้วย  ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันอุตสาหกรรมต่างๆ 
รวมถึงภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และสมาคมธนาคาร เป็นต้น 

 เป้าหมายในการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น 
1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บ ใช้ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ในการ

ด าเนินงานของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่องการจัดท าตัวชี้วัดการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

2. รับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว
ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร 

3. การศึกษาถึงปริมาณข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่ในปัจจุบันจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเชื่อมโยง
การใช้ข้อมูลต่าง ๆ 

4. สร้างความเข้าใจถึงปัญหาในการจัดท าข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย 
5. ก าหนดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการจัดท าตัวชี้วัดการ

พัฒนาอุตสาหกรรม 
6. การศึกษาถึงความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมมือ

ด าเนินการพัฒนาระบบตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
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การรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อน ามาสรุปข้อก าหนดในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 
9. วางแผนข้อก าหนดรูปแบบของระบบและวิธีการในการจัดท าฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนา

อุตสาหกรรม 
10. ประมาณการงบประมาณในการด าเนินการพัฒนาระบบการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม

ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนงานด้าน 

 การจัดท าตัวชี้วัดในการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม   

 การพัฒนาจัดท ากระบวนการ แบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่มีการก าหนดขึ้น  

 การวางบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแนวทางในการประชาสัมพันธ์การใช้
ข้อมูลจากระบบการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม  

 การออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมและการน า
ระบบเข้าสู่การใช้งานจริง 

11. จัดท าร่างข้อก าหนดโครงการในการจัดระบบประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 
12. การน าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ของผลการด าเนินการของโครงการตลอดระยะเวลาโครงการ 

 
โดยในรูปที่ 10 เป็นการอธิบายถึงข้ันตอนการด าเนินงานในรูปของแผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน ซึ่ง

เป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงระหว่างกันตลอดระยะเวลาการด าเนินงาน 
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รูปที่ 10 แผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน 

รูปที่ 11 อธิบายถึงข้ันตอนการด าเนินงานโครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดระยะเวลา 4 เดือนซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมหลักจ านวน 13 กิจกรรมดังนี้

รวบรวมแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการ
จัดการข้อมูลด้านตัวชี้วัดของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย ก าหนดรูปแบบของระบบและวิธีการใน
การจัดท าฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนา

อุตสาหกรรม

ทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบการ
ประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบการ

พัฒนาภาคอุตสาหกรรม

ปรับปรุงร่างการจัดท าระบบและ
กระบวนการ ในการจัดท าฐานข้อมูล

ตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม

ประชุมกลุ่มย่อยระดมข้อคิดเห็นในการ
จัดท าระบบตัวชี้วัดการพัฒนา

อุตสาหกรรม (#1)

วางแผนการด าเ นินการโดยละเอียดใน
การด าเนินโครงการ

เดือนที่ 4 เดือนที่ 3 เดือนที่ 2 เดือนที่ 1 

ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการ
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล

การพัฒนาอุตสาหกรรม

ออกแบบโครงสร้างระบบตัวชี้ วัดใน
การติดตามและประเมินผลการ

พัฒนาอุตสาหกรรม

น าเสนอคณะกรรมการก ากับโครงการ
เพื่อตรวจสอบโครงร่างระบบตัวชี้วัด

(คร้ังที่ 1)

ประชุมกลุ่มย่อยระดมข้อคิดเห็นในการ
จัดท าระบบตัวชี้วัดการพัฒนา

อุตสาหกรรม (#2)

20 คน

20 คน

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ก าหนดร่าง Roadmap การ
ออกแบบบทบาทและหน้าที่ระบบ
ตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม

ก าหนด Roadmap การออกแบบ
บทบาทและหน้าที่ระบบตัวชี้วัดการ

พัฒนาอุตสาหกรรม

ก าหนดกิจกรรมและแผนการ
ด าเนินงานในการจัดท าฐานข้อมูล
ตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม

ประมาณการงบประมาณในการพัฒนา
ระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา

อุตสาหกรรม

จัดท าร่าง กิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูล
ตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม

(รายงานฉบับสมบูรณ์ 

น าเสนอคณะกรรมการก ากับโครงการ
เพื่อตรวจสอบโครงร่างระบบตัวชี้วัด

(คร้ังที่ 2)

น าเสนอคณะกรรมการก ากับ
โครงการเพื่อตรวจสอบโครง ร่าง

ระบบตัวชี้วัด (คร้ังที่ 3)

(รายงานเบื้องต้น) (รายงานความก้าวหน้า ) (รายงานฉบับสมบูรณ์ )

WK3WK2WK1 WK4WK3WK2WK1 WK4 WK3WK2WK1 WK4WK3WK2WK1 WK4
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รูปที่ 11 แผนการด าเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ 

ท่ี รายละเอียด เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4

1 วางแผนการด าเนินการโดยละเอียด

2 ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

3 ทบทวนรายงานและข้อมูลที่เก่ียวกับระบบการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้อยู่ในประเทศไทย และประเทศที่พัฒนาแล้ว

4 ก าหนดกรอบการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

5 รวบรวมแหล่งข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการจัดการข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมไทย

6 ออกแบบโครงสร้างระบบตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม

7 ก าหนดร่าง Roadmap การออกแบบบทบาทและหน้าที่ระบบตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม 

8 จัดประชุมกลุ่มย่อยจ านวน   ครั้ง  Focus Group) ในการระดมข้อคิดเห็นส าหรับการจัดท าระบบการ
รวบรวมข้อมูลการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

9 ก าหนดรูปแบบของระบบและวิธีการในการจัดท าฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม 

10 ก าหนดกิจกรรมและแผนการด าเนินงานในการจัดท าฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม

11 ประมาณการงบประมาณในการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม

12 จัดท าร่างโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในการจัดท าฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม 

13 การน าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ของผลการด าเนินการ 
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บทที ่2 ทบทวนแนวทางการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผลการพัฒนา
อุตสาหกรรมในป จจุบัน 

ในบทนี้จะเป็นการศึกษาและส ารวจการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผลการพัฒนา
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการเก็บข้อมูลและจัดท าตัวชี้วัดเพ่ือ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้อาจจะมีข้อมูลบางข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงมาสู่การประเมินผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดท าระบบการประเมินผลการพัฒนา
ต่อไป จึงควรที่จะท าการศึกษาถึงแนวทางการด าเนินการของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เพื่อลด
ความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บและจัดท าข้อมูล และสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ดังนั้นเนื้อหาในบทนี้จะท าการศึกษาถึงข้อมูลที่หน่วยงานหลักได้ด าเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดในปัจจุบันของแต่
ละหน่วยงานที่มีอยู่ โดยจะครอบคลุมไปยังหน่วยงานในระดับภาพรวม ระดับอุตสาหกรรมรายสาขา และระดับ
พ้ืนที่ เนื้อหาของแต่ละหน่วยงานจะประกอบด้วยโครงสร้างของระบบการจัดการด้านข้อมูลทางสถิติและ
ตัวชี้วัด และรายชื่อของข้อมูลดังกล่าวที่ได้มีการด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน รายละเอียดดังต่อไปนี้  

2.1 ทบทวนการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมของหน่วยงานหลักในป จจุบัน 

ในปัจจุบันจะพบว่ามีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระจ านวนมากที่ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลทางสถิติและพัฒนาตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตในแต่ละด้านท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นใน
การศึกษาถึงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมของแต่ละหน่วยงานหลักในปัจจุบัน จะมีการกระจาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน 4 มิติ และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ทั้งในเชิงภาพรวมของประเทศ และหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในเชิงของอุตสาหกรรมรายสาขาด้วย เพ่ือให้ครอบคลุมในทุกมุมมอง ซึ่งจะประกอบด้วย 

1) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
3) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
4) ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
5) กระทรวงแรงงาน 
6) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
7) ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
8) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
9) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
10) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
11) สถาบันยานยนต์ 
12) สถาบันไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
13) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 



โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

-20- 

2.1.1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญใน

การพัฒนาประเทศ เพราะเป็นผู้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางใน
การพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะเป็นกรอบใหญ่ให้กับแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ใช้เป็น
หลักในการวางแผนการพัฒนาในส่วนที่มีความรับผิดชอบต่อไป นอกจากนี้ยังส ารวจศึกษาและวิเคราะห์สภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเสนอแนะนโยบาย
มาตรการทางเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินแผนงานและโครงการพัฒนา
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เปูาหมาย และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแผนงาน
โครงการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ การประสานการพัฒนาเพื่อให้เกิดมีการแปลงแผนพัฒนาฯ
ไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพได้เกิดความรู้
ความเข้าใจตลอดจนเสริมสร้างให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  

ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้มีการจัดท าและรวบรวม
ข้อมูลในแต่ละด้าน รวมทั้งสถิติและตัวชี้วัดทั้งในมิติของเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีโครงสร้างในการจัดการด้าน
ตัวชี้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1.1.1 โครงสร้างของระบบการจัดการด้านข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ระบบการจัดการด้านตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงสถิติของทางส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จะประกอบด้วยข้อมูลจ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลในเชิงภาพรวมของประเทศเป็น
หลัก และได้มีการจ าแนกออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ซึ่งในแต่ละด้านก็จะสามารถ
แบ่งได้เป็นหัวข้อย่อยอีก ในส่วนของเศรษฐกิจก็จะเก่ียวข้องกับการจัดท าบัญชีประชาชาติ ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
เศรษฐกิจมหภาค และด้านของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อไปใน
อนาคต เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรายสาขาท้ังหมด 13 อุตสาหกรรม (กลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย กลุ่ม
อุตสาหกรรมโฆษณาไทย กลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านสถาปัตยกรรมไทย กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย 
กลุ่มธุรกิจการแพร่ภาพและกระจายเสียงไทย กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมการออกแบบ
ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมดนตรีของไทย กลุ่มอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย กลุ่ม
อุตสาหกรรมศิลปะการแสดงไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมไทย) ซึ่งจะมีรายละเอียดที่ส าคัญจ าแนก
ย่อยรายอุตสาหกรรมดังนี้  

 มูลค่าเพ่ิม  

 สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อ GDP  

 มูลค่าการน าเข้า  

 มูลค่าการส่งออก 
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 จ านวนสถานประกอบการ 

 จ านวนการจ้างงาน 

 จ านวนลิขสิทธิ์ (จ าแนกตามคนไทย และต่างชาติ) 

 จ านวนสิทธิบัตร (จ าแนกตามคนไทย และต่างชาติ) 

 จ านวนเครื่องหมายการค้า  
ถัดมา ในด้านของสังคม ทาง สศช. ก็มีบทบาทส าคัญต่อการก ากับดูแลในเรื่องของการพัฒนาสังคม

เช่นเดียวกัน ซึ่งได้มีการจัดเก็บและด าเนินการจัดท าข้อมูลและตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับสังคมไว้จ านวนมาก 
เพ่ือให้สามารถสะท้อนความเป็นจริงและแนวโน้มที่เกิดขึ้นของสังคมไทยได้ สามารถแบ่งได้เป็น 10 ด้านหลัก 
คือ ด้านประชากร ด้านแรงงาน ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านพฤติกรรม ด้านผู้สูงอายุ ด้านความยากจน
และการกระจายรายได้ ด้านความมั่นคง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านตัวชี้วัด ในแต่ละด้านก็จะประกอบด้วย
ข้อมูลตัวเลขตามหมวดหมู่ที่ได้จัดไว้ รายละเอียดดังรูปด้านล่าง 

 

 
รูปที่ 12 โครงสร้างตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

โครงสร้าง
ของตัวช้ีวัด

เศรษฐกจิ

สังคม

2.1 ด้านประชากร
2.1.1) โครงสร้างประชากร 2.1.2) การย้ายถ่ิน 2.1.3) ภาวะเจริญพันธุ์
2.1.4) อายุคาดหมายเฉล่ีย 2.1.5) ภาวะการพึ่งพิง และอ่ืน 
2.2 ด้านแรงงาน
2.2.1) โครงสร้างแรงงาน 2.2.2) ก าลังแรงงาน 2.2.3) ผู้มีงานท า
2.2.4) ผู้ว่างงาน 2.2.5) ตลาดแรงงาน 2.2.6) ค่าจ้างขั้นต่ า
2.2.7) แรงงานต่างด้าว 2.2.8) แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ 2.2.9) พัฒนาฝ มือแรงงาน
2.3 ด้านสุขภาพ
2.3.1) สถานะสุขภาพ 2.3.2) การป้องกัน 2.3.3) เจ็บป วย
2.3.4) ทรัพยากรทางสาธารณสุข
2.4 ด้านการศึกษา
2.4.1) ทรัพยากรทางการศึกษา 2.4.2) คุณภาพการศึกษา 2.4.3) การลงทุนทางการศึกษา
2.4.4) ผู้ส าเร็จการศึกษา 2.4.5) ทั่วไป
2.5 ด้านพฤติกรรม
2.5.1) รายได้ รายจ่าย หนี้สินและการออม 2.5.2) การบริโภคเหล้า บุหร่ีและเทคโนโลยี 2.5.3) การคุ้มครองผู้บริโภค การใช้สิทธิ
2.6 ด้านผู้สูงอายุ
2.6.1) ประชากรสูงอายุ 2.6.2) การศึกษาและการมีงานท า 2.6.3) ความมั่นคง 
2.6.4) สุขภาพ
2.7 ด้านความยากจนและการกระจายรายได้
2.7.1) ความยากจนในระดับประเทศและภาค 2.7.2) ความยากจนระดับจังหวัด 2.7.3) ความยากจนตามเพศ
2.7.4) ความยากจนตามประชากรกลุ่มวัย 2.7.5) ความยากจนตามระดับการศึกษา 2.7.6) ความยากจนด้านอาหาร
2.7.7) ความยากจนตามสถานภาพทางเศรษฐกิจ 2.7.8) ครัวเรือนยากจน 2.7.9) หนี้สินคนจน
2.7.10) ความเหล่ือมล้ าของรายได้ 2.7.11) ความเหล่ือมล้ าของรายจ่าย 2.7.12) รายได้-รายจ่ายเฉล่ีย
2.7.13) ตัวชี้วัด 
2.8 ด้านความมั่นคง
2.8.1) ครอบครัว 2.8.2) ความสงบสุขในสังคม 2.8.3) หลักประกันทางสังคม
2.8.4) หลักประกันทางรายได้
2.9 ด้านสิ่งแวดลอ้ม
2.9.1) ภัยพิบัติ
2.10 ด้านตัวชี้วัด
2.10.1) เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ  Millennium Development Goals - MDGs) 
2.10.2) ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา 2.10.3) ตัวชี้วัดรายงานภาวะสังคม

1.1) ด้านบญัชปีระชาชาติ
1.2) ด้านเศรษฐกิจมหภาค
1.3) ด้านอตุสาหกรรมสร้างสรรค์
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2.1.1.2 รายช่ือข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

รายชื่อตัวชี้วัดหรือข้อมูลทางสถิติที่ทาง สศช. ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมอยู่ในปัจจุบันมีอยู่จ านวนมาก 
และสามารถจ าแนกได้ตามโครงสร้างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ในส่วนนี้จึงได้ท าการเก็บรวบรวมรายชื่อของ
ตัวชี้วัดที่มีความส าคัญต่อการวางแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมและตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทุกมิติอย่างสมดุลต่อไป โดยได้รวบรวม
ตัวชี้วัดตามโครงสร้างหลักของข้อมูล คือ ตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจ และตัวชี้วัดทางด้านสังคม ซึ่งจะเป็นการ
รวบรวมเฉพาะข้อมูลหรือตัวชี้วัดหลักท่ีได้มีการจัดท าเป็นประจ า รายละเอียดแสดงดังตารางด้านล่างนี้ 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกิจของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
1 อัตราการขยายตัวของ GDP (%) 
2 รายได้ต่อหัว (บาท/คน) 
3 มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญ สรอ.) 
4 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก (%) 
5 ดุลการค้า (ล้านเหรียญ สรอ.) 
6 ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP 
7 อัตราเงินเฟูอ (%) 
8 อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (%) 
9 อัตราแลกเปลี่ยน 
10 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย 
11 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 
12 หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP 

 

ตารางที่ 2 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านสังคมของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ)      
2 อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)  
3 ค่าจ้างแรงงาน (บาทต่อคนต่อเดือน) 
4 อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างแรงงาน (ร้อยละ) 
5 ค่าจ้างแรงงานภาคเอกชน (บาทต่อคนต่อเดือน) 
6 อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างแรงงานภาคเอกชน (ร้อยละ) 
7 ค่าจ้างแรงงานภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ (บาทต่อคนต่อเดือน)  
8 อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างแรงงานภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ)  
9 ค่าจ้างแรงงานท่ีแท้จริง (ฐานปี 2550) 
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ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
10 อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างแรงงานท่ีแท้จริง (ร้อยละ)  
11 ค่าจ้างแรงงานท่ีแท้จริงภาคเอกชน (บาทต่อคนต่อเดือน) 
12 อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างแรงงานท่ีแท้จริงภาคเอกชน (ร้อยละ) 
13 ค่าจ้างแรงงานท่ีแท้จริงภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ (บาทต่อคนต่อเดือน) 
14 อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างแรงงานท่ีแท้จริงภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ)  
15 ค่าจ้างข้ันต่ าเฉลี่ย (บาท/วัน)  
16 ดัชนีราคาผู้บริโภค  
17 อัตราเงินเฟูอ (ร้อยละ) 
18 อัตราการเจ็บปุวย (ต่อประชากรพันคน)      
19 อัตราภาระพึ่งพิง (ร้อยละ) 
20 เส้นความยากจน (บาท/คน/เดือน) 
21 สัดส่วนคนยากจน (ร้อยละ) 
22 จ านวนคนจน (ล้านคน) 
23 สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได ้
24 ความเหลื่อมล้ าในรายได้กลุ่มรวยสุด 20% สุดท้าย ต่อกลุ่มจนสุด 20% แรก (เท่า) 
25 สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค  
26 ความเหลื่อมล้ าในรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคกลุ่มรายจ่ายมากสุด 20% สุดท้าย ต่อกลุ่มรายจ่ายน้อยสุด 20% 

แรก (เท่า) 
27 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป  
28 อัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียน ประถมศึกษา (ร้อยละ)  
29 อัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ) 
30 อัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ) 
31 อัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียน ปริญญาตรีและต่ ากว่า (ร้อยละ) 
32 ร้อยละของการมีหลักประกันสุขภาพ 
33 อัตราอาชญากรรม (ต่อประชากรแสนคน) 
34 ดัชนีครอบครัวอบอุ่น 
35 ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข 

 

 นอกจากข้อมูลตัวชี้วัดในด้านของเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้กล่าวไว้ในตารางข้างต้นแล้ว ทาง สศช. ยัง
เห็นถึงความส าคัญในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกรอบส าคัญในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในช่วงที่ผ่านมา ท าให้มีการศึกษาถึงการพัฒนาและปรับปรุงตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนชุดที่ 2 ขึ้น เมื่อ
ปี พ.ศ.2548 ซึ่งจะประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 24 ตัว กระจายใน 3 มิติหลักคือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และ
มิติสิ่งแวดล้อม ซึ่งใกล้เคียงกับกรอบแนวคิดในเรื่องของการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับ
โลกที่ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความสมดุลใน 4 มิติหลักคือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ
สิ่งแวดล้อม และมิติด้านทุนมนุษย์ รายละเอียดของตัวชี้วัดทั้ง 24 ตัว แสดงรายละเอียดดังตารางด้านล่าง 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดภายใต้โครงการพัฒนาตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
1. มิติเศรษฐกิจ 1.1 ดัชนีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

1 ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม (TFP) 
2 ปริมาณการใช้พลังงานต่อ GDP 
3 การใช้พลังงานหมุนเวียน 
4 อัตรารีไซเคิลขยะชุมชนท่ัวประเทศ 

1.2 ดัชนีการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ 
5 อัตราการว่างงานรวม 
6 สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP 
7 ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP 

1.3 ดัชนีการกระจายความมั่นคง 
8 สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ 
9 ผลสัมฤทธ์ิการแก้ไขปัญหาความยากจน 

2. มิติสังคม 2.1 ดัชนีการพัฒนาศักยภาพคน สังคม 
1 จ านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษา 
2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.2 ดัชนีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3 อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 
4 สุขภาพของประชากร 
5 ความปลอดภัยในชีวิต 

2.3 การสร้างความเสมอภาค มีส่วนร่วม 
6 ดัชนีการมีส่วนร่วม 
7 ดัชนีช้ีวัดการคอร์รัปช่ัน 

3. มิติสิ่งแวดล้อม 3.1 การสงวนรักษา 
1 สัดส่วนพ้ืนท่ีปุาต่อพ้ืนท่ีประเทศ 
2 สัดส่วนของพื้นที่ปุาชายเลนต่อพ้ืนท่ีที่เคยมี (ในป ีพ.ศ.2504) 
3 ปริมาณสัตว์น ้าเศรษฐกิจท่ีจับได้ในระยะ 3 กม. นอกชายฝั่งทะเลไทย 
4 การใช้น ้าใต้ดินต่อปริมาณที่มีอยู่ 

3.2 การมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
5 สัดส่วนของแหล่งน ้าท่ีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีต่อแหล่งน ้าท้ังหมด 
6 คุณภาพอากาศในเมืองหลักท่ีเกินมาตรฐาน 
7 ของเสียอันตรายที่ได้รับการบ าบัดอย่างถูกต้อง 

 



โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

-25- 

2.1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการดูแลก ากับเรื่องการเงินของประเทศ ทั้ง

ออกกฎเกณฑ์และควบคุมสถาบันการเงิน น าออกหมุนเวียนซึ่งธนบัตรไทยรวมถึงการควบคุมการถ่ายโอน
เงินตราระหว่างประเทศ และเฝูาระวังอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับสกุลเงินตราอื่น และยังก ากับและ
ตรวจสอบสถาบันการเงินอื่นๆ ภายในประเทศ จึงเป็นหน่วยงานหลักท่ีก ากับดูแลในเรื่องของการเงิน ท าให้มี
การเก็บรวมรวบข้อมูลทางการเงินไว้เป็นจ านวนมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปวิเคราะห์ดูแนวโน้มถึง
สถานการณ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต และน าไปสู่การวางแนวทางในการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม
ด้วย จึงได้ท าการศึกษาถึงข้อมูลทางสถิติหรือตัวชี้วัดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เก็บรวบรวมถึง ทั้งในเชิงของ
โครงสร้างข้อมูลและการรวบรวมตัวชี้วัดหรือสถิติที่ได้ด าเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1.2.1 โครงสร้างของระบบการจัดการด้านข้อมูลและตัวชี้วัดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ท าการเก็บรวบรวมและจัดท าตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการติดตามและ
ประเมินสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการเงินการธนาคารและภาวะเศรษฐกิจไว้จ านวนมาก ซึ่งจากการศึกษา
ข้อมูลสามารถแบ่งโครงสร้างของข้อมูลได้เป็น 5 ด้านหลัก คือ ข้อมูลด้านตลาดการเงิน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
และการเงิน ข้อมูลด้านสถาบันการเงิน ข้อมูลด้านระบบการช าระเงิน และข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการเงิน
ภูมิภาค ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ ได้มีการด าเนินการเก็บรวบรวมเป็นประจ า เพื่อใช้ในการก ากับดูแลสถานการณ์
ทางการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ แต่ส าหรับข้อมูลที่เก่ียวกับเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจบางตัวนั้น อาจจะ
ต้องมีการวิเคราะห์ในปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น สถานการณ์แรงงาน ดัชนีอุตสาหกรรม เป็นต้น ท าให้มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้จากหน่วยงานอื่นที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงด้วย เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ข้อมูลการ
เศรษฐกิจแรงงาน เป็นต้น เพื่อให้การวิเคราะห์ในภาพรวมมีความครบถ้วน ส าหรับรายละเอียดของข้อมูลเชิง
สถิติหรือตัวชี้วัดในแต่ละด้านจะมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ข้อมูลด้านตลาดการเงิน เป็นสถิติเก่ียวกับตลาดการเงิน ที่สะท้อนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดอัตรา
แลกเปลี่ยน ตลาดเงินและตลาดทุน ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลการบริหาร
สภาพคล่องของ ธปท. ข้อมูลหลักทรัพย์ในตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ และตราสารหนี้ที่ ธปท. 
เป็นนายทะเบียน รวมถึงราคาทองค า 

2) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการเงิน  เป็นกลุ่มข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ การเงินที่ส าคัญของ
ประเทศ ส าหรับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือใช้ในการประกอบการติดตามภาวะเศรษฐกิจ
การเงิน 

3) ข้อมูลด้านสถาบันการเงิน  เป็นสถิติเก่ียวกับฐานะและการด าเนินงานของสถาบันการเงินซึ่ง
ครอบคลุมถึงธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ โดยเป็นข้อมูลในภาพรวม
เป็นส่วนใหญ่และแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือให้เห็นภาพเปรียบเทียบของกลุ่ม ข้อมูลส าคัญท่ีแสดงคือ 
งบดุล งบก าไรขาดทุน เงินให้สินเชื่อ/เงินฝากแยกตามมุมมองต่างๆ  เงินกองทุน ภาระผูกพันใน
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ภายหน้า บัตรเครดิต สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นต้น ทั้งนี้ รวมข้อมูลสินเชื่อของบริษัทผู้
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

4) ข้อมูลด้านระบบการช าระเงิน เป็นสถิติเก่ียวกับการช าระเงินจากระบบการช าระเงินที่ด าเนินการ
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

5) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการเงินภูมิภาค เป็นสถิติเศรษฐกิจและการเงินในระดับภาคโดย
ส านักงานภาคของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย ส านักงานภาคเหนือ 
ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส านักงานภาคใต้ ได้รวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์
ข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินในเขตพ้ืนที่ปฏิบัติการ 

 
รูปที่ 13 โครงสร้างตัวช้ีวัดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

2.1.2.2 รายช่ือข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

จากโครงสร้างของข้อมูลและรายละเอียดของสถิติหรือตัวชี้วัดที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ด าเนินการจัดเก็บและรวบรวมนั้น  จะพบว่ามีข้อมูลอยู่จ านวนมากที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ทางการเงินเป็น
หลัก ดังนั้นในการที่จะรวบรวบรายชื่อตัวชี้วัดและข้อมูลทางสถิติที่จะสามารถสะท้อนถึงการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมหรือผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม จึงควรที่จะเลือกมาเฉพาะข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดย
จะอยู่ในหัวข้อที่เก่ียวกับเศรษฐกิจและการเงินเป็นหลัก เพราะจะเป็นกลุ่มข้อมูลพื้นฐานที่จะแสดงให้เห็นถึง
การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในส่วนของดัชนีและเครื่องชี้เศรษฐกิจ และภาคเศรษฐกิจจริงของ
ประเทศ รายชื่อตัวชี้วัดที่จะแสดงดังกล่าวจึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ ตัวชี้วัดและข้อมูลทางสถิติที่
เกี่ยวข้องกับดัชนีและเครื่องชี้เศรษฐกิจ และตัวชี้วัดและข้อมูลทางสถิติที่เก่ียวข้องกับภาคเศรษฐกิจจริงของ
ประเทศ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

โครงสร้างของ
ตัวช้ีวัด

ตลาดการเงนิ

เศรษฐกจิและการเงนิ

สถาบนัการเงนิ

ระบบการช าระเงนิ

เศรษฐกจิและการเงนิ
ภูมิภาค

มีการด าเนินการเก็บรวบรวมสถิติท่ีส าคญัท่ีเกี่ยวขอ้งกับตลาดการเงิน ซ่ึงแบ่งเป นสาขาย่อยไดด้ังน้ี
1.1) อัตราแลกเปลี่ยน 1.2) อัตราดอกเบี้ย
1.3) ข้อมลูการบริหารสภาพคลอ่งของ ธปท 1.4) ตลาดหุ้น
1.5) ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ 1.6) ตราสารหน้ีท่ีธปท เป นนายทะเบียน

เป นกลุ่มข้อมลูพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ การเงินท่ีส าคัญของประเทศ ส าหรับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือใช้ในการ
ประกอบการติดตามภาวะเศรษฐกิจการเงิน ซ่ึงแบ่งได้เป น 5 สาขาย่อยคอื
2.1) ดัชนีและเคร่ืองชีเ้ศรษฐกิจ 2.2) การเงินและการธนาคาร
2.3) การคลัง 2.4) เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย
2.5) ภาคเศรษฐกิจจริง

เป นขอ้มลูเกี่ยวกบัฐานะและการด าเนินงานของสถาบันการเงินซ่ึงครอบคลมุถึงธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ โดยเป นขอ้มลูในภาพรวมเป นส่วนใหญแ่ละแบ่งเป นกลุ่มย่อยไดด้ังน้ี
3.1) อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 3.2) ธนาคารพาณิชย์ 
3.3) ข้อมลูยอดคงค้าง NPLs และสินเชื่อ 3.4) ข้อมลูและอตัราส่วนส าคัญเฉลี่ย  Peer Group)
3.5) บริษัทเงินทุน

เป นสถิติเกี่ยวกบัการช าระเงินจากระบบการช าระเงินท่ีด าเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงแบ่งได้เป น
4.1) ธุรกรรมภาพรวมระบบการช าระเงิน 4.2) การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต
4.3) การเรียกเก็บเงินตามเชค็ 4.4) การโอนตราสารหน้ีผ่านระบบบาทเนต
4.5) การโอนเงินรายย่อยผ่านระบบ SMART

มีการด าเนินการเก็บรวบรวมขอู้มลในรายภูมิภาค ซ่ึงจะแบ่งเป น 3 ภูมิภาคหลกัคอื ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ซ่ึงในแตล่ะภูมิภาคจะมีการเกบ็ขอ้มูลท่ีใกลเ้คียงกัน สามารถแบ่งได้เป น 5 ด้าน คือ
5.1) การเงินและการธนาคาร 5.2) ภาคเศรษฐกิจจริง
5.3) ภาคการใช้จ่าย 5.4) การค้าต่างประเทศ
5.5) ระดับราคาและการจ้างงาน
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ตารางที่ 4 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกิจและการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
2.1 ดัชนีและเครื่องช้ี

เศรษฐกิจ 
1 ดัชนีพ้องเศรษฐกิจและองค์ประกอบท่ีปรับฤดูกาล 
2 ดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจและองค์ประกอบท่ีปรับฤดูกาล 
3 ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและองค์ประกอบท่ีปรับฤดูกาล 
4 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและองค์ประกอบท่ีปรับฤดูกาลเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน 
5 ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 
6 ดัชนีค่าเงินบาท (NEER)  
7 ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) 
8 ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยจากฐานข้อมูลสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
9 ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยจากฐานข้อมูลสินเช่ือธนาคารพาณิชย์ 
10 เครื่องช้ีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
11 เครื่องช้ีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน 
12 เครื่องช้ีการลงทุนภาคเอกชน 
13 เครื่องช้ีสถานการณ์ด้านแรงงาน 
14 ดัชนีการค้าและราคาสินค้าเข้า-ออกเปรียบเทียบ 
15 ดัชนีการค้าและราคาสินค้าเข้า-ออกเปรียบเทียบ (ดอลลาร์สรอ.) 
16 ดัชนีสินค้าเข้าจ าแนกตามภาคเศรษฐกิจ (ไม่ปรับฤดูกาล) 
17 ดัชนีสินค้าเข้าจ าแนกตามภาคเศรษฐกิจ (ไม่ปรับฤดูกาล) (ดอลลาร์สรอ.) 
18 ดัชนีสินค้าออกจ าแนกตามกิจกรรมการผลิต (ไม่ปรับฤดูกาล) 
19 ดัชนีสินค้าออกจ าแนกตามกิจกรรมการผลิต (ไม่ปรับฤดูกาล) (ดอลลาร์สรอ.) 
20 ดัชนีสินค้าเข้าจ าแนกตามภาคเศรษฐกิจ (ปรับฤดูกาล) (ดอลลาร์สรอ.) 
21 ดัชนีสินค้าออกจ าแนกตามกิจกรรมการผลิต (ปรับฤดูกาล) (ดอลลาร์สรอ.) 
22 เครื่องช้ีเศรษฐกิจมหภาคของไทย 
23 เครื่องช้ีภาวะการท่องเที่ยว 
24 ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคน 
25 ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อช่ัวโมงท างาน 
26 ดัชนีต้นทุนแรงงานต่อหนึ่งหน่วยการผลิต 
27 ดัชนีค้าปลีก 
28 ดัชนีค้าส่ง 
29 ดัชนีความเช่ือมั่นอ่ืนๆภาคธุรกิจ 

2.2 ภาคเศรษฐกิจ
จริง 

1 ผลผลิตภาคเหมืองแร่ 
2 การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนจดทะเบียนนิติบุคคล 
3 ราคาขายส่งสินค้าโภคภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร 
4 ราคาสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญ 
5 การส ารวจภาวะการท างานของประชากร จ าแนกตามพื้นที่ (กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาค
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้) 

6 การส ารวจภาวะการท างานของประชากร (ชุดใหม่ ISIC Rev.4) จ าแนกตามพื้นท่ี 
(กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้) 

7 ผู้มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพท างาน 
8 ผู้มีงานท า จ าแนกตามการศึกษา 
9 ผู้มีงานท า จ าแนกตามอาชีพ 
10 จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามชั่วโมงท างานต่อสัปดาห์ 
11 จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามชั่วโมงท างานต่อสัปดาห์ (ISIC Rev.4) 
12 ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย จ าแนกตามอุตสาหกรรม จ าแนกตามพื้นที่ (กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้) 
13 ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย จ าแนกตามอุตสาหกรรม ( ISIC Rev.4) จ าแนกตามพื้นท่ี (กรุงเทพฯ 

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้) 
14 ผู้ว่างงาน จ าแนกตามอุตสาหกรรมที่เคยท า 
15 ผู้ว่างงาน จ าแนกตามอุตสาหกรรมที่เคยท า (ISIC Rev.4) 
16 ผู้ว่างงาน จ าแนกตามการศึกษา 
17 ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย จ าแนกตามการศึกษา 
18 ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย จ าแนกตามอาชีพ 
19 ผู้ว่างงานท่ีเคยท างานจ าแนกตามเหตุผลที่ออกจากงาน 
20 ผู้ว่างงานท่ีเคยท างานจ าแนกตามระยะเวลาที่ออกจากงาน 

 

2.1.3 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีการก่อตั้ง

ขึ้นเพ่ือการให้บริการแก่นักลงทุน หรือผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
การให้บริการในหลายด้าน ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และอ านวยความสะดวกด้านการ
ลงทุน เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่จูงใจและสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆได้ การไม่ก าหนด
เงื่อนไขการถือหุ้นต่างชาติในอุตสาหกรรมการผลิตและในบางสาขาของอุตสาหกรรมบริการ การให้ความ
ช่วยเหลือในการยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับการเข้ามาจัดตั้งและด าเนิน
ธุรกิจของชาวต่างชาติ การยกเว้นข้อจ ากัดการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ เป็นต้น และการให้บริการ
สนับสนุนธุรกิจ เช่น การให้บริการข้อมูลและค าปรึกษาเก่ียวกับการจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย การจัดการ
เยี่ยมชมเพ่ือศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงงาน การจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้รับจ้างผลิต และผู้สนใจร่วม
ทุน การให้รายละเอียดผู้ติดต่อของหน่วยงานหลักท้ังภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นประโยชน์ การประสาน
ร่วมมือกับกลุ่มนักธุรกิจต่างชาติและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนยังมีบทบาทหน้าที่ด้านการตลาดในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งรองรับการลงทุนที่ดี
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ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย รวมถึงยังมีบทบาทส าคัญในการจัดท าและด าเนินแผนยุทธศาสตร์ซึ่งก าหนด
กิจกรรมส่งเสริมและชักจูงการลงทุนทั่วโลกตลอดปี 

2.1.3.1 โครงสร้างของระบบการจัดการด้านข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีบทบาทส าคัญในการให้บริการส่งเสริมการลงทุน ส่งผลให้
โครงสร้างของระบบการจัดท าตัวชี้วัดการพัฒนาและผลกระทบของอุตสาหกรรมที่ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนจะเป็นโครงสร้างด้านการลงทุนเป็นหลัก รวมถึงได้มีการจัดท าข้อมูลทางสถิติด้านความ
ต้องการแรงงานจากบริษัทท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน ส าหรับโครงสร้างด้านธุรกิจนั้นทางส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย
เพ่ือน ามาเผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความสนใจด้านการลงทุน ได้ทราบข้อมูล เข้าใจ และสามารถน าไป
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
รูปที่ 14 โครงสร้างตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

2.1.3.2 รายช่ือข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

จากโครงสร้างของตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ท าการรวบรวมตัวชี้วัดใน
แต่ละด้านตามโครงสร้าง ซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วย 3 ด้านหลัก โดยในแต่ละด้านจะมีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรม และตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ คือ 1) การลงทุน ประกอบด้วย 4 ด้านย่อย 2) แรงงาน 
ประกอบด้วย 1 ด้านย่อย และ 3) ธุรกิจ ประกอบด้วย 6 ด้านย่อย จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นในตัวชี้วัด
ด้านธุรกิจทางส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้น าข้อมูลอ้างอิงมาจากกระทรวงพาณิชย์ และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดท าและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดมา 2 ด้านเท่านั้น คือ ด้านการลงทุน 
และแรงงาน โดยตัวชี้วัดในแต่ละด้านจะแสดงในตารางข้างล่างนี้ 

 

โครงสร้างของ
ตัวช้ีวัด

การลงทุน

แรงงาน

เครื่องชี้วัดทางด้านการลงทุน จะมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนเป นหลัก โดยจะมีการจัดเก็บข้อมูลในทุก
เดือน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 
1.1) การลงทุนในประเทศไทย 1.2) การลงทุนจากต่างประเทศ
1.3) การร่วมลงทุนไทยกับต่างประเทศ 1.4) การลงทุนในอุตสาหกรรมรายสาขา

เครื่องชี้วัดด้านแรงงาน เป นการแสดงถึงความต้องการแรงงานจากการส ารวจบริษัทท่ีได้รับการส่งเสริม
การลงทุน โดยจะมีการส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลเป นรายไตรมาส
2.1) ความต้องการแรงงาน

ธุรกจิ

เครื่องชีว้ัดด้านธุรกิจ มี 6 ด้านหลัก ซึ่งจะมีช่วงความถ่ีในการจัดท าข้อมูลท่ีแตกต่างกันไป
2.1) ผลิตภัณ ์อุตสาหกรรมของสินค้าหลัก 2.2)การลงทุนภาคเอกชน
2.3) การส่งออกจ าแนกตามกลุ่มผลิตภัณ ์ 2.4) การน าเข้าจ าแนกตามเศรษฐกิจ
2.5) ความเคล่ือนไหวอัตราดอกเบ้ีย 2.6) ภาวะเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน
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ตารางที่ 5 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านการลงทุนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
1.1 การกระจายผู้ถือ

หุ้น 
1 จ านวนโครงการที่ประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นท้ังสิ้น ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
2 จ านวนโครงการทีต่างประเทศเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
3 จ านวนโครงการร่วมลงทุนไทยกับต่างประเทศท่ีขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
4 จ านวนเงินลงทุนโครงการที่ประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นท้ังสิ้น ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
5 จ านวนเงินลงทุนโครงการที่ต่างประเทศเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
6 จ านวนเงินลงทุนโครงการร่วมลงทุนไทยกับต่างประเทศท่ีขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
7 อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนโครงการทีประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นท้ังสิ้น ที่ขอรับการส่งเสริม

การลงทุนต่อปี 
8 อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนโครงการที่ต่างประเทศเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น ที่ขอรับการส่งเสริม

การลงทุนต่อปี 
9 อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนโครงการร่วมลงทุนไทยกับต่างประเทศท่ีขอรับการส่งเสริมการ

ลงทุนต่อปี 
10 อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินลงทุนโครงการที่ประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นท้ังสิ้น ที่ขอรับ

การส่งเสริมการลงทุนต่อปี 
11 อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินลงทุนโครงการที่ต่างประเทศเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น ที่ขอรับการ

ส่งเสริมการลงทุนต่อปี 
12 อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินลงทุนโครงการร่วมลงทุนไทยกับต่างประเทศท่ีขอรับการ

ส่งเสริมการลงทุนต่อปี 
1.2 การกระจายของ

ประเภทกิจการ 
(7 ประเภท) 

1 จ านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามรายประเภทกิจการ 
2 จ านวนเงินลงทุนโครงการในการส่งเสริมการลงทุนตามรายประเภทกิจการ 
3 อัตราการเปลี่ยนแปลงของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามรายประเภทกิจการ

ต่อปี 
4 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนโครงการในการส่งเสริมการลงทุนตามรายประเภท

กิจการต่อปี 
1.3 การกระจาย

ขนาดเงินลงทุน 
1 จ านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามขนาดเงินลงทุน 
2 จ านวนเงินลงทุนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามขนาดเงินลงทุน 
3 อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามขนาดเงินลงทุนต่อ

ปี 
4 อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามขนาดเงินลงทุน

ต่อปี 
1.4 การกระจายของ

แหล่งที่ตั้ง 
1 จ านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามแหล่งที่ตั้งสถานประกอบการ 
2 จ านวนเงินลงทุนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามแหล่งที่ตั้งสถานประกอบการ 
3 อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามแหล่งที่ตั้งสถาน

ประกอบการต่อปี 
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ตารางที่ 6 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านแรงงานส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
2.1 ความต้องการ

แรงงาน 
1 จ านวนความต้องการแรงงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2 จ านวนความต้องการแรงงานระดับช่างเทคนิค (ปวช. ปวส.) 
3 จ านวนความต้องการแรงงานระดับแรงงาน (ป.6 – ม.6) 
4 จ านวนความต้องการแรงงานระดับอื่นๆ  
5 ร้อยละความต้องการแรงงานในแต่ละระดับต่อปี 
6 จ านวนโครงการที่มีความต้องการแรงงานตามประเภทอุตสาหกรรม 
7 จ านวนความต้องการแรงงานแยกตามประเภทอุตสาหกรรม 
8 จ านวนความต้องการแรงงานแยกตามภาค 

 

2.1.4 ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า เป็นหน่วยงานราชการภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงพาณิชย์ โดยมีภารกิจหลักในการจัดท า ปรับปรุง พัฒนาสารสนเทศท่ีเป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ
และระบบข้อมูลเตือนภัยทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งท าการเผยแพร่ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์
ของหน่วยงานและรูปแบบรายงาน เพ่ือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้ามา
ศึกษาข้อมูล ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจของ
ประเทศได้อย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์ 

ส าหรับการจัดท าดัชนีตัวชี้วัดเศรษฐกิจ ทางส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้มีการวางโครงสร้างดัชนี
ตัวชี้วัดการพัฒนา โดยจะมีการมุ่งเน้นด้านการศึกษา วิจัยภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งกระบวนการจัดท า
ตัวชี้วัดจะมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตของดัชนีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีการจัดเก็บ
ข้อมูลทุกเดือนเพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด จากนั้นจะมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
จัดท าดัชนีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในแต่ละด้าน พร้อมทั้งท าการเผยแพร่ข้อมูล โดยดัชนีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจใน
แต่ละด้านนั้นจะมีขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการจัดท าที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ 
ขอบเขต และกฎระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องในดัชนีแต่ละด้าน   

2.1.4.1 โครงสร้างของระบบการจัดการด้านข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

จากการศึกษาโครงสร้างของระบบการจัดการด้านตัวชี้วัดการพัฒนาและผลกระทบอุตสาหกรรม ของ
ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สามารถแบ่งโครงสร้างหลักได้ 2 ด้าน คือ 1) ดัชนีด้านเศรษฐกิจ และ  2) ดัชนีด้าน
ราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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รูปที่ 15 โครงสร้างตัวช้ีวัดของส านักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

 ดัชนีเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน และ
แนวโน้มในอนาคตเพ่ือเป็นสัญญาณเตือนส าหรับภาครัฐและเอกชนในการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดท า
แผนและวางนโยบายขององค์กรและประเทศได้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ส าหรับดัชนีด้าน
ราคาเป็นดัชนีที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการในช่วงเวลานั้น และเป็นสิ่งที่ท า
ให้ทราบถึงภาวะเศรษฐกิจ โดยดัชนีราคามีการเก็บข้อมูลราคาสินค้าและบริการจากเกษตรกร ผู้ประกอบการ
ภาคธุรกิจ ร้านค้า เป็นต้น ดัชนีทั้ง 2 ด้านนี้ นอกจากเป็นเครื่องมือชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศแล้ว บางตัวชี้วัด
ยังสามารถเป็นตัวชี้วัดส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม และส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน 
เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตเพ่ือ
การวิเคราะห์วางแผนเพ่ือการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยรายชื่อตัวชี้วัดที่เก่ียวกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมและผลกระทบของอุตสาหกรรมจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 

2.1.4.2 รายช่ือข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

จากโครงสร้างของตัวชี้วัดของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้ท าการรวบรวมตัวชี้วัดในแต่ละด้านตาม
โครงสร้าง ซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วย 2 ด้านหลัก โดยในแต่ละด้านจะมีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม และตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 6 ด้านย่อย และ 2) ด้านวัฏจักรราคา 
ประกอบด้วย 4 ด้านย่อย ซึ่งในแต่ละด้านย่อยนี้จะมีตัวชี้วัดส าหรับการวัดผล และประสิทธิภาพในแต่ละด้าน 
โดยตัวชี้วัดในแต่ละด้านท่ีได้จัดท าโดยส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้าแสดงในตารางข้างล่างนี้ 

 

ตารางที่ 7 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกิจของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
1.1 วัฏจักรธุรกิจ 1 มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม ่

2 พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพฯ 

โครงสร้างของ
ตัวช้ีวัด

เศรษฐกิจ

ราคา

ดัชนีตัวชี้วัดที่มีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม มี 6 ด้าน โดยจะมีการจัดท า
ข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในทุกเดือน
1.1) วั จักรธุรกิจ 1.2) วั จักรเงินเฟ้อ
1.3) คาดการณ์ภาวะธุรกิจ 1.4) ภาวะธุรกิจส่งออก
1.5) ความเชื่อมั่นผู้บริโภค 1.6) ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ

ดัชนีตัวชี้วัดที่มีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม มี 4 ด้าน โดยจะมีการจัดท า
ข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในทุกเดือน
2.1) ราคาผู้บริโภค
2.2) ราคาผู้ผลิต
2.3) ราคาส่งออก 
2.4) ราคาน าเข้า
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
3 อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาสินค้า วัตถุดิบอุตสาหกรรมโลก 
4 จ านวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 
5 ดัชนีราคาหุ้น 
6 มูลค่าส่งออกท่ีแท้จริง 
7 มูลค่าน าเข้าที่แท้จริง 
8 ยอดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ 
9 ปริมาณการผลิตยานพาหนะเพื่อการพาณิชย ์
10 ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต ์
11 ปริมาณการผลิตเบียร ์
12 ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ 
13 ดัชนียอดขายปลีก 

1.2 วัฏจักรเงินเฟูอ 1 อัตราการขยายตัวของอัตราการใช้ก าลังการผลิต 
2 อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาน้ ามันโลก 
3 อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาสินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลก 
4 อัตราการขยายตัวของสิทธิเรียกร้องในประเทศ 
5 อัตราการขยายตัวของปริมาณเงินท่ีแท้จริงตามความหมายกว้าง (BM) 
6 อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาสินค้าน าเข้า 
7 ส่วนกลับของดัชนี Terms of Trade 

1.3 คาดการณ์ภาวะ
ธุรกิจ 

1 ร้อยละของดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจผลประกอบการ 
2 ร้อยละของดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจต้นทุนต่อหน่วย 
3 ร้อยละของดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจการจ้างงาน 
4 ร้อยละของดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจการขยายธุรกิจ 
5 ร้อยละของดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจในสาขาต่างๆ 

1.4 ภาวะธุรกิจ
ส่งออก 

1 มูลค่าการส่งออกของประเทศ 
2 มูลค่าการส่งออกค าสั่งซื้อใหม่จากต่างประเทศ 
3 ปริมาณการส่งออกค าสั่งซื้อใหม่จากต่างประเทศ 
4 ดัชนีการจ้างงานภาคการส่งออก 
5 มูลค่าสินค้าคงคลัง 
6 ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจการส่งออก 
7 ดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขัน 

1.5 ความเชื่อมั่น
ผู้บริโภค 

1 ระดับความเช่ือมั่นผู้บริโภคในด้านรายได้ในอนาคต (3 เดือนข้างหน้า) 
2 ระดับความเช่ือมั่นผู้บริโภคในด้านโอกาสในการหางานท าในปัจจุบัน 
3 ระดับความเช่ือมั่นผู้บริโภคในด้านโอกาสในการหางานท าในอนาคต (3 เดือนข้างหน้า) 
4 ระดับความเช่ือมั่นผู้บริโภคในด้านการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นในปัจจุบัน 

1.6 ความเชื่อมั่น
ผู้ประกอบการ

1 ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าส่ง 
2 ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าปลีก 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
ภาคการค้าและ
บริการ 

3 ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการ 
4 ดัชนีความเช่ือมั่นด้านยอดจ าหน่ายสินค้า 
5 ดัชนีความเช่ือมั่นด้านการจ้างงาน 
6 ดัชนีความเช่ือมั่นด้านต้นทุน 
7 ดัชนีความเช่ือมั่นด้านการลงทุน 
8 ดัชนีความเช่ือมั่นด้านผลก าไร 
9 ดัชนีความเช่ือมั่นด้านราคาขายสินค้า 
10 ดัชนีความเช่ือมั่นด้านสินค้าคงเหลือ 
11 ดัชนีความเช่ือมั่นด้านความสามารถในการแข่งขันของกิจการ 
12 ดัชนีความเช่ือมั่นด้านเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 

 

ตารางที่ 8 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านราคาของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
2.1 ราคาผู้บริโภค 1 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ 

2 ดัชนีราคาผู้บริโภคหมวดอาหารและเครื่องดื่ม 
3 ดัชนีราคาผู้บริโภคหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 
4 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 
5 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคหมวดอาหารและเครื่องดื่มเมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีฐาน 
6 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคหมวดอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 

2.2 ราคาผู้ผลิต 1 ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ 
2 อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 
3 ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศในหมวดผลผลิตเกษตรกรรม 
4 ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศในหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง 
5 ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศในหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
6 อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศในหมวดผลผลิตเกษตรกรรม 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 
7 อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศในหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 
8 อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศในหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 
2.3 ราคาส่งออก 1 ดัชนีราคาส่งออกของประเทศ 

2 อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาส่งออกของประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 
3 ดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม 
4 ดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
5 ดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าอุตสาหกรรม 
6 อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 
7 อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรเมื่อเปรียบเทียบ

กับปีฐาน 
8 อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 

2.4 ราคาน าเข้า 1 ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศ 
2 อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 
3 ดัชนีราคาน าเข้าหมวดสินค้าเกษตรกรรม 
4 ดัชนีราคาน าเข้าหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร 
5 ดัชนีราคาน าเข้าหมวดสินค้าอุตสาหกรรม 
6 ดัชนีราคาน าเข้าหมวดสินค้าแร่และเช้ือเพลิง 
7 อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาน าเข้าหมวดสินค้าเกษตรกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 
8 อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาน าเข้าหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เมื่อเปรียบเทียบ

กับปีฐาน 
9 อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาน าเข้าหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 
10 อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาน าเข้าหมวดสินค้าแร่และเช้ือเพลิงเมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 

 

2.1.5 กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงแรงงานมีส่วนส าคัญในการพัฒนาก าลังแรงงาน ทั้งทางด้านทักษะ ฝีมือแรงงาน คุณภาพ

แรงงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประเทศทางด้านแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจในระดับโลก และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังส่งเสริมให้แรงงาน
มีความม่ันคงในการท างาน มีหลักประกัน และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ดังนั้นการก าหนดดัชนีชี้วัดเพ่ือชี้วัดระดับ
การพัฒนาและระดับความสามารถในการแข่งขันจึงเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดทิศทางที่ถูกต้องในการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน 

2.1.5.1 โครงสร้างของระบบการจัดการด้านข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของกระทรวงแรงงาน 

โครงสร้างของตัวชี้วัดของกระทรวงแรงงานสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดัชนีชี้วัด
ตลาดแรงงานที่ส าคัญ ( Key Indicators of the Labour Market: KILM) และกลุ่มดัชนีชี้วัดหลักด้านการ
บริหารแรงงานของกระทรวงแรงงาน (Key Indicators of the Performance of MOL: KIP-MOL) ดังนี้ 
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รูปที่ 16 โครงสร้างตัวช้ีวัดของส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

กลุ่มดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานที่ส าคัญ ( Key Indicators of the Labour Market: KILM) สามารถแบ่ง
ได้เป็นหมวดย่อย 4 หมวดได้แก่ การจ้างงานและการว่างงาน การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม การ
พัฒนาศักยภาพแรงงาน และหลักประกัน  และในส่วนของกลุ่มดัชนีชี้วัดหลักด้านการบริหารแรงงานของ
กระทรวงแรงงาน (Key Indicators of the Performance of MOL: KIP-MOL) สามารถแบ่งเป็น 8 หมวด 
ได้แก่ ศักยภาพแรงงาน โอกาสในการท างาน การมีงานท า และการว่างงาน หลักประกันการท างาน การ
คุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย สภาพการจ้างที่เป็นธรรม สภาพแวดล้อมและสภาพการท างานที่มีความปลอดภัย 
การแรงงานสัมพันธ์ที่ดี การมีสวัสดีการที่เหมาะสม 

2.1.5.2 รายช่ือข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของกระทรวงแรงงาน 

จากข้อมูลการจัดท าดัชนีชี้วัดของกระทรวงแรงงาน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดัชนีชี้วัด
ตลาดแรงงานที่ส าคัญ ( Key Indicators of the Labour Market: KILM) ซึ่งแบ่งย่อยเป็น 4 หมวด และกลุ่ม
ดัชนีชี้วัดหลักด้านการบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงาน (Key Indicators of the Performance of 
MOL: KIP-MOL) ซึ่งแบ่งย่อยเป็น 8 หมวด และจะแสดงเป็น 2 ตารางตามโครงสร้างของดัชนี ดังนี้ 
 

ตารางที่ 9 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดกลุ่มดัชนีวัดตลาดแรงงานท่ีส าคัญของกระทรวงแรงงาน 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
1.1 การจ้างงานและ

การว่างงาน 
1 อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน 
2 อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานจ าแนกตามเพศ 
3 อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานจ าแนกตามช่วงอายุ 
4 อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานจ าแนกตามระดับการศึกษา 
5 อัตราการมีงานท าต่อประชากร 
6 อัตราการมีงานท าต่อประชากรจ าแนกตามเพศ 
7 อัตราการมีงานท าต่อประชากรจ าแนกตามช่วงอายุ 
8 อัตราการมีงานท าของแรงงานสูงอายุ 
9 อัตราส่วนของผู้มีงานท าต่อประชากรจ าแนกตามสถานภาพการท างาน 

โครงสร้างของ
ตัวช้ีวัด

ดัชนีช้ีวัดตลาดแรงงาน
ที่ส าคัญ

ดัชนีช้ีวัดหลกัด้านการ
บริหารแรงงานของ
กระทรวงแรงงาน

แบ่งได้เป น 4 หมวด
1) การจ้างงานและการว่างงาน
2) การคุ้มครองแรงงานและสวัสดกิารสังคม
3) การพัฒนาศกัยภาพแรงงาน
4) หลักประกัน

แบ่งได้เป น 8 หมวด
1) ศักยภาพแรงงาน
2) โอกาสในการท างาน การมีงานท า และการว่างงาน
3) หลักประกันการท างาน
4) การคุ้มครองสิทธิตามก หมาย
5) สภาพการจ้างท่ีเป นธรรม
6) สภาพแวดลอ้มและสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัย
7) การแรงงานสัมพันธ์ท่ีดี
8) การมีสวัสดกิารท่ีเหมาะสม
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
10 อัตราส่วนของผู้มีงานท าที่ได้รับค่าจ้างเงินเดือน 
11 อัตราส่วนของผู้มีงานท าผู้ท างานส่วนตัว 
12 อัตราส่วนของผู้มีงานท าผู้ท างานให้ครอบครัวโดยไม่ได้รับจ้าง 
13 อัตราส่วนของผู้มีงานท าผู้มีงานท าที่เกิดจากการรวมกลุ่ม 
14 อัตราส่วนของผู้มีงานท าต่อประชากร 
15 อัตราส่วนของผู้มีงานท าจ าแนกตามตามอุตสาหกรรม 
16 อัตราการจ้างงานในภาคเกษตรกรรม 
17 อัตราการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม 
18 อัตราการจ้างงานในภาคบริการ 
19 อัตราการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา 
20 อัตราการมีงานท าในเศรษฐกิจนอกระบบ 
21 อัตราการว่างงาน 
22 อัตราการว่างงานจ าแนกตามเพศ 
23 อัตราการว่างงานของเยาวชน 
24 อัตราการว่างงานระยะยาว 
25 อัตราการว่างงานจ าแนกตามระดับการศึกษา 
26 อัตราผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 
27 อัตราผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงานจ าแนกตามช่วงกลุ่มอายุ 
28 อัตราความยืดหยุ่นของการจ้างงาน 

1.2 การคุ้มครอง
แรงงานและ
สวัสดิการสังคม 

1 ช่ัวโมงการท างานใน 1 สัปดาห์เฉลี่ยต่อคน 
2 ดัชนีค่าจ้างและรายได ้

1.3 การพัฒนา
ศักยภาพ
แรงงาน 

1 อัตราการท างานต่ ากว่าระดับ 
2 ระดับการศึกษาและการไม่รู้หนังสือ 
3 ค่าตอบแทนรายชั่วโมง 
4 ผลิตภาพแรงงาน 
5 ผลิตภาพแรงงานภาคเกษตร 
6 ผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม 
7 ผลิตภาพแรงงานภาคบริการ 

1.4 หลักประกัน 1 ดัชนีค่าจ้างในอุตสาหกรรมการผลิต 
2 ความยากจน แรงงานท่ียากจน และการกระจายรายได้ 
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ตารางที่ 10 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดกลุ่มดัชนีวัดหลักด้านการบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงาน 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
2.1 ศักยภาพ

แรงงาน 
1 อัตราการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
2 อัตราการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
3 อัตราการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจ าแนกตามกลุ่มอาชีพและระดับฝีมือ 
4 อัตราการส าเร็จการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 
5 อัตราการส าเร็จการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
6 อัตราการมีงานท าส าหรับผู้ส าเร็จการฝึกเตรียมเข้าท างาน 
7 อัตราแรงงานในสถานประกอบการที่ผ่านการอบรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา

ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
2.2 โอกาสในการ

ท างาน การมี
งานท า และการ
ว่างงาน 

1 อัตราการจ้างงานในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) 
2 อัตราการเปลี่ยนแปลงของจ านวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) 
3 อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนท่ีขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 
4 อัตราการบรรจุงาน (อัตราการบรรจุงานต่อต าแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/อัตราผู้สมัครงาน

ต่อต าแหน่งงานว่าง) 
5 อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด 
6 อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวฝีมือต่อจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด 
7 อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ต่อจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด 

2.3 หลักประกันการ
ท างาน 

1 อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างขั้นต่ ารายจังหวัด 
2 อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างขั้นต่ ารายจังหวัดเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา

ผู้บริโภครายจังหวัด (CPI) 
3 อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
4 อัตราแรงงานท่ีเป็นผู้ประกันตน 
5 อัตราแรงงานในข่ายกองทุนเงินทดแทน 
6 อัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมต่อจ านวนผู้ประกันตนท้ังหมด 
7 อัตราการใช้จ่ายเงินประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบท่ีจัดเก็บเข้ากองทุนประกันสังคม 
8 อัตราการใช้จ่ายเงินประโยชน์ทดแทนต่อเงินกองทุนประกันสังคม 
9 อัตราแรงงานนอกระบบท่ีมีหลักประกันทางสังคม 

2.4 การคุ้มครอง
สิทธิตาม
กฎหมาย  

1 อัตราการวินิจฉัยข้อร้องทุกข์แล้วเสร็จ 

2.5 สภาพการจ้างท่ี
เป็นธรรม 

1 อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบกิจการ 
2 อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบกิจการจ าแนก

ตามขนาดสถานประกอบกิจการ 
3 อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบกิจการจ าแนก

ตามประเภทกิจการ 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
4 อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบกิจการจ าแนก

ตามเรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
2.6 สภาพแวดล้อม

และสภาพการ
ท างานท่ีมีความ
ปลอดภัย 

1 อัตราการประสบอันตรายและเจ็บปุวยเนื่องจากการท างานต่อลูกจ้าง 1,000 ราย 
2 อัตราการประสบอันตรายและเจ็บปุวยเนื่องจากการท างานกรณีหยุดงานไม่เกิน 3 วัน ต่อ

ลูกจ้าง 1,000 ราย 
3 อัตราการประสบอันตรายและเจ็บปุวยเนื่องจากการท างานกรณีร้ายแรง ต่อลูกจ้าง 1,000 

ราย 
4 อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการท างาน 
5 อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการท างานจ าแนกตามขนาดสถาน

ประกอบกิจการ 
6 อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการท างานจ าแนกตามประเภท

กิจการ 
2.7 การแรงงาน

สัมพันธ์ที่ด ี
1 อัตราสหภาพแรงงานต่อจ านวนสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่ง 
2 อัตราสหพันธ์แรงงานต่อสหภาพแรงงานท้ังหมด 
3 อัตราคณะกรรมการลูกจ้างต่อจ านวนสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่ง 
4 อัตราการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานต่อจ านวนลูกจ้าง 100,000 แห่ง 
5 อัตราสมาคมนายจ้างต่อจ านวนสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่ง 
6 อัตราสมาคมนายจ้างต่อจ านวนสมาคมนายจ้างท้ังหมด 
7 อัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ต่อสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่ง 
8 อัตราการเกิดข้อพิพาทต่อสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่ง 
9 อัตราการเกิดข้อขัดแย้งต่อสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่ง 
10 อัตราการยุติข้อเรียกร้องโดยระบบทวิภาคี 
11 อัตราการเกิดข้อเรียกร้องต่อสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่ง 
12 อัตราการนัดหยุดงาน/ป ดงาน 
13 อัตราวันท างานท่ีสูญเสียจากการนัดหยุดงานเฉลี่ยต่อลูกจ้าง 1 คน 
14 อัตราวันท างานท่ีสูญเสียจากการป ดงานเฉลี่ยต่อลูกจ้าง 1 คน 
15 อัตราการผละงาน 
16 อัตราวันท างานท่ีสูญเสียจากการผละงานเฉลี่ยต่อลูกจ้าง 1 คน 

2.8 การมีสวัสดิการ
ที่เหมาะสม 

1 อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบกิจการเรื่อง 
สวัสดิการ 

2 อัตราการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายก าหนด 
3 อัตราลูกจ้างที่ได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย

ก าหนด 
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2.1.6 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยชี้น าทิศ

ทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ด้วยการบูรณาการและผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดท าระบบสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวชี้วัด สัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เชื่อถือได้ และเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้นส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดท าข้อมูลตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

2.1.6.1 โครงสร้างของระบบการจัดการด้านข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

โครงสร้างของตัวชี้วัดของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบ่งได้เป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ด้านดัชนีอุตสาหกรรม ด้านสถิติอุตสาหกรรม ด้านสถิติโรงงานอุตสาหกรรม และด้าน
สถานการณ์อุตสาหกรรม โดยแต่ละด้านสามารถแสดงได้ดังนี้ 

 

 
รูปที่ 17 โครงสร้างตัวช้ีวัดของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดแต่ละด้านตามโครงสร้างตัวชี้วัดของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั้น จะประกอบไปด้วย
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ด้านภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีตัวชี้วัดย่อยท่ีเกี่ยวกับมูลค่าและปริมาณการส่งออก
สินค้า สินค้าส่งออกจ าแนกตามกิจกรรมการผลิต เป็นต้น ด้านดัชนีอุตสาหกรรม มีตัวชี้วัดย่อยท่ีเกี่ยวกับดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีสินค้าส าเร็จรูปคงคลัง เป็นต้น ด้านสถิติอุตสาหกรรม มีตัวชี้วัด
ย่อยท่ีเกี่ยวกับปริมาณสินค้าคงคลัง ปริมาณการผลิต ปริมาณการส่งออก เป็นต้น ด้านสถิติโรงงาน
อุตสาหกรรม มีตัวชี้วัดย่อยท่ีเกี่ยวกับ จ านวนโรงงานภายในประเทศ และด้านสถานการณ์อุตสาหกรรม มี
ตัวชี้วัดย่อยท่ีเกี่ยวกับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น 

โครงสร้างของ
ตัวช้ีวัด

ภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรม

สถิตอิุตสาหกรรม

สถิติโรงงาน
อุตสาหกรรม

สถานการณ์
อุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ประกอบไปด้วย มูลค่าและปริมาณการส่งออกสินค้ารายเดอืน สินค้าส่งออกจ าแนก
ตามกิจกรรมการผลติ สินค้าส่งออกจ าแนกตามกลุ่มประเทศ สินค้าส่งออกจ าแนกตามกลุ่มสินค้า

ดัชนีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ดชันีผลผลติอตุสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีสินค้าส าเร็จรูปคงคลัง ดัชนี
อัตราส่วนสินค้าส าเร็จรูปคงคลัง อตัราการใช้ก าลังการผลิต ดชันีแรงงาน ดชันีผลติภาพแรงงาน ดัชนี
อุตสาหกรรมรายสาขา อัตราการใชก้ าลังการผลติ ปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ปริมาณการจ าหน่ายสินค้า

สถิตอิตุสาหกรรม ประกอบด้วย ปริมาณสินค้าคงคลัง ปริมาณการผลิต ปริมาณการจ าหน่ายในประเทศ ปริมาณ
การส่งออก ก าลังการผลติ 

สถิติโรงงานอตุสาหกรรม ประกอบด้วย จ านวนโรงงานภายในประเทศแบ่งตามขนาด จ าแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม  จ านวนโรงงานภายในประเทศแบ่งตามประเภทโรงงาน จ าแนกตามประเภทอตุสาหกรรม

สถานการณอ์ุตสาหกรรม ประกอบด้วย ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ดัชนีความเชือ่มั่นภาคอุตสาหกรรม ดัชนีการ
อุปโภคบริโภคของภาคเอกชน
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2.1.6.2 รายช่ือข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

จากข้อมูลการจัดท าตัวชี้วัดของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ด้านดัชนีอุตสาหกรรม ด้านสถิติอุตสาหกรรม ด้านสถิติโรงงานอุตสาหกรรม และ
ด้านสถานการณ์อุตสาหกรรม และจะแสดงเป็น 5 ตารางตามโครงสร้างของตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตารางที่ 11 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านภาวะเศรษฐกิจ 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
1.1 ภาวะเศรษฐกิจ 1 มูลค่าและปริมาณการส่งออกรายเดือน 

2 มูลค่าและปริมาณการส่งออกรายไตรมาส 
3 สินค้าส่งออกจ าแนกตามกิจกรรมการผลิต รายเดือน 
4 สินค้าส่งออกจ าแนกตามกิจกรรมการผลิต รายไตรมาส 
5 สินค้าส่งออกจ าแนกตามกลุ่มประเทศ รายเดือน 
6 สินค้าส่งออกจ าแนกตามกลุ่มประเทศ รายไตรมาส 
7 สินค้าส่งออกและสินค้าน าเข้าจ าแนกตามกลุ่มสินค้า รายเดือน 
8 สินค้าส่งออกและสินค้าน าเข้าจ าแนกตามกลุ่มสินค้า รายไตรมาส 

 

ตารางที่ 12 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านดัชนีอุตสาหกรรม 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
2.1 ดัชนี

อุตสาหกรรม 
1 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถ่วงน้ าหนักมูลค่าเพิ่ม) 
2 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถ่วงน้ าหนักมูลค่าผลผลิต) 
3 ดัชนีการส่งสินค้า 
4 ดัชนีสินค้าส าเร็จรูปคงคลัง 
5 ดัชนีอัตราส่วนสินค้าส าเร็จรูปคงคลัง  
6 อัตราการใช้ก าลังการผลิต 
7 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
8 ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 
9 ดัชนีอุตสาหกรรมรายสาขาแยกตามการส่งออก 
10 อัตราการใช้ก าลังการผลิตรายสาขาแยกตามการส่งออก 
11 ปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
12 ปริมาณการจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศ 

 

ตารางที่ 13 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านสถิติอุตสาหกรรม 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
3.1 สถิติ

อุตสาหกรรม 
1 ปริมาณสินค้าคงคลัง จ าแนกตามรหัส ISIC 
2 ปริมาณการผลิต จ าแนกตามรหัส ISIC 
3 ปริมาณการจ าหน่ายในประเทศ จ าแนกตามรหัส ISIC 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
4 ปริมาณการส่งออก จ าแนกตามรหัส ISIC 
5 ก าลังการผลิต จ าแนกตามรหัส ISIC 

 
ตารางที่ 14 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านสถิติโรงงานอุตสาหกรรม 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
4.1 สถิติโรงงาน

อุตสาหกรรม 
1 จ านวนโรงงานภายในประเทศแบ่งตามขนาด จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
2 จ านวนโรงงานภายในประเทศแบ่งตามประเภทโรงงาน จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 

ตารางที่ 15 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านสถานการณ์อุตสาหกรรม 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
5.1 สถานการณ์

อุตสาหกรรม 
1 ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 
2 ดัชนีความเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรม 
3 ดัชนีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน 

 
2.1.7 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานส าคัญท่ีท าหน้าที่ในการเก็บรวบรวมสถิติในด้านต่างๆ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการใช้น าทางส าหรับการพัฒนาธุรกิจ หรือวางนโยบายในการพัฒนาประเทศต่อไป 
ทั้งนี้ได้มีการบริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ จัดท าส ามะโนหรือส ารวจด้วยตัวอย่างหรืออ านวยการ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูล
ทางด้านเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืนๆ ของประเทศ บริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศแก่
ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน จัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้ด้านสถิติ และร่วมมือและประสานงานกับ
ต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ โดยได้ท าการศึกษาถึงข้อมูลสถิติของทาง
ส านักงานและสรุปโครงสร้างได้ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป 

2.1.7.1 โครงสร้างของระบบการจัดการด้านข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติในด้านต่างๆ จ านวนมาก ซึ่งมีทั้งท่ีทางส านักงานได้
ด าเนินการรวบรวมเองและการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานหลักท่ีท าในเรื่องนั้นด้วย เพื่อให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ในแต่ละด้าน ข้อมูลของส านักงานมีทั้งสถิติที่ได้ด าเนินการเป็นประจ าตามคาบเวลาที่ก าหนด และ
ข้อมูลที่ด าเนินการเก็บตามโครงการเฉพาะในช่วงสถานการณ์นั้น การศึกษาถึงโครงสร้างของข้อมูลสถิติและ
ตัวชี้วัด จึงได้ยึดตามข้อมูลหลักท่ีมีการด าเนินงานเป็นประจ า ซึ่งมีครบในหลายมิติที่เก่ียวข้อง คือ 1) ข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจ 2) ข้อมูลด้านประชากรและสังคม 3) ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 4) ข้อมูลด้าน
อุตสาหกรรมและก่อสร้าง 5) ข้อมูลด้านการเกษตรและประมง และ 6) ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสาร ทั้งนี้ในแต่ละด้านยังสามารถแบ่งเป็นหัวข้อย่อยลงไปได้อีกและจะประกอบด้วยตัวชี้วัดหรือข้อมูล
ทางสถิติจ านวนมาก รายละเอียดดังรูปด้านล่าง 

 
รูปที่ 18 โครงสร้างตัวช้ีวัดของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

2.1.7.2 รายช่ือข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

รายชื่อตัวชี้วัดหรือข้อมูลทางสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติ มีอยู่จ านวนมากมายภายใต้โครงสร้าง
ข้อมูลทั้ง 6 ด้านตามที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
การชี้วัดผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น จะเก่ียวข้องกับ 4 ด้านหลักแรก คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากรและสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ส่วนในด้านของการเกษตรและประมง และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจจะไม่เก่ียวข้องโดยตรงนัก ท าให้การรวบรวมรายชื่อตัวชี้วัดและ
ข้อมูลสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาตินั้นจะพิจารณาเฉพาะใน 4 ด้านดังกล่าวเป็นหลัก โดยได้มีการรวบรวม
ข้อมูลและจ าแนกข้อมูลตามแต่ละด้านที่ส าคัญไว้จ านวนมาก เช่น จ าแนกตามรายพื้นที่ จ าแนกตามอายุ 
จ าแนกตามรายอุตสาหกรรม เป็นต้น ท าให้ข้อมูลมีอยู่จ านวนมากและสามารถน าไปต่อยอดในการวิเคราะห์ได้
ทั้งในเชิงของพ้ืนที่และรายอุตสาหกรรมสาขา โดยรายละเอียดของข้อมูลจะแสดงดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 16 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกิจของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
1.1 เศรษฐกิจ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

2 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศท่ีแท้จริง 
3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ  

โครงสร้างของ
ตัวช้ีวัด

เศรษฐกจิ

ประชากรและสงัคม

สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน

อุตสาหกรรมและ
ก่อสร้าง

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

การเกษตรและประมง

เคร่ืองชี้วัดทางเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินการจัดท าเป นประจ าทุกป 
1.1) เศรษฐกิจมหภาค 1.2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
1.3) ประชากรและเคหะ 1.4) แรงงานการศกึษา 
1.5) สาธารณสุข 1.6) สถิติสังคมอื่น  

แบ่งได้เป น 8 ด้านหลัก ซ่ึงจะมีช่วงความถ่ีในการจัดท าข้อมูลท่ีแตกต่างกันไป
2.1) ประชากรและเคหะ 2.2) แรงงาน
2.3) การศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2.4) สาธารณสุข
2.5) สวัสดิการสังคม 2.6) สถิติหญิงชาย
2.7) รายได้รายจ่ายครัวเรือน 2.8) สังคมและประชากรศาสตร์

เคร่ืองชี้วัดสิ่งแวดลอ้ม ด าเนินการจัดท าเป นประจ าทุก 2 ป 
3.1) ข้อมลูพ้ืนฐาน 3.2) อากาศ 
3.3) ท่ีดิน   ดิน 3.4) น้ า
3.5) ป าไม้ 3.6) แร่และพลังงาน
3.7) ขยะและของเสียอันตราย 3.8) การตั้งถ่ินฐานของมนุษย์

แบ่งได้เป น 6 ด้านหลัก ซ่ึงจะมีช่วงความถ่ีในการจัดท าข้อมูลท่ีแตกต่างกันไป
4.1) อุตสาหกรรม เหมอืงแร่ ก่อสร้าง 4.2) การค้าปลีก-ส่ง และการค้าต่างประเทศ
4.3) การคมนาคม สื่อสาร โลจิสติกส์ 4.4) การท่องเท่ียว โรงแรม และภัตตาคาร
4.5) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิทธบิัตร 4.6) สถิติเศรษฐกิจอื่น 

แบ่งได้เป น 2 ด้านหลัก ซ่ึงจะมีช่วงความถ่ีในการจัดท าข้อมูลท่ีแตกต่างกันไป
5.1) การเกษตร ป าไม้ ซ่ึงมีการจัดท าเกี่ยวกับส ามะโนการเกษตร และการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรเป นหลัก
5.2) การประมง ไม่ได้มกีารจัดท าหรือส ารวจเป นประจ า

มีส ารวจข้อมลูท้ังท่ีเป นประจ าป และตามสถานการณ์ ซ่ึงหลัก  จะประกอบด้วย
6.1) การมีใช้เทคโนโลยี  ในครัวเรือน 6.2) การมีใช้เทคโนโลยี  ในสถานประกอบการ
6.3) ผู้ท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 6.4) สถานภาพการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกสข์องไทย 
6.5) ข้อมลูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  ครัวเรือน 
6.6) ข้อมลูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  สถานประกอบการ 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเฉลี่ยต่อคน  
5 รายได้ประชาชาติ  
6 รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อคน 
7 ร้อยละของการออมเบื้องต้นต่อรายได้ประชาชาติ  
8 การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น ณ ราคาประจ าปี  
9 อุปสงค์ภายในประเทศ ณ ราคาปี 2531 
10 การบริโภคภายในประเทศ ณ ราคาปี 2531 
11 การลงทุนภายในประเทศ ณ ราคาปี 2531 
12 มูลค่าน าเข้าสินค้าและบริการ ณ ราคาประจ าปี  
13 มูลค่าส่งออกสินค้าและบริการ ณ ราคาประจ าปี 
14 ระดับความเป ดของประเทศ  
15 ดุลบัญชีเดินสะพัด 
16 ร้อยละของดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP 
17 เงินส ารองระหว่างประเทศ  
18 หนี้ต่างประเทศ  
19 ร้อยละของภาระการช าระหนี้ต่อรายได้ฯ 
20 รายได้ของประเทศ 
21 งบประมาณค่าใช้จ่ายของประเทศ 
22 ดุลเงินสดของประเทศ 
23 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 
24 สินเช่ือธนาคาร เงินฝากธนาคารและปริมาณเงิน M2a 
25 ยอดคงค้าง NPL ทั้งระบบ 
26 ร้อยละของ NPL ต่อ GDP 
27 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สกุลที่ส าคัญเทียบเท่าเงินไทย 
28 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และมูลค่าการซื้อขาย ณ สิ้นปี /สิ้นเดือน 
29 มูลค่าและอัตราการขยายตัวของสินค้าส่งออก 10 รายการอันดับแรก 
30 อัตราเงินเฟูอเป็นรายเดือน 
31 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป  
32 ดัชนีราคาผู้ผลิต 
33 ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา GDP 
34 อัตราการขยายตัวของ GDP ด้านผลผลิต ณ ราคาปี 2531 จ าแนกตามสาขาการผลิต 
35 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลค่าเพิ่ม) 
36 อัตราการใช้ก าลังการผลิตอุตสาหกรรม 
37 ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 
38 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ 
39 จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
40 ระยะเวลาพ านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
41 จ านวนและร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
42 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
43 ร้อยละของรายได้จากนักท่องเที่ยวฯ ต่อ GDP 
44 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน  
45 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 
46 หนี้สินต่อครัวเรือน 
47 ส่วนแบ่งรายได้ประจ าของครัวเรือน โดยการจ าแนกครัวเรือน 5 กลุ่ม  
48 สัมประสิทธ์ิของความไม่เสมอภาคของครัวเรือนและบุคคล 
49 เส้นความยากจน  
50 สัดส่วนคนจน 
51 จ านวนสิ่งก่อสร้างและพื้นที่อาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่ 
52 จ านวนและความยาวของสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่ 
53 การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จ าแนกตามแหล่งก าเนิดมลพิษ 
54 อัตราร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการใช้น้ าและน้ าดื่ม 
55 การจัดหาพลังงานต่อ GDP 1,000 บาท 
56 การใช้พลังงานต่อ GDP 1,000 บาท 
57 ราคาเฉลี่ยของน้ ามันดิบที่น าเข้า 
58 ราคาเฉลี่ยของน้ ามันส าเร็จรูปท่ีน าเข้า 
59 ราคาเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่น าเข้า 
60 ราคาเฉลี่ยของไฟฟูาที่น าเข้า 
61 ราคาเฉลี่ยของถ่านหินที่น าเข้า 

1.2 ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

1 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 
2 จ านวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอท่ีได้รับของคนในประเทศและของต่างประเทศ 
3 จ านวนสิทธิบัตรที่ได้รับของคนในประเทศและของต่างประเทศ 
4 อัตราส่วนการพึ่งพาของสิทธิบัตร 
5 อัตราส่วนการพึ่งพาตนเอง 
6 จ านวนเครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 
7 การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ 
8 การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ 
9 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเอเซีย จ าแนกตามกลุ่มปัจจัยการแข่งขัน 
10 การจัดล าดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 4 ด้าน (ศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ประสิทธิภาพของรัฐ ประสิทธิภาพของภาคเอกชน และโครงสร้างพื้นฐาน) 
1.3 ประชากรและ

เคหะ 
1 จ านวนประชากรของทะเบียนราษฎร จ าแนกตามภาค 
2 อัตราเพิ่มของประชากรของทะเบียนราษฎร จ าแนกตามภาค 
3 ดัชนีทางประชากร (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป) จ าแนกตามเพศ 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
4 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียว จ าแนกตามเพศ และภาค 
5 การคาดประมาณดัชนีผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป  
6 อัตราศักยภาพการสนับสนุน 
7 การคาดประมาณอัตราส่วนการเป็นภาระ (เด็กและผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) 
8 จังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรมากท่ีสุด 10 จังหวัด 
9 จ านวนของผู้ย้ายถิ่น จ าแนกตามสถานภาพการย้ายถิ่น 
10 ร้อยละของผู้ย้ายถิ่น จ าแนกตามสถานภาพการย้ายถิ่น 
11 จ านวนผู้ย้ายถิ่น จ าแนกตามเหตุผลของการย้ายถิ่น 
12 จ านวนของการจดทะเบียนสมรสและการหย่า จ าแนกตามภาค 
13 ร้อยละของการจดทะเบียนสมรสและการหย่า จ าแนกตามภาค 
14 โครงสร้างของครัวเรือน 
15 ร้อยละของครัวเรือนส่วนบุคคล จ าแนกตามสถานภาพการครอบครอง 

ที่อยู่อาศัยและภาค 
16 ร้อยละของครัวเรือนส่วนบุคคล จ าแนกตามแหล่งของน้ าดื่ม และภาค 

1.4 แรงงาน 
การศึกษา 

1 อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน จ าแนกตามเขตการปกครอง และภาค 
2 จ านวนของก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน 
3 ร้อยละของก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน 
4 ร้อยละของผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จ าแนกตามหลักสูตร 
5 จ านวนของแรงงานในระบบและนอกระบบ จ าแนกตามกลุ่ม/ เพศ 
6 ร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จ าแนกตามกลุ่ม/ เพศ 
7 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของผู้มีงานท าอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามเพศ 
8 ร้อยละของผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม 
9 ร้อยละของผู้มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างาน 
10 ร้อยละของผู้มีงานท า จ าแนกตามเพศ 
11 อัตราการว่างงาน จ าแนกตามเขตการปกครอง และภาค /เพศ/กลุ่มอายุ 
12 อัตราการว่างงาน จ าแนกตามเพศ 
13 อัตราการว่างงาน จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
14 ค่าจ้างเฉลี่ยของลูกจ้างเอกชนและรัฐบาล จ าแนกตามเพศ 
15 จ านวนของนักเรียนและนักศึกษาในระบบโรงเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
16 อัตราของนักเรียนและนักศึกษาในระบบโรงเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
17 อัตราส่วนนักเรียนต่อประชากร จ าแนกตามระดับการศึกษา 
18 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
19 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา 
20 จ านวนนักเรียนต่อห้องในระบบการศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา 
21 อัตรานักเรียนต่อห้องในระบบการศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา 
22 จ านวนของนักศึกษานอกระบบโรงเรียน จ าแนกตามประเภทและระดับการศึกษา 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
23 ร้อยละของนักศึกษานอกระบบโรงเรียน จ าแนกตามประเภทและระดับการศึกษา 

1.5 สาธารณสุข 1 จ านวนของประชากร จ าแนกตามการเจ็บปุวย และเพศ 
2 ร้อยละของประชากร จ าแนกตามการเจ็บปุวย และเพศ 
3 อัตราผู้ปุวยทางจิตต่อประชากร 100,000 คน จ าแนกตามอาการทางจิต 
4 จ านวนประชากรที่เสียชีวิต จ าแนกตามสาเหตุการตายที่ส าคัญ 
5 อัตราการตายต่อประชากร 100,000 คน จ าแนกตามสาเหตุการตายที่ส าคัญ 

1.6 สถิติสังคมอื่นๆ  1 จ านวนผู้ประกันตนภาคบังคับโดยกฎหมายและสมัครใจ 
2 จ านวนผู้ประสบภัยอันตรายหรือเจ็บปุวยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความร้ายแรง 
3 ร้อยละของผู้ประสบภัยอันตรายหรือเจ็บปุวยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความร้ายแรง 
4 จ านวนของผู้จ าน า จ าแนกตามอาชีพของผู้จ าน า 
5 ร้อยละของผู้จ าน า จ าแนกตามอาชีพของผู้จ าน า 
6 สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ จ าแนกตามประเภทความผิด 

 

ตารางที่ 17 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านประชากรและสังคมของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
2.1 ประชากรและ

เคหะ 
1 จ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 
2 จ านวนผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จ าแนกตามเพศ  
3 จ านวนผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จ าแนกตามภาค 
4 จ านวนผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
5 จ านวนผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
6 ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จ าแนกตามสถานภาพแรงงานและหลักสูตรที่

ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 
7 ร้อยละของผู้ที่ไม่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จ าแนกเหตุผลที่ไม่ต้องการพัฒนาขีด

ความสามารถ และเพศ 
8 ร้อยละของผู้ว่างงานท่ีต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐจ าแนกตามเรื่องต้องการให้รัฐ

ช่วยเหลือ 
9 ร้อยละของผู้ว่างงาน จ าแนกตามลักษณะงานท่ีต้องการท าและเพศ  
10 ร้อยละของผู้ว่างงาน จ าแนกตามเงินเดือนที่ต้องการได้รับ  
11 ร้อยละของผู้ว่างงาน จ าแนกตามเพศ  
12 ร้อยละของผู้ว่างงาน จ าแนกตามเขตการปกครอง 
13 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จ าแนกตามประเภทของพลังงาน 
14 จ านวนผู้สูงอายุท่ีเป็นแรงงานในระบบและนอกระบบ  
15 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีท างาน จ าแนกตามอาชีพ 
16 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีท างาน จ าแนกตามภาคทางเศรษฐกิจ  
17 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีท างาน จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีส าเร็จ 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
18 ค่าจ้าง/เงินเดือนเฉลี่ยของผู้สูงอายุท่ีท างาน จ าแนกตามภาคทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 
19 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีท างาน จ าแนกตามการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท างาน 
20 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีท างาน จ าแนกตามวิธีการรักษาพยาบาล 
21 ร้อยละของผู้ที่ย้ายถิ่น จ าแนกตามภาคที่อยู่ในปัจจุบัน 
22 อัตราการย้ายถิ่นรายภาค  
23 อัตราการย้ายถิ่นรายเพศ 
24 ร้อยละของผู้ย้ายถิ่น จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
25 ร้อยละของผู้ย้ายถิ่น จ าแนกตามประเภทของการย้ายถิ่น  
26 ร้อยละของผู้ย้ายถิ่น จ าแนกตามเหตุผลของการย้ายถิ่น 
27 ร้อยละของผู้ย้ายถิ่น จ าแนกตามถิ่นท่ีอยู่ก่อนย้าย และภาคที่อยู่ในปัจจุบัน 
28 อัตราร้อยละของผู้ย้ายถิ่น ที่มีช่ือในทะเบียนบ้าน จ าแนกตามภาค 
29 ร้อยละของผู้ย้ายถิ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษา  
30 ร้อยละของผู้ย้ายถิ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
31 จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ าแนกตามกิจกรรมหลัก 
32 เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ยของประชากรอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ าแนกตามกิจกรรมหลัก  
33 เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ยของประชากรอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
34 เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ยของประชากรอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีส าเร็จ 
35 เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ยของประชากรอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ าแนกตามอาชีพ 
36 เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ยของประชากรอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ าแนกตามอุตสาหกรรม 
37 เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ยของประชากรอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพการท างาน 
38 ร้อยละของการประสบเหตุอาชญากรรม จ าแนกตามอาชีพของผู้ประสบเหตุอาชญากรรม 
39 ร้อยละของการประสบเหตุอาชญากรรม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ประสบเหตุ

อาชญากรรม  
40 ร้อยละของการประสบเหตุอาชญากรรม จ าแนกตามลักษณะเขตหรือบริเวณที่อยู่อาศัยของ 

ผู้ประสบเหตุอาชญากรรม 
41 จ านวนร้อยละของเด็กอายุ 0 - 17 ปี จ าแนกตามการอยู่อาศัยกับพ่อ แม่ กลุ่มอายุ เพศ  

เขตการปกครอง และภาค 
42 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 17 ปี จ าแนกตามการอยู่อาศัยกับพ่อ แม่ กลุ่มอายุ เพศ  

เขตการปกครอง และภาค 
43 จ านวนเด็กอายุ 0 - 17 ปี ท่ีพ่อไม่ได้อยู่ในครัวเรือน จ าแนกตามผู้ดูแล กลุ่มอายุ 

เพศ เขตการปกครอง และภาค 
44 จ านวนเด็กอายุ 0 - 17 ปี ท่ีพ่อไม่ได้อยู่ในครัวเรือน จ าแนกตามเหตุผลที่พ่อไม่อยู่ 

ในครัวเรือน กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 
45 จ านวนเด็กอายุ 0 - 17 ปี ท่ีแม่ไม่ได้อยู่ในครัวเรือนจ าแนกตามผู้ดูแล กลุ่มอายุ 

เพศ เขตการปกครอง และภาค 
46 จ านวนเด็กอายุ 0 - 17 ปี ท่ีแม่ไม่อยู่ในครัวเรือน จ าแนกตามเหตุผลที่แม่ไม่อยู่ 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
ในครัวเรือน กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 

47 จ านวนเด็กและเยาวชนอายุ 6 - 24 ปี ท่ีไม่ได้เรียน จ าแนกตามกลุ่มอายุ สาเหตุที่ไม่เรียน 
เพศ เขตการปกครอง และภาค 

48 จ านวนเด็กและเยาวชนอายุ 6 - 24 ปี ท่ีไม่ได้เรียน จ าแนกตามการใช้เวลาส่วนใหญ่ตั้งแต่
ออกจากโรงเรียน กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค 

49 จ านวนเด็กและเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี ท่ีไม่ได้เรียน จ าแนกตามการได้รับการศึกษา เพศ 
เขตการปกครอง และภาค 

50 จ านวนเด็กและเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี ท่ีไม่ได้เรียน จ าแนกตามการอบรมวิชาชีพนอกระบบ
โรงเรียน เพศ เขตการปกครอง และภาค 

51 จ านวนเด็กและเยาวชนอายุ 5 - 24 ปี ท่ีเรียน จ าแนกตามแหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย 
เพื่อการศึกษา เขตการปกครอง และภาค 

52 จ านวนเด็กและเยาวชนอายุ 5 - 24 ปี ท่ีใช้อินเทอร์เน็ต จ าแนกตามวัตถุประสงค์ 
ที่ส าคัญในการใช้ กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 

2.2 แรงงาน 1 จ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน 
2 จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามภาคอุตสาหกรรม 
3 จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามชั่วโมงท างานต่อสัปดาห์ 
4 จ านวนผู้ว่างงาน จ าแนกตามประสบการณ์การท างานและสาขาอุตสาหกรรมที่เคยท า 
5 จ านวนผู้ว่างงาน จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีส าเร็จ 
6 อัตราการว่างงาน จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
7 ตัวช้ีวัดภาวะแรงงานท่ีส าคัญ 
8 จ านวนและอัตราผู้ท างานต่ ากว่าระดับ  

(หมายถึง ผู้ที่ท างานน้อยกว่า 35 ช่ัวโมง/สัปดาห์และพร้อมที่จะท างานเพิ่มขึ้น) 
9 จ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
10 จ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีส าเร็จ 
11 จ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จ าแนกตามอาชีพ 
12 จ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จ าแนกตามอุตสาหกรรม 
13 จ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จ าแนกตามจ านวนช่ัวโมงการ

ท างานต่อสัปดาห์ 
14 จ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จ าแนกตามสถานภาพการท างาน 
15 จ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จ าแนกตามการได้รับบาดเจ็บหรือ

อุบัติเหตุจากการท างาน 
16 จ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จ าแนกตามปัญหาจากการท างาน 
17 จ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จ าแนกตามปัญหาจาก

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
18 จ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จ าแนกตามปัญหาความไม่

ปลอดภัยจากการท างาน 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
19 จ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบท่ีได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจาก

การท างาน จ าแนกตามวิธีการรักษาพยาบาล เพศ และภาค 
20 จ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบท่ีได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุต้องไป

รักษาต่อในสถานพยาบาล จ าแนกตามการใช้สวัสดิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพศ และ
ภาค 

21 จ านวนของครัวเรือน ผู้รับงานมาท าท่ีบ้าน จ าแนกตามเขตการปกครองและภาค 
22 ร้อยละของครัวเรือน ผู้รับงานมาท าท่ีบ้าน จ าแนกตามเขตการปกครองและภาค  
23 ร้อยละของครัวเรือน ผู้รับงานมาท าท่ีบ้าน จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
24 ร้อยละของครัวเรือน ผู้รับงานมาท าท่ีบ้าน จ าแนกตามการศึกษาที่ส าเร็จ 
25 ร้อยละของครัวเรือน ผู้รับงานมาท าท่ีบ้าน จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
26 จ านวนผู้รับงานด้วยตนเองและผู้รับช่วงงาน จ าแนกตามแหล่งงาน เขตการปกครอง และ

ภาค  
27 ร้อยละของผู้รับงานด้วยตนเองและผู้รับช่วงงาน จ าแนกตามแหล่งงานและภาค 
28 ร้อยละของผู้รับงานด้วยตนเองและผู้รับช่วงงาน จ าแนกตามการก าหนดค่าตอบแทน 
29 จ านวนผู้รับงานด้วยตนเองและผู้ช่วยผู้รับงาน จ าแนกตามจ านวนช่ัวโมงท างาน อุตสาหกรรม 

และภาค 
30 จ านวนผู้รับงานด้วยตนเองและผู้ช่วยผู้รับงาน จ าแนกตามสถานท่ีท างาน อุตสาหกรรม และ

ภาค 
31 ร้อยละของผู้รับงานด้วยตนเองและผู้ช่วยผู้รับงาน จ าแนกตามสถานท่ีท างาน 
32 ร้อยละของผู้รับงานด้วยตนเองและผู้ช่วยผู้รับงาน จ าแนกตามชั่วโมงการท างาน 
33 จ านวนผู้รับงานด้วยตนเองและผู้รับช่วงงาน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ย ภาค และเขตการ

ปกครอง 
34 ร้อยละของผู้รับงานด้วยตนเอง และผู้รับช่วงงาน จ าแนกตามประเภทรายได้และภาค 
35 จ านวนผู้รับงานมาท าท่ีบ้านจ าแนกตามสวัสดิการจากการรับงาน และแหล่งที่ได้รับ 
36 จ านวนผู้รับงานมาท าท่ีบ้านจ าแนกตามความสามารถในการจ่ายเงินสมทบ 
37 จ านวนผู้รับงานมาท าท่ีบ้านจ าแนกตามเหตุผลที่ไม่ต้องการเข้าร่วมในระบบประกันสังคม 
38 ร้อยละของผู้รับงานมาท าท่ีบ้าน จ าแนกตามการรวมกลุ่ม 
39 ร้อยละของผู้รับงานมาท าท่ีบ้าน จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมของกลุ่ม 
40 ร้อยละของผู้รับงานมาท าท่ีบ้าน จ าแนกตามการฝึกอบรม 
41 ร้อยละของผู้รับงานมาท าท่ีบ้าน จ าแนกตามปัญหาจากการรับงาน 
42 ร้อยละของผู้รับงานมาท าท่ีบ้าน จ าแนกตามความช่วยเหลือท่ีผู้รับงานต้องการ 
43 ร้อยละของผู้รับงานมาท าท่ีบ้าน จ าแนกตามการได้รับสวัสดิการและแหล่งที่ได้รับ 
44 ร้อยละของผู้รับงานมาท าท่ีบ้าน จ าแนกตามความต้องการเข้าร่วมในระบบประกันสังคม 
45 ร้อยละของผู้รับงานมาท าท่ีบ้าน จ าแนกตามเหตุผลที่ไม่ต้องการเข้าร่วมในระบบ

ประกันสังคม 
46 จ านวนผู้รับงานด้วยตนเองที่ท างานร่วมกับคนนอกครัวเรือนและผู้รับช่วงงาน จ าแนกตาม
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
อุตสาหกรรมจ านวนลูกจ้าง และภาค 

47 ร้อยละของผู้รับงานด้วยตนเองที่ท างานร่วมกับผู้อื่นและผู้รับช่วงงาน จ าแนกตามขนาด
กิจการ 

48 จ านวนผู้รับงานมาท าท่ีบ้านท่ีอายุ 15-60 ปีท่ีไม่ได้รับสวัสดิการ จ าแนกตามความต้องการ
เข้าร่วมในระบบการประกันสังคม ประเภทผู้รับงาน เขตการปกครอง และภาค 

49 จ านวนผู้รับงานมาท าท่ีบ้านท่ีอายุ 15-60 ปีท่ีไม่ได้รับสวัสดิการ จ าแนกตามอุตสาหกรรม 
50 จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีต้องการรับเข้าท างานจ าแนกตามสถานประกอบการ 
51 จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีต้องการรับเข้าท างานจ าแนกตามขนาดของกิจการ 
52 ร้อยละของสถานประกอบการที่ต้องการรับนักเรียน นักศึกษา จ าแนกตามลักษณะงาน  
53 ร้อยละของสถานประกอบการที่ต้องการรับนักเรียน นักศึกษา จ าแนกตามช่วงเวลาที่จะจ้าง

งาน 
54 ร้อยละของสถานประกอบการ ตามอัตราค่าจ้าง (เทียบกับแรงงานขั้นต่ า) ที่จะจ่ายให้

นักเรียน นักศึกษา 
55 ร้อยละของสถานประกอบการ ตามความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและเหตุผล 
56 ร้อยละของสถานประกอบการที่รายงานความร่วมมือและวิธีให้ความร่วมมือ 
57 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา 
58 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับภาวะการท างาน 
59 จ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและระดับ

การศึกษา 
60 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า จ าแนกตามลักษณะงาน ประเภทของหน่วยงาน 

และระดับการศึกษา 
61 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ จ าแนกตามการมีงานท าและการศึกษาต่อ 
62 ร้อยละของผู้ว่างงานท่ีแท้จริง (ก าลังหางานท า) จ าแนกตามระดับการศึกษา 
63 ภาวะการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป 
64 จ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับกลางและระดับสูง จ าแนกตามภาวะการท างาน 
65 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับกลางและระดับสูง จ าแนกตามภาวะการท างาน 

2.3 การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1 สุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับของสุขภาพจิตและเพศ 
2 สุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
3 สุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษา 
4 สุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามอาชีพ 
5 สุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามการให้เวลาของสมาชิกในครอบครัว 
6 สุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามขนาดครัวเรือน 
7 อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/ นอกเวลาท างานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 

จ าแนกตามเพศ 
8 อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/ นอกเวลาท างานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 

จ าแนกตามเขตการปกครอง 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
9 อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/ นอกเวลาท างานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 

จ าแนกตามกลุ่มวัย 
10 อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/ นอกเวลาท างานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 

จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
11 อัตราการอ่านหนังสือของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามการท างานในรอบปีท่ี

แล้ว  
12 อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาท างานของผู้ท างานอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามอาชีพ 
13 อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาท างานของผู้ท างานอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่ม

อุตสาหกรรม 
14 อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาท างานของผู้ท างานอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตาม

สถานภาพการท างาน 
15 ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปท่ีอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/ นอกเวลาท างาน 

จ าแนกตามประเภทหนังสือท่ีอ่านและความถี่ของการอ่านหนังสือ 
16 ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปท่ีอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/ นอกเวลาท างาน 

จ าแนกตามประเภทเนื้อหาสาระของหนังสือท่ีอ่าน 
17 ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปท่ีอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/ นอกเวลาท างาน 

จ าแนกตามเหตุผลที่อ่านหนังสือ 
18 เวลาที่ใช้อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างาน เฉลี่ยต่อวันของประชากรอายุตั้งแต่ 6 

ปีขึ้นไปท่ีอ่านหนังสือ จ าแนกตามเพศ กลุ่มวัย เขตการปกครอง และภาค 
19 ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปท่ีอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/ นอกเวลาท างาน 

จ าแนกตามจ านวนหนังสือท่ีซื้อในรอบปีท่ีแล้ว 
20 ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปท่ีอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/ นอกเวลาท างาน 

จ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือเฉลี่ยต่อเดือน 
21 ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปท่ีไม่อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/ นอกเวลาท างาน 

จ าแนกตามสาเหตุที่ไม่อ่านหนังสือ 
22 จ านวนของเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปี ท่ีอ่านหนังสือ จ าแนกตามการอ่านหนังสือจาก

อินเตอร์เน็ต เพศ เขตการปกครอง และภาค 
23 ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปี ท่ีอ่านหนังสือ จ าแนกตามการอ่านหนังสือจาก

อินเตอร์เน็ต เพศ เขตการปกครอง และภาค 
2.4 สาธารณสุข 1 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป จ าแนกตามการบริโภคอาหารมื้อหลักและกลุ่มอายุ 

2 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป ที่บริโภคอาหารมื้อหลักครบ 3 มื้อ จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
3 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป จ าแนกตามความถี่ในการทานอาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาพ

ต่อสัปดาห์และกลุ่มอายุ 
4 สุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามเขตการปกครอง 
5 สุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามเพศ 
6 สุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
7 สุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
8 สุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามสวัสดิการรักษาพยาบาล 
9 สุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของครัวเรือน 
10 สุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามรายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน หน้ีสินเฉลี่ยต่อ

ครัวเรือนท้ังสิ้น และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน 
11 สุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามภาระพึ่งพิงในครัวเรือน 
12 สุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามองค์ประกอบหลักและการปฏิบัติงานในเชิง

เศรษฐกิจ 
13 สุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนโดยจ าแนกครัวเรือน

เป็น 5 กลุ่ม 
14 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับสุขภาพจิตและการให้เวลาของ

สมาชิกในครอบครัว 
15 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป ที่ครัวเรือนมีปัญหา ซึ่งมีสาเหตุจากการดื่มสุราของ

สมาชิกในครัวเรือน จ าแนกตามปัญหาและเขตการปกครอง 
16 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ท่ีสมาชิกในครัวเรือนดื่มสุราและการมีปัญหาทาง

การเงิน  จ าแนกตามระดับปัญหาและเขตการปกครอง 
17 จ านวนและร้อยละของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน จ าแนกตามประเภท 

ของโรงพยาบาลฯ ขนาดของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล และภาค 
18 จ านวนและร้อยละของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน จ าแนกตามอัตราร้อยละ 

ของการลงทุนจากต่างประเทศ ขนาดของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล และภาค 
19 จ านวนและร้อยละของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน จ าแนกตามประเทศ 

ที่ลงทุนหรือถือหุ้นมากที่สุด และภาค 
20 จ านวนและร้อยละของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน จ าแนกตามการให้ 

บริการในโครงการประกันสุขภาพ ขนาดของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล และภาค 
21 จ านวนผู้ปุวย และจ านวนผู้ปุวยโดยเฉลี่ยต่อกิจการในรอบปี 2549 จ าแนกตาม 

ประเภทของผู้ปุวย ขนาดของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล และภาค 
22 จ านวนและร้อยละของเตียงผู้ปุวย และจ านวนเตียงโดยเฉลี่ยต่อกิจการ ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2549 จ าแนกตามประเภทของเตียง ขนาดของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล 
และภาค 

23 จ านวนและร้อยละของเตียงอ่ืน ๆ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 จ าแนกตามประเภท 
ของเตียง ขนาดของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล และภาค 

24 จ านวนเตียงอ่ืน ๆ เฉลี่ยต่อกิจการ จ าแนกตามประเภทของเตียง ขนาดของ 
โรงพยาบาลและสถานพยาบาล และภาค 

25 จ านวนผู้ปุวย และจ านวนวันปุวยเฉลี่ยของผู้ปุวยในของปี 2545 - 2548 จ าแนกตาม 
ขนาดของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล และภาค 

26 จ านวนวันปุวยของผู้ปุวยในท้ังสิ้น จ านวนเตียงและอัตราการครองเตียงในรอบปี 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
2549 จ าแนกตามขนาดของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล และภาค 

27 อัตราค่าห้องโดยเฉลี่ย (ไม่รวมค่าอาหาร) จ าแนกตามประเภทของห้องพักผู้ปุวย 
ขนาดของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล และภาค 

28 จ านวนและร้อยละของบุคลากร และจ านวนบุคลากรโดยเฉลี่ยต่อกิจการ จ าแนกตาม 
ขนาดของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล และภาค 

29 จ านวนบุคลากรในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน จ าแนกตามประเภทของ 
บุคลากร ขนาดของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล และภาค 

30 สัดส่วนเตียงต่อแพทย์ท่ัวไป 
31 สัดส่วนเตียงต่อแพทย์เฉพาะทาง 
32 สัดส่วนเตียงต่อพยาบาลวิชาชีพ 
33 สัดส่วนเตียงต่อพยาบาลเทคนิค 
34 จ านวนผู้ปุวยนอกต่อแพทย์ท่ัวไปต่อวัน 
35 จ านวนผู้ปุวยนอกต่อแพทยเฉพาะทางต่อวัน 
36 จ านวนผู้ปุวยในต่อแพทย์ท่ัวไปต่อวัน 
37 จ านวนผู้ปุวยในต่อแพทย์เฉพาะทางต่อวัน 
38 จ านวนผู้ปุวยในต่อพยาบาลวิชาชีพต่อวัน 
39 จ านวนผู้ปุวยในต่อพยาบาลเทคนิคต่อวัน 
40 ค่ารักษาเฉลี่ยต่อครั้ง ส าหรับวิธีการรักษาผู้ปุวยนอก 3 อันดับแรก 
41 ค่ารักษาเฉลี่ยต่อครั้ง ส าหรับวิธีการรักษาผู้ปุวยใน 3 อันดับแรก 

2.5 สวัสดิการสังคม  1 จ านวนของแรงงาน จ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ 
2 จ านวนของแรงงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
3 จ านวนของแรงงาน จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
4 จ านวนของแรงงาน จ าแนกตามอาชีพ 
5 จ านวนของแรงงาน จ าแนกตามสถานภาพการท างาน 
6 จ านวนของแรงงาน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ช่ัวโมงท างานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 
7 จ านวนของแรงงาน จ าแนกตามการเจ็บปุวย กลุ่มโรค 
8 จ านวนของแรงงาน จ าแนกตามการบาดเจ็บ สาเหตุ 
9 จ านวนของแรงงาน จ าแนกตามการมีโรคเรื้อรัง 
10 จ านวนของแรงงาน จ าแนกตามการเจ็บปุวย 
11 จ านวนของแรงงาน จ าแนกตามวิธีการรักษาพยาบาล 
12 จ านวนของแรงงาน จ าแนกตามการมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การเจ็บปุวย/ มีโรคเรื้อรัง 

การบาดเจ็บ และเพศ ท่ัวราชอาณาจักรและภาค 
13 จ านวนของแรงงาน จ าแนกตามการไม่ใช้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การเจ็บปุวย/ มี

โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ และเพศ ทั่วราชอาณาจักรและภาค 
14 จ านวนของแรงงาน จ าแนกตามการใช้บริการด้านสุขภาพ และเพศทั่วราชาอาณาจักร และ

ภาค 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
15 ร้อยละของแรงงาน จ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ 
16 ร้อยละของแรงงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
17 ร้อยละของแรงงาน จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
18 ร้อยละของแรงงาน จ าแนกตามอาชีพ 
19 ร้อยละของแรงงาน จ าแนกตามสถานภาพการท างาน 
20 ร้อยละของแรงงาน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ช่ัวโมงท างานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 
21 ร้อยละของแรงงาน จ าแนกตามการเจ็บปุวย กลุ่มโรค 
22 ร้อยละของแรงงาน จ าแนกตามการบาดเจ็บ สาเหตุ 
23 ร้อยละของแรงงาน จ าแนกตามการมีโรคเรื้อรัง 
24 ร้อยละของแรงงาน จ าแนกตามการเจ็บปุวย 
25 ร้อยละของแรงงาน จ าแนกตามวิธีการรักษาพยาบาล 
26 ร้อยละของแรงงาน จ าแนกตามการมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การเจ็บปุวย/ มีโรคเรื้อรัง 

การบาดเจ็บ และเพศ ท่ัวราชอาณาจักรและภาค 
27 ร้อยละของแรงงาน จ าแนกตามการไม่ใช้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การเจ็บปุวย/ มี

โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ และเพศ ทั่วราชอาณาจักรและภาค 
28 ร้อยละของแรงงาน จ าแนกตามการใช้บริการด้านสุขภาพ และเพศทั่วราชาอาณาจักร และ

ภาค 
29 ร้อยละของประชากรที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล จ าแนกตามประเภทสวัสดิการฯ ท่ีมี 

และภาค 
30 สถานการณ์สุขภาพของประชากร จ าแนกตามเพศ และเขตการปกครอง 
31 อัตราร้อยละของประชากร จ าแนกตามประเภทของการเจ็บปุวย สาเหตุของการเจ็บปุวยครั้ง

สุดท้าย และเพศ 
32 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของประชากรที่มีการใช้บริการสาธารณสุข จ าแนกตามค่าใช้จ่ายครั้ง

สุดท้าย 
33 ร้อยละของค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของประชากรที่มีการใช้บริการสาธารณสุข จ าแนกตาม

ค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้าย 
34 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการรับบริการสาธารณสุข จ าแนกตามประเภทการรับบริการ

สาธารณสุข 
35 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสาธารณสุข จ าแนกตามการใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

และประเภทสวัสดิการฯ ท่ีใช้ 
2.6 สถิติหญิงชาย 1 n/a 
2.7 รายได้ รายจ่าย

ครัวเรือน 
1 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จ าแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ รายภาค 
2 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จ าแนกตามประเภทของค่าใช้จ่าย รายภาค 
3 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จ าแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน 
4 จ านวนครัวเรือนท่ีเป็นหนี้ จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม แหล่งเงินกู้ รายภาค 
5 หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนท้ังสิ้น จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม แหล่งเงินกู้ รายภาค 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
6 ส่วนแบ่งของรายได้ประจ าของครัวเรือน โดยการจ าแนกครัวเรือนเป็น 5 กลุ่ม 
7 ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนและขนาดของครัวเรือน 
8 ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามรายจ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนและขนาดของครัวเรือน 

2.8 สังคมและ
ประชากรศาสตร์ 

1 n/a 

 

ตารางที่ 18 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
3.1 ข้อมูลพื้นฐาน 1 อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี จ าแนกตามภาค 

2 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี จ าแนกตามภาค 
3 ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปี จ าแนกตามภาค 
4 พื้นที่ไฟไหม้ปุา 
5 เนื้อท่ี ความยาวชายฝั่งทะเล และเขตการปกครอง จ าแนกตามภาค 
6 เนื้อท่ีและความยาวชายฝั่งทะเล จ าแนกตามจังหวัดชายทะเล 

3.2 อากาศ 1 ปริมาณค่าสูงสุดของฝุุนขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง บริเวณพื้นท่ีทั่วไป 
ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานีตรวจวัด 

2 ปริมาณค่าสูงสุดของก๊าซโอโซน ค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง บริเวณพื้นท่ีทั่วไปในกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามสถานีตรวจวัด 

3 ปริมาณค่าสูงสุดของฝุุนขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง บริเวณพื้นท่ี
ต่างจังหวัด จ าแนกตามสถานีตรวจวัด 

4 ปริมาณค่าสูงสุดของก๊าซโอโซนค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง บริเวณพื้นท่ีต่างจังหวัด จ าแนกตามสถานี
ตรวจวัด 

5 การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จ าแนกตามแหล่งก าเนิดมลพิษ 
6 การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ จ าแนกตามแหล่งก าเนิดมลพิษ 
7 การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ จ าแนกตามแหล่งก าเนิดมลพิษ 
8 การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทน จ าแนกตามแหล่งก าเนิดมลพิษ 
9 การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จ าแนกตามแหล่งก าเนิดมลพิษ 
10 คุณภาพอากาศบริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานคร 
11 คุณภาพอากาศบริเวณพื้นท่ีทั่วไปในกรุงเทพมหานคร 
12 คุณภาพอากาศบริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานีตรวจวัด 
13 คุณภาพอากาศบริเวณพื้นท่ีทั่วไปในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานีตรวจวัด 
14 คุณภาพอากาศในเขตปริมณฑล 
15 คุณภาพอากาศในพื้นที่ต่างจังหวัด จ าแนกตามภาคและสถานีตรวจวัด 
16 ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq ) 24 ช่ัวโมง บริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

จ าแนกตามสถานีตรวจวัด 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
17 ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช่ัวโมง บริเวณพื้นท่ีทั่วไปในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

จ าแนกตามสถานีตรวจวัด 
18 ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช่ัวโมง บริเวณพื้นท่ีทั่วไปในต่างจังหวัด จ าแนกตามสถานีตรวจวัด 
19 ระดับเสียงเฉลี่ย ( Leq) 24 ช่ัวโมง บริเวณพื้นท่ีใกล้ถนนในต่างจังหวัด จ าแนกตามสถานี

ตรวจวัด 
3.3 ที่ดิน/ ดิน 1 การใช้ที่ดิน 

2 เนื้อท่ีถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้นและเฉลี่ยต่อผู้ถือครอง 
3 ร้อยละของเนื้อท่ีถือครองท าการเกษตร จ าแนกตามการใช้ที่ดินและภาค 
4 จ านวนและร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือครองท าการเกษตร เนื้อที่ถือครองท า

การเกษตรและเฉลี่ยต่อผู้ถือครอง 
5 ความเหมาะสมของการใช้ที่ดิน จ าแนกตามภาค 

3.4 น้ า 1 ปริมาณการใช้น้ าประปา 
2 ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ จ าแนกตามภาค และเขื่อน 
3 ปริมาณน้ าท่ีน าไปใช้งานได้จากอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ จ าแนกตามภาค และเขื่อน 
4 คุณภาพน้ าในแม่น้ าสายส าคัญ จ าแนกตามภาค 
5 คุณภาพน้ าคลองในกรุงเทพมหานคร 

3.5 ปุาไม้  1 ปริมาณการใช้ไม้ภายในประเทศ 
2 ปริมาณการน าเข้า ส่งออกไม้ท่อนและไม้แปรรูป 
3 ความต้องการไม้ท่อน 
4 พื้นที่ปุาไม้ จ าแนกตามภาค 
5 พื้นที่ปุาชายเลน จ าแนกตามภาค 
6 การปลูกปุารายปี จ าแนกตามวัตถุประสงค์ 
7 พื้นที่ปุาไม้ที่เสียหายจากไฟไหม้ปุา และการปฏิบัติงานดับไฟปุา 
8 พื้นที่เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ จ าแนกตามประเภทของพื้นที่ 

3.6 แร่และพลังงาน 1 ปริมาณการผลิตแร่ที่ส าคัญ จ าแนกตามชนิดของแร่ 
2 การใช้แร่บางชนิดในอุตสาหกรรมภายในประเทศ จ าแนกตามชนิดของแร่ 
3 ปริมาณการจัดหาและการใช้พลังงานท้ังสิ้นต่อ GDP ณ ราคาปีฐาน 2531 และต่อคน 
4 การจัดหาพลังงานรวมทั้งสิ้น 
5 การจัดหาพลังงาน จ าแนกตามประเภทพลังงาน 
6 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย จ าแนกตามประเภทพลังงาน 
7 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย จ าแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 
8 ปริมาณการเปลี่ยนแปลงของการผลิตน้ ามันส าเร็จรูป 
9 ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของการผลิตน้ ามันส าเร็จรูป 
10 ปริมาณการน าเข้าน้ ามันส าเร็จรูป 
11 ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการน าเข้าน้ ามันส าเร็จรูป 
12 ปริมาณการส่งออกน้ ามันส าเร็จรูป 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
13 ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการส่งออกน้ ามันส าเร็จรูป 
14 ปริมาณการเปลี่ยนแปลงของการใช้น้ ามันส าเร็จรูป 
15 ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของการใช้น้ ามันส าเร็จรูป 
16 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟูา 
17 ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟูา จ าแนกตามชนิดเช้ือเพลิงพลังงาน 

3.7 ขยะและของเสีย
อันตราย 

1 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นท่ัวประเทศ 
2 ปริมาณขยะมูลฝอย จ าแนกตามพื้นท่ี 
3 ปริมาณของเสียอันตราย 
4 ปริมาณกากกัมมันตรังสี จ าแนกตามประเภทกากกัมมันตรังสี 
5 การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม จ าแนกตามวิธีการจัดการ 
6 ปริมาณขยะชุมชน การใช้ประโยชน์จากขยะชุมชน และศักยภาพของการน ากลับมาใช้ใหม่ 
7 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
8 ปริมาณการใช้ประโยชน์ของเสียในภาคอุตสาหกรรม 
9 ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของเสียในภาคอุตสาหกรรม 
10 จ านวนผู้ปุวยและผู้เสียชีวิตจากสารอันตราย 
11 การปุวยด้วยโรคที่เกิดจากพิษของสารอันตราย 

3.8 การตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์ 

1 จ านวนประชากร จ าแนกตามภาค 
2 อัตราเพิ่มของประชากร จ าแนกตามภาค 
3 จ านวนและความหนาแน่นของประชากร จ าแนกตามภาค 
4 จ านวนผู้ย้ายถิ่น จ าแนกตามประเภทการย้ายถิ่นและภาคที่อยู่ปัจจุบัน 
5 จ านวนบ้านและอัตราเพิ่ม จ าแนกตามภาค 
6 อัตราร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามประเภทของที่อยู่อาศัย และชนิดวัสดุก่อสร้าง 
7 อัตราร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการใช้น้ าและน้ าดื่ม 
8 อัตราร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการใช้ส้วมและการใช้เชื้อเพลิงปรุงอาหาร 
9 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเฉลี่ยต่อคน ณ ราคาปีฐาน 2531 
10 การสะสมทุนเบื้องต้น ณ ราคาประจ าปี 
11 การขนส่งทางอากาศ 
12 การขนส่งทางน้ าระหว่างประเทศ 
13 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข จ าแนกตามประเภทเจ้าหน้าที่ 
14 การเกิดมีชีพ ตาย ทารกตาย และมารดาตาย 
15 อัตราการตายต่อประชากร 100,000 คน จ าแนกตามสาเหตุการตาย 

 

ตารางที่ 19 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้างของส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
4.1 อุตสาหกรรม 1 จ านวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง จ าแนกตามประเภทของ
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
เหมืองแร่ 
ก่อสร้าง 

สิ่งก่อสร้าง 
2 พื้นที่และความยาวของสิ่งก่อสร้าง จ าแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
3 จ านวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง เป็นรายภาค 
4 จ านวนสิ่งก่อสร้างเป็นรายภาค 
5 พื้นที่และความยาวของสิ่งก่อสร้างเป็นรายภาค 
6 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 
7 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย และภาค 
8 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ และภาค 
9 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามสัดส่วนของการร่วมลงทุนหรือถือหุ้น ของต่างประเทศ

และภาค 
10 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามประเทศท่ีร่วมลงทุนหรือถือหุ้น และภาค 
11 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน) และ

ภาค 
12 จ านวนคนท างานในสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จ านวน

คนท างาน) และภาค 
13 จ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จ านวน

คนท างาน) และภาค 
14 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย และกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ 
15 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ 
16 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามสัดส่วนของการร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ

และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
17 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามประเทศท่ีร่วมลงทุนหรือถือหุ้น และกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ 
18 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน) และ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
19 จ านวนคนท างานในสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จ านวน

คนท างาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
20 จ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จ านวน

คนท างาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
21 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ รูปแบบการจัดตั้งตาม

กฎหมาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
22 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ รูปแบบการจัดตั้งตาม

กฎหมาย และขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน) 
23 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามสัดส่วนของการร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย และขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน) 

24 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามประเทศท่ีร่วมลงทุนหรือถือหุ้น รูปแบบการจัดตั้งตาม
กฎหมาย และขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน) 

25 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย และประเภท
อุตสาหกรรม 

26 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ และประเภท
อุตสาหกรรม 

27 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามสัดส่วนของการร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ 
และประเภทอุตสาหกรรม 

28 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามประเทศท่ีร่วมลงทุนหรือถือหุ้น และประเภท
อุตสาหกรรม 

29 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน) และ
ประเภทอุตสาหกรรม  

30 จ านวนคนท างานในสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จ านวน
คนท างาน) และประเภทอุตสาหกรรม 

31 จ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จ านวน
คนท างาน) และประเภทอุตสาหกรรม 

32 จ านวนสถานประกอบการก่อสร้าง จ าแนกตามภาค 
33 จ านวนสถานประกอบการก่อสร้าง จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ(จ านวน

คนท างาน) 
34 ร้อยละของสถานประกอบการก่อสร้าง จ าแนกตามหมู่ย่อยอุตสาหกรรมก่อสร้าง :ISIC Rev.3 
35 ร้อยละของสถานประกอบการก่อสร้าง 
36 ร้อยละของสถานประกอบการก่อสร้างจ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 
37 ร้อยละของสถานประกอบการก่อสร้างจ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 
38 ร้อยละของสถานประกอบการก่อสร้างจ าแนกตามลักษณะการด าเนินกิจการ 
39 ร้อยละของสถานประกอบการก่อสร้างจ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินกิจการ 
40 ร้อยละของสถานประกอบการก่อสร้างจ าแนกตามวงเงินรับเหมาก่อสร้างต่อปี 
41 ร้อยละของสถานประกอบการก่อสร้างจ าแนกตามการใช้วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์จาก

ต่างประเทศ 
42 ร้อยละของสถานประกอบการก่อสร้างจ าแนกตามการรับงานจากภาครัฐ 
43 จ านวนคนท างานของสถานประกอบการก่อสร้าง จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
44 จ านวนคนท างานของสถานประกอบการก่อสร้าง จ าแนกตามหมู่ย่อยอุตสาหกรรมก่อสร้าง : 

ISIC Rev.3 
45 จ านวนคนท างานของสถานประกอบการก่อสร้าง จ าแนกตามภาค 
46 จ านวนคนท างานและลูกจ้างของสถานประกอบการก่อสร้าง 
47 ค่าตอบแทนแรงงานและค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี จ าแนกตามขนาดของสถาน



โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

-61- 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
ประกอบการ 

48 ค่าตอบแทนแรงงานและค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี จ าแนกตามหมู่ย่อยอุตสาหกรรม 
ก่อสร้าง : ISIC Rev.4 

49 ค่าตอบแทนแรงงานและค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี จ าแนกตามหมู่ย่อยอุตสาหกรรม 
ก่อสร้าง : ISIC Rev.3 

50 ค่าตอบแทนแรงงานและค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี จ าแนกตามภาค 
51 ค่าตอบแทนแรงงานและค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี 
52 มูลค่าการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง และมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการก่อสร้าง จ าแนก

ตามขนาดของสถานประกอบการ 
53 มูลค่าการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง และมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการก่อสร้าง 

จ าแนกตามหมู่ย่อยอุตสาหกรรมก่อสร้าง :ISIC Rev.4 
54 มูลค่าการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง และมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการก่อสร้าง 

จ าแนกตามหมู่ย่อยอุตสาหกรรมก่อสร้าง :ISIC Rev.3 
55 มูลค่าการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง และมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการก่อสร้าง 

จ าแนกตามภาค 
56 มูลค่าการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง มูลค่าเพิ่มและมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยของสถานประกอบการ

ก่อสร้าง 
57 มูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อสถานประกอบการและต่อคนท างาน จ าแนกตามขนาดของสถาน

ประกอบการ 
58 มูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อสถานประกอบการและต่อคนท างาน จ าแนกตามหมู่ย่อยอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง: ISIC Rev.4 
59 มูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อสถานประกอบการและต่อคนท างาน จ าแนกตามหมู่ย่อยอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง: ISIC Rev.3 
60 มูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ และเฉลี่ยต่อคนท างาน จ าแนกตามภาค 

4.2 การค้าปลีก-ส่ง 
และการค้า
ต่างประเทศ 

1 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน 
2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน 
3 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน ของธุรกิจค้าปลีก 
4 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน ของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เกสต์

เฮาส์ และหอพัก 
5 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน ของธุรกิจภัตตาคารและ

ร้านอาหาร 
6 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน ของธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วน

บุคคลและของใช้ในครัวเรือน  
7 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน ของกิจกรรมนันทนาการ ส านัก

ข่าว และการกีฬา 
8 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน ของธุรกิจการบริการอื่นๆ  
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9 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือของการขายปลีก จากไตรมาสเดียวกัน 

กับปีก่อน 
10 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือของการขายปลีก จากไตรมาสก่อน 
11 จ านวนของสถานประกอบการธุรกิจ จ าแนกตามหมวดธุรกิจ 
12 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ จ าแนกตามหมวดธุรกิจ 
13 จ านวนสถานประกอบการธุรกิจ จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จ านวน

คนท างาน) 
14 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ จ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายและขนาด

ของสถานประกอบการ 
15 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ จ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินกิจการและขนาด

ของสถานประกอบการ 
16 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ จ าแนกตามทุนจดทะเบียน 
17 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ จ าแนกตามการมีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น 
18 จ านวนคนท างานรวมในการประกอบการธุรกิจฯ จ าแนกตามหมวดธุรกิจ 
19 ค่าตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการธุรกิจและค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อ 

คนต่อปี จ าแนกตามหมวดธุรกิจ 
20 รายรับ และมูลค่าเพิ่ม ของการประกอบธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ จ าแนก

ตามหมวดธุรกิจ 
21 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ จ าแนกตามภาค 
22 จ านวนคนท างานรวมของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ 

จ าแนกตามภาค 
23 ค่าตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการธุรกิจฯ และค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคน 

ต่อปี จ าแนกตามภาค 
24 มูลค่ารายรับและค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการธุรกิจฯ จ าแนกตามภาค 
25 มูลค่าเพิ่มรวมของสถานประกอบการธุรกิจฯ จ าแนกตามภาค 

4.3 การคมนาคม 
สื่อสาร  
โลจิสติกส์ 

1 จ านวนของสถานประกอบการภาคการค้า จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และ
หมวดธุรกิจ 

2 ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และ
หมวดธุรกิจ 

3 จ านวนของคนท างานในสถานประกอบการภาคการค้า จ าแนกตามขนาดของสถาน
ประกอบการ และหมวดธุรกิจ 

4 ร้อยละของคนท างานในสถานประกอบการภาคการค้า จ าแนกตามขนาดของสถาน
ประกอบการ และหมวดธุรกิจ 

5 จ านวนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าท่ีและระดับ
การศึกษา 

6 ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าท่ีและระดับ
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การศึกษา 

7 ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า จ าแนกตามสัดส่วนค่าตอบแทนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ และต าแหน่ง/หน้าท่ี 

8 จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและค่าใช้จ่ายในการอบรม จ าแนกตามขนาดของสถาน
ประกอบการ และหมวดธุรกิจ 

9 ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้าที่ว่าจ้างให้บุคคล/ผู้ประกอบการภายนอก
ด าเนินการด้านโลจิสติกส์ จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และหมวดธุรกิจ 

10 ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้าที่มีการวัดประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้า จ าแนก
ตามขนาดของสถานประกอบการ และหมวดธุรกิจ 

11 ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า จ าแนกตามปัญหาข้อร้องเรียนในการด าเนินพิธี
การศุลกากรน าเข้าและส่งออก 

12 ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า จ าแนกตามสัดส่วนการลงทุนในอุปกรณ์ เครื่องมือ
ด้านโลจิสติกส์ ขนาดของสถานประกอบการ และหมวดธุรกิจ 

13 ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า จ าแนกตามสัดส่วนการลงทุนในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ ขนาดของสถานประกอบการและหมวดธุรกิจ 

14 ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า จ าแนกตามระดับทักษะ/ฝีมือแรงงานของกลุ่ม
แรงงานท่ีเข้ามาท างานใหม่ 

15 ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้าที่รายงานปัญหาด้านคุณลักษณะแรงงาน  
ด้านโลจิสติกส์ จ าแนกตามระดับของปัญหา 

16 ร้อยละของเที่ยวการขนส่งสินค้าออกจากสถานประกอบการ จ าแนกตามรูปแบบหรือพาหนะ 
17 ร้อยละของเที่ยวการขนส่งสินค้าออกจากสถานประกอบการ จ าแนกตามจุดปลายทางในการ

ขนส่ง 
18 น้ าหนักของสินค้าท่ีมีการขนส่งจากกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ ไปกลุ่มจังหวัดที่ 1 
19 ร้อยละของเที่ยวการขนส่งสินค้าเข้าสถานประกอบการ จ าแนกตามรูปแบบหรือพาหนะ 
20 ร้อยละของสถานประกอบการ จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
21 ร้อยละของมูลค่าสินค้าท่ีขนส่งออกจากสถานประกอบการ  
22 ร้อยละของน้ าหนักสินค้าท่ีขนส่งออกจากสถานประกอบการ  
23 ร้อยละของมูลค่าสินค้าท่ีขนส่งออกจากสถานประกอบการ จ าแนกตามประเภทสินค้า 
24 ร้อยละของน้ าหนักสินค้าท่ีขนส่งออกจากสถานประกอบการ จ าแนกตามประเภทสินค้า 
25 ร้อยละของสถานประกอบการ จ าแนกตามหมวดอุตสาหกรรม 
26 ร้อยละของมูลค่าสินค้าท่ีขนส่งเข้าสถานประกอบการ 
27 ร้อยละของน้ าหนักสินค้าท่ีขนส่งเข้าสถานประกอบการ 
28 ร้อยละของมูลค่าสินค้าประเภทเครื่องจักรและเครื่องใช้กล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟูา เครื่อง

บันทึกเสียง ที่ขนส่งออกจากสถานประกอบการ 
29 ร้อยละของมูลค่าสินค้าประเภทอาหารปรุงแต่ง เครื่องดื่ม สุรา และน้ าส้มสายชู ยาสูบ ท่ีขน

ส่งออกจากสถานประกอบการ 
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30 ร้อยละของมูลค่าสินค้าประเภทพลาสติก และของที่ท าด้วยพลาสติก ท่ีขนส่งออกจากสถาน

ประกอบการ 
31 ร้อยละของน้ าหนักสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์แร่ ที่ขนส่งออกจากสถานประกอบการ 
32 ร้อยละของน้ าหนักสินค้าประเภทอาหารปรุงแต่ง เครื่องดื่ม สุรา และน้ าส้มสายชู ยาสูบ ท่ี

ขนส่งออกจากสถานประกอบการ 
33 ร้อยละของน้ าหนักสินค้าประเภทของท าด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์เซรามิกรวม

ทั้งเครื่องแก้ว ท่ีขนส่งออกจากสถานประกอบการ 
34 ร้อยละของมูลค่าและน้ าหนักของสินค้าเกษตรที่ขนส่งเข้าสถานประกอบการ จ าแนกตาม

ประเภทสินค้าเกษตร 
35 ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการขนส่งสินค้าออกจากสถานประกอบการ จ าแนกตาม

ขนาดของสถานประกอบการและประเภทอุตสาหกรรม 
36 ร้อยละของเที่ยวการขนส่งสินค้าออกจากสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของ 

สถานประกอบการ และประเภทอุตสาหกรรม 
37 ร้อยละของมูลค่าสินค้าท่ีขนส่งออกจากสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของ 

สถานประกอบการ และประเภทอุตสาหกรรม 
38 ร้อยละของน้ าหนักสินค้าท่ีขนส่งออกจากสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของ 

สถานประกอบการ และประเภทอุตสาหกรรม 
39 ร้อยละของเที่ยวการขนส่งสินค้าออกจากสถานประกอบการ จ าแนกตามรูปแบบการขนส่ง 
40 ร้อยละของเที่ยวการขนส่งสินค้าออกจากสถานประกอบการ จ าแนกตามจุดปลายทางในการ

ขนส่ง 
41 ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการขนส่งสินค้าสินค้าเข้าสถานประกอบการ จ าแนกตาม

ขนาดของสถานประกอบการ และหมวดอุตสาหกรรม 
42 ร้อยละของเที่ยวการขนส่งสินค้าเข้าสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของ 

สถานประกอบการ และหมวดอุตสาหกรรม 
43 ร้อยละของมูลค่าสินค้าท่ีขนส่งสินค้าเข้าสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของ 

สถานประกอบการ และหมวดอุตสาหกรรม 
44 ร้อยละของน้ าหนักสินค้าท่ีขนส่งเข้าสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของ 

สถานประกอบการ และหมวดอุตสาหกรรม 
45 ร้อยละของเที่ยวการขนส่งสินค้าเข้าสถานประกอบการ จ าแนกตามรูปแบบการขนส่ง 
46 ร้อยละของเที่ยวการขนส่งสินค้าเข้าสถานประกอบการ จ าแนกตามจุดต้นทางในการขนส่ง 
47 ร้อยละของมูลค่าและน้ าหนักของสินค้าเกษตรที่ขนส่งเข้าสถานประกอบการ จ าแนกตาม

ประเภทสินค้าเกษตร 
4.4 การท่องเที่ยว 

โรงแรม และ
ภัตตาคาร 

1 จ านวนโรงแรมและเกสต์เฮาส์ จ าแนกตามขนาดของกิจการและภาค 
2 ร้อยละของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ จ าแนกตามขนาดของกิจการและภาค 
3 จ านวนโรงแรมและเกสต์เฮาส์ จ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ขนาดของกิจการ 

และภาค 
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4 ร้อยละของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ จ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ขนาดของ

กิจการ และภาค 
5 จ านวนโรงแรมและเกสต์เฮาส์ จ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินการ ขนาดของกิจการ 

และภาค 
6 ร้อยละของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ จ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินการ ขนาดของกิจการ 

และภาค 
7 จ านวนโรงแรมและเกสต์เฮาส์ จ าแนกตามเงินทุนจดทะเบียน ขนาดของกิจการ และภาค 
8 ร้อยละของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ จ าแนกตามเงินทุนจดทะเบียน ขนาดของกิจการ และภาค 
9 จ านวนโรงแรมและเกสต์เฮาส์ ท่ีต่างประเทศร่วมลงทุน จ าแนกตามประเทศท่ีถือหุ้น หรือ

ลงทุนมากที่สุด ขนาดของกิจการ และภาค 
10 ร้อยละของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ ท่ีต่างประเทศร่วมลงทุน จ าแนกตามประเทศท่ีถือหุ้น 

หรือลงทุนมากท่ีสุด ขนาดของกิจการ และภาค 
11 จ านวนโรงแรมและเกสต์เฮาส์ จ าแนกตามสัดส่วนการลงทุนหรือถือหุ้นจากต่างประเทศ 

ขนาดของกิจการ และภาค 
12 ร้อยละของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ จ าแนกตามสัดส่วนการลงทุนหรือถือหุ้นจากต่างประเทศ 

ขนาดของกิจการ และภาค 
13 จ านวนห้องพัก จ าแนกตามประเภทห้องพัก ขนาดของกิจการและภาค 
14 ร้อยละของห้องพัก จ าแนกตามประเภทห้องพัก ขนาดของกิจการและภาค 
15 จ านวนห้องสามัญ จ าแนกตามประเภทห้องพัก ขนาดของกิจการและภาค 
16 ร้อยละของห้องสามัญ จ าแนกตามประเภทห้องพัก ขนาดของกิจการและภาค 
17 จ านวนผู้เข้าพักชาวไทยและชาวต่างประเทศ จ าแนกตามขนาดของกิจการ และภาค 
18 ร้อยละของผู้เข้าพักชาวไทยและชาวต่างประเทศ จ าแนกตามขนาดของกิจการ และภาค 
19 จ านวนห้องประชุม/สัมมนา หรือห้องจัดเลี้ยง จ าแนกตามขนาด ความจุ (คน) ขนาดของ

กิจการ และภาค 
20 ร้อยละของห้องประชุม/สัมมนา หรือห้องจัดเลี้ยง จ าแนกตามขนาด ความจุ (คน) ขนาดของ

กิจการ และภาค 
21 จ านวนโรงแรมและเกสต์เฮาส์ที่มีการจัดประชุม/สัมมนา จ าแนกตามจ านวนครั้งของการจัด

ประชุม/สัมมนา ขนาดของกิจการ และภาค 
22 ร้อยละของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ที่มีการจัดประชุม/สัมมนา จ าแนกตามจ านวนครั้งของการ

จัดประชุม/สัมมนา ขนาดของกิจการ และภาค 
23 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา ตามจ านวนครั้งของการจัดประชุม/สัมมนา จ าแนกตาม

ขนาดของกิจการ และภาค 
24 ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา ตามจ านวนครั้งของการจัดประชุม/สัมมนา จ าแนกตาม

ขนาดของกิจการ และภาค 
25 จ านวนโรงแรมและเกสต์เฮาส์ที่ด าเนินธุรกิจบริการประเภทต่าง ๆ จ าแนกตามลักษณะการ

ด าเนินธุรกิจบริการ ขนาดของกิจการ และภาค 
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26 ร้อยละของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ที่ด าเนินธุรกิจบริการประเภทต่าง ๆ จ าแนกตามลักษณะ

การด าเนินธุรกิจบริการ ขนาดของกิจการ และภาค 
27 จ านวนผู้ใช้บริการภัตตาคาร/ห้องอาหารเฉลี่ยต่อวัน จ าแนกตามผู้ใช้บริการขนาดของกิจการ 

และภาค 
28 จ านวนผู้ใช้บริการสถานบันเทิงเฉลี่ยต่อวัน จ าแนกตามผู้ใช้บริการ ขนาดของกิจการ และ

ภาค 
29 จ านวนผู้ใช้บริการร้านขายของที่ระลึกเฉลี่ยต่อวัน จ าแนกตามผู้ใช้บริการ ขนาดของกิจการ 

และภาค 
30 จ านวนโรงแรมและเกสต์เฮาส์ จ าแนกตามการมีสิ่งอ านวยความ 

สะดวกบริการ ประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวก ขนาดของกิจการ และภาค 
31 ร้อยละของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ จ าแนกตามการมีสิ่งอ านวยความสะดวกบริการ ประเภท

ของสิ่งอ านวยความสะดวก ขนาดของกิจการ และภาค 
32 จ านวนคนท างานในโรงแรมและเกสต์เฮาส์ จ าแนกตามลักษณะการจ้างงาน เพศ 

ขนาดของกิจการ และภาค 
33 จ านวนคนท างาน จ านวนห้องพักและจ านวนคนท างานเฉลี่ยต่อห้องพัก จ าแนกตามขนาด

ของกิจการ และภาค 
34 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในปี 2552 จ าแนกตามขนาดของกิจการ และภาค 
35 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ในปี 2552 จ าแนกตามขนาดของ

กิจการ และภาค 
36 รายรับจากการด าเนินกิจการของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ในปี 2552 จ าแนกตามขนาดของ

กิจการ และภาค 
37 มูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ จ าแนกตามขนาดของกิจการ และภาค 
38 มูลค่าหนี้สินของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ จ าแนกตามขนาดของกิจการ และภาค 
39 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวร จ าแนกตามขนาดของกิจการ และภาค 
40 มูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่เปลี่ยนแปลง  จ าแนกตามขนาดของกิจการ และภาค 

4.5 วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
สิทธิบัตร  

1 n/a 

4.6 สถิติเศรษฐกิจ
อื่นๆ 

1 จ านวนแรงงานความต้องการและขาดแคลนในปี 2551 จ าแนกตามขนาด 
ของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน) และภาค 

2 จ านวนแรงงานท่ีต้องการ จ าแนกตามประเภทอาชีพ ขนาดของสถานประกอบการ (จ านวน
คนท างาน) และภาค 

3 ร้อยละของแรงงานท่ีต้องการ จ าแนกตามประเภทอาชีพ ขนาดของสถานประกอบการ 
(จ านวนคนท างาน) และภาค 

4 จ านวนแรงงานท่ีขาดแคลน จ าแนกตามประเภทอาชีพ ขนาดของสถานประกอบการ 
(จ านวนคนท างาน) และภาค 
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5 ร้อยละของแรงงานท่ีขาดแคลน จ าแนกตามประเภทอาชีพ ขนาดของสถานประกอบการ 

(จ านวนคนท างาน) และภาค 
6 จ านวนสถานประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานเพิ่ม จ าแนกตามทักษะ/ฝีมือแรงงานท่ีเข้ามา

ท างานใหม่ ขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน) และภาค 
7 ร้อยละของสถานประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานเพิ่ม จ าแนกตามทักษะ/ฝีมือแรงงานท่ี

เข้ามาท างานใหม่ ขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน) และภาค 
8 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามคุณลักษณะของแรงงานขนาดของสถานประกอบการ 

(จ านวนคนท างาน) และภาค 
9 ร้อยละของสถานประกอบการ จ าแนกตามคุณลักษณะของแรงงานขนาดของสถาน

ประกอบการ (จ านวนคนท างาน) และภาค 
10 จ านวนแรงงานความต้องการและขาดแคลน จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 
11 จ านวนแรงงานท่ีต้องการ จ าแนกตามประเภทอาชีพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 
12 ร้อยละของแรงงานท่ีต้องการ จ าแนกตามประเภทอาชีพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 
13 จ านวนแรงงานท่ีต้องการ จ าแนกตามระดับการศึกษา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 
14 ร้อยละของแรงงานท่ีต้องการ จ าแนกตามระดับการศึกษา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 
15 จ านวนแรงงานท่ีต้องการ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ

ภาค 
16 ร้อยละของแรงงานท่ีต้องการ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

และภาค 
17 จ านวนแรงงานท่ีขาดแคลน จ าแนกตามอาชีพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 
18 ร้อยละของแรงงานท่ีขาดแคลน จ าแนกตามอาชีพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 
19 จ านวนแรงงานท่ีขาดแคลน จ าแนกตามระดับการศึกษา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 
20 ร้อยละของแรงงานท่ีขาดแคลน จ าแนกตามระดับการศึกษา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 
21 จ านวนสถานประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานเพิ่มจ าแนกตามทักษะ/ฝีมือแรงงานท่ีเข้ามา

ท างานใหม่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาค 
22 ร้อยละของสถานประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานเพิ่มจ าแนกตามทักษะ/ฝีมือแรงงานท่ีเข้า

มาท างานใหม่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาค 
23 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามคุณลักษณะของแรงงาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ

ภาค 
24 ร้อยละของสถานประกอบการ จ าแนกตามคุณลักษณะของแรงงาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

และภาค 
25 จ านวนแรงงานท่ีต้องการและขาดแคลนท้ังสิ้น จ าแนกตามประเภทอาชีพ และภาค 
26 ร้อยละของแรงงานท่ีต้องการและขาดแคลนท้ังสิ้น จ าแนกตามประเภทอาชีพ และภาค 
27 จ านวนแรงงานท่ีต้องการ จ าแนกตามเพศ ประเภทอาชีพ และภาค 
28 ร้อยละของแรงงานท่ีต้องการ จ าแนกตามเพศ ประเภทอาชีพ และภาค 
29 จ านวนแรงงานท่ีต้องการ จ าแนกตามระดับการศึกษา ประเภทอาชีพ และภาค 



โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

-68- 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
30 ร้อยละของแรงงานท่ีต้องการ จ าแนกตามระดับการศึกษา ประเภทอาชีพ และภาค 
31 จ านวนแรงงานท่ีต้องการ จ าแนกตามอายุประเภทอาชีพ และภาค 
32 ร้อยละของแรงงานท่ีต้องการ จ าแนกตามอายุประเภทอาชีพ และภาค 
33 จ านวนแรงงานท่ีต้องการ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ประเภทอาชีพ และภาค 
34 ร้อยละของแรงงานท่ีต้องการ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ประเภทอาชีพ และภาค 
35 จ านวนแรงงานท่ีขาดแคลน จ าแนกตามระดับการศึกษา ประเภทอาชีพ และภาค 
36 ร้อยละของแรงงานท่ีขาดแคลน จ าแนกตามระดับการศึกษา ประเภทอาชีพ และภาค 
37 จ านวนแรงงานท่ีขาดแคลน จ าแนกตามอายุ ประเภทอาชีพ และภาค 
38 ร้อยละของแรงงานท่ีขาดแคลน จ าแนกตามอายุประเภทอาชีพ และภาค 
39 จ านวนสถานประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานเพิ่ม จ าแนกตามทักษะ/ฝีมือแรงงานท่ีเข้ามา

ท างานใหม่ ประเภทอาชีพ และภาค 
40 ร้อยละของสถานประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานเพิ่ม จ าแนกตามทักษะ/ฝีมือแรงงานท่ี

เข้ามาท างานใหม่ ประเภทอาชีพ และภาค 
41 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ประเภทกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ และภาค 
42 ร้อยละของสถานประกอบการ จ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ประเภทกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ และภาค 
43 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามการมีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น ประเภท

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 
44 ร้อยละของสถานประกอบการ จ าแนกตามการมีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น ประเภท

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 
45 ร้อยละของสถานประกอบการ จ าแนกตามนโยบายลาพักผ่อนประจ าปี ประเภทกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ และภาค 
46 ร้อยละของสถานประกอบการ จ าแนกตามการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน ประเภทกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ และภาค 
47 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามการให้สิทธิด้านการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน 

ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 
48 ร้อยละของสถานประกอบการ จ าแนกตามการให้สิทธิด้านการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน 

ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 
49 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามการให้สิทธิด้านการประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ

แก่พนักงาน ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 
50 ร้อยละของสถานประกอบการ จ าแนกตามการให้สิทธิด้านการประกันสุขภาพ/ประกัน

อุบัติเหตุแก่พนักงาน ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 
51 ร้อยละของสถานประกอบการ จ าแนกตามผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ในกรณี

เป็นผู้ปุวยใน ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 
52 ร้อยละของสถานประกอบการ จ าแนกตามผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ในกรณี
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
เป็นผู้ปุวยนอก ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 

53 ร้อยละของสถานประกอบการ จ าแนกตามนโยบายในการปรับเพิ่มหรือลดจ านวนพนักงาน
ของสถานประกอบการ ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 

54 ร้อยละของสถานประกอบการ จ าแนกตามปัจจัยที่น ามาพิจารณาในการปรับเงินเดือนและ/
หรือเงินเพิ่มของพนักงานประจ า ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 

55 ร้อยละของสถานประกอบการ จ าแนกตามการปรับเงินเดือนและ/หรือเงินเพิ่มของพนักงานถุ
ประจ า ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 

56 เงินเดือนเฉลี่ยและเงินเพิ่มอื่นๆ เฉลี่ยที่สถานประกอบการก าหนดในการรับพนักงานเข้า
ท างาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 

57 เงินเดือนเฉลี่ยและเงินเพิ่มอื่น ๆ เฉลี่ยที่สถานประกอบการก าหนดในการรับพนักงานเข้า
ท างาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจและขนาดของสถาน
ประกอบการ 

58 เงินเดือนเฉลี่ยและเงินเพิ่มอื่น ๆ เฉลี่ยที่สถานประกอบการก าหนดในการรับพนักงานเข้า
ท างาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และต าแหน่ง ท่ัวประเทศ 

59 ค่าตอบแทนท้ังสิ้นเฉลี่ยที่พนักงานประจ าได้รับ จ าแนกตามระดับต าแหน่ง ประเภทกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และภาค 

60 เงินเดือนเฉลี่ยที่พนักงานประจ าได้รับ จ าแนกตามระดับต าแหน่ง และประเภทกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

61 เงินท่ีได้รับตามผลงานประจ าทุกเดือนเฉลี่ย จ าแนกตามระดับต าแหน่ง และประเภทกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ 

62 เงินเพิ่มอ่ืนเฉลี่ยที่พนักงานประจ าได้รับ จ าแนกตามระดับต าแหน่ง และประเภทกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

63 เงินโบนัสเฉลี่ยที่พนักงานประจ าได้รับ จ าแนกตามระดับต าแหน่ง และประเภทกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

64 ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่พนักงานประจ าระดับผู้อ านวยการฝุายได้รับ จ าแนกตามประเภท
ค่าตอบแทน และกลุ่มงาน 

65 ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่พนักงานประจ าระดับผู้จัดการแผนกได้รับ จ าแนกตามประเภท
ค่าตอบแทน และกลุ่มงาน 

66 ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่พนักงานประจ าระดับหัวหน้างานระดับต้นได้รับ จ าแนกตามประเภท
ค่าตอบแทน และกลุ่มงาน 

67 ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่พนักงานประจ าระดับผู้ปฏิบัติที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและที่สูงกว่า
ปริญญาตรีได้รับ จ าแนกตามประเภทค่าตอบแทน และกลุ่มงาน 

68 ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่พนักงานประจ าระดับผู้ปฏิบัติที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีได้รับ 
จ าแนกตามประเภทค่าตอบแทน และกลุ่มงาน 

69 ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของสถานประกอบการประเภทโรงพยาบาลเอกชน
ได้รับ จ าแนกตามประเภทค่าตอบแทน ต าแหน่ง และภาค 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
70 ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลของสถานประกอบการประเภทโรงพยาบาล

เอกชนได้รับ จ าแนกตามประเภทค่าตอบแทน ต าแหน่ง และภาค 
71 ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์ของสถานประกอบการประเภท

โรงพยาบาลเอกชนได้รับ จ าแนกตามประเภทค่าตอบแทน ต าแหน่ง และภาค 
 

2.1.8 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็น

หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามแผน และติดตามประเมินผลการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ในการประเมินการพัฒนาของ
ประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่ง สวทน.ได้มีการจัดท าตัวชี้วัดเพ่ือประเมิน
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย 

2.1.8.1 โครงสร้างของระบบการจัดการด้านข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

ปัจจุบัน สวทน.ได้จัดท าดัชนีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สังคม ด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านก าลังแรงงานและบุคลากร ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งดัชนีดังกล่าวเป็น
เครื่องมือส าคัญในความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศอันส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

 

 
รูปที่ 19 โครงสร้างตัวช้ีวัดของสวทน. 

โครงสร้างของ
ตัวช้ีวัด

สังคม

สถานการณ์ทาง
เศรษฐกจิ

พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

ก าลังแรงงานและ
บุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ

เคร่ืองชี้วัดด้านสังคมมีการจัดท าประจ าทุกป  โดยมีการแบ่งเป นดัชนีท้ังหมด 18 ตัว

แบ่งได้เป น 6 ด้านหลัก ซ่ึงมกีารจัดท าประจ าทุกป  
2.1) การจ้างแรงงาน          2.2) Gross Domestic Product (GDP)
2.3) มูลค่าน าเข้า-ส่งออก          2.4) Consumer Price Index and Core  
                                                                               Consumer Price Index 
2.5) ต้นทุน Logistic          2.6) การลงทุน

เคร่ืองชี้วัดด้านพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม ด าเนินการจัดท าเป นประจ าทุกป  โดยมกีารแบ่งเป นดชันีท้ังหมด 9 ตัว 

แบ่งได้เป น 3 ด้านหลัก ซ่ึงมกีารจัดท าประจ าทุกป  
4.1) บุคลากรวิจัย            4.2) ก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.3) ผู้ส าเร็จการศกึษาสายวิทย์

แบ่งได้เป น 7 ด้านหลัก ซ่ึงมกีารจัดท าประจ าทุกป  
5.1) การจัดล าดบัขดีความสามารถโดย IMD                      5.2) การจัดล าดบัขดีความสามารถโดย WEF
5.3) ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ               5.4) การท่ีขอรับรองการวิจัยภาษี 200%
5.5) การส่งเสริมลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน    5.6) งบประมาณรายจ่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์
5.7) ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 
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2.1.8.2 รายช่ือข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ 

สวทน.ได้จัดท าดัชนีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นประจ าทุกปี ซึ่งปีล่าสุดจัดท าขึ้นในปี 
พ.ศ. 2554 โดยมีรายละเอียดตามตารางทั้งหมด 5 ตารางซึ่งจ าแนกตาม 5 ด้าน ดังนี้  
 

ตารางที่ 20 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านสังคมของ สวทน. 

ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
1 จ านวนประชากร 
2 จ านวนหมู่บ้าน 
3 จ านวนสถานศึกษา 
4 จ านวนสถานพยาบาลต่อประชากร 
5 จ านวนคนจน 
6 รายได้ต่อครัวเรือนต่อปี 
7 หนี้สิน 
8 อัตราการว่างงาน 
9 อัตราการย้ายถิ่นฐาน 
10 จ านวนการศึกษาเฉลี่ยต่อประชากร 
11 อายุเฉลี่ยของประชากร 
12 จ านวนการเจ็บปุวย 
13 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อหัว 
14 จ านวนแพทย์ต่อประชากร 
15 ค่าใช้จ่ายR&D ด้านการแพทย์ 
16 การลงทุนด้าน R&D ทางการแพทย์ 
17 มูลค่าการน าเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
18 มูลค่าการส่งออกอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

 

ตารางที่ 21 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ สวทน. 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
2.1 การจ้างงาน 1 จ านวนการจ้างงานรวม 

2 การจ้างงานภาคอุตสาหกรรมผลิต 
3 การจ้างงงานธุรกิจบริการ 
4 การจ้างงานธุรกิจการค้า 

2.2 Gross 
Domestic 
Product (GDP) 

1 Current Market Price เกษตรกรรม การล่าสัตว์ การปุาไม้ และการประมง 
2 Current Market Price ภาคการผลิต 
3 Current Market Price ธุรกิจบริการ 
4 Current Market Price ธุรกิจการค้า 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
5 1988 Prices 

2.3 มูลค่าน าเข้า-
ส่งออก  

 

1 มูลค่าการส่งออกรวม 
2 มูลค่าการน าเข้ารวม 
3 มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมเปูาหมาย 

 4 มูลค่าการน าเข้าของอุตสาหกรรมเปูาหมาย 
2.4 Consumer 

Price Index 
and Core                                                                
Consumer 
Price Index  

1 Core price index (ยกเว้นราคาน้ ามันและอาหารสด) 
2 Consumer price index รวมทุกรายการสินค้า 

2.5 ต้นทุน Logistic 1 ต้นทุน Logistic 
2 ต้นทุน Logistic ต่อ GDP 

2.6 การลงทุน 1 LP 
2 ROO 
3 EVA 
4 CP 
5 ผลิตภาพการผลิตรวม 
6 ดุลการช าระเงินเทคโนโลยี 
7 รายได้ 

 

ตารางที่ 22 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของ สวทน. 

ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
1 จ านวนราษฎรประสบภัย 
2 ครัวเรือนของราษฎรที่ได้รับความเสียหาย 
3 พื้นที่ประสบภัยภัยธรรมชาติ 
4 พื้นที่ประสบภัยภัยธรรมชาติ 
.5 มูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติ 
6 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ 
7 ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO 2 
8 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
9 การใช้พลังงานทดแทน 

 

ตารางที่ 23 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านก าลังแรงงานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ สวทน. 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
4.1 บุคลากรวิจัย 1 บุคลากรวิจัยภาคเอกชน 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
2 บุคลากรวิจัยภาครัฐ 

4.2 ก าลังแรงงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

1 จบสายวิทย์ท างานสายวิทย์ 
2 ไม่จบสายวิทย์ท างานสายวิทย์ 
3 จบสายวิทย์ไม่ท างานสายวิทย์ 
4 ผู้ว่างงานท่ีจบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.3 ผู้ส าเร็จ
การศึกษาสาย
วิทย์  

 

1 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
2 ปริญญาตรี 
3 ปริญญาโท 
4 ปริญญาเอก 

 

ตารางที่ 24 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทน. 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
5.1 การจัดล าดับขีด

ความสามารถโดย 
IMD 

1 จ านวนประเทศท่ีใช้ในการจัดล าดับ 
2 โครงสร้างพื้นฐานโดยรวม IMD 
3 โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ IMD 
4 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี IMD 
5 ประสิทธิภาพของภาครัฐ IMD 
6 อันดับโดยรวม 

5.2 การจัดล าดับขีด
ความสามารถโดย 
WEF 

1 จ านวนประเทศท่ีใช้ในการจัดล าดับ 
2 ปัจจัยพื้นฐาน WEF 
3 ปัจจัยเสริมประสิทธิภาพ WEF 
4 ปัจจัยนวัตกรรมและปัจจัยที่มีความซับซ้อน WEF 
5 อันดับโดยรวม 

5.3 ค่าใช้จ่ายด้านการ
วิจัยและพัฒนา
ของประเทศ                

1 ภาคเอกชน 
2 ภาครัฐ 
3 GERD/GDP 

5.4 การที่ขอรับรอง
การวิจัยภาษี 
200% 

1 มูลค่าโครงการที่ขอรับรองการวิจัยภาษี 200% 
2 จ านวนโครงการที่ขอรับรองการวิจัยภาษี 200% 

5.5 การส่งเสริมลงทุน
จาก
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน     

1 การส่งเสริมลงทุนด้านเงินลงทุน 
2 การส่งเสริมลงทุนด้านจ านวนกิจการที่ขอรับการส่งเสริมสุทธิ 

5.6 งบประมาณรายจ่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์  
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2.1.9 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานอิสระ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นโครงการความ

ร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การสหประชาชาติ  (กองทุนพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ) เพ่ือเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการด้านการพัฒนาการจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยการฝึกอบรม ให้
ค าปรึกษา แนะน า และให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเพิ่มผลผลิต เพื่อพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย  ซึ่งการจัดท าตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ โดยภารกิจหลักของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติไม่มีหน้าที่ในการจัดท าตัวชี้วัดเป็นประจ า แต่
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติค านึงถึงความส าคัญเรื่องตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความสามารถ ประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมภายในประเทศได้ จึงได้จัดท าโครงการที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด รวมทั้งมีการจัดท าระบบฐานข้อมูล
ตัวชี้วัดในอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

2.1.9.1 โครงสร้างของระบบการจัดการด้านข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติไม่มีการด าเนินการจัดท า ตัวชี้วัด เป็นประจ า แต่มีการจัดท าตัวชี้วัดเป็น
โครงการซึ่งที่ผ่านมามีโครงการที่เก่ียวข้องกับตัวชี้วัด 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างระบบประเมินวิเคราะห์
สถานประกอบการ โครงการจัดท าตัวชี้วัดการเพ่ิมผลผลิตเชิงมูลค่าเพ่ิม และโครงการจัดท าฐานข้อมูลดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพอุตสาหกรรม: พัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับสากล ทั้งสามโครงการเป็นการจัดท าตัวชี้วัดในการ
พัฒนาด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรมของประเทศ  

2.1.9.2 รายช่ือข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

โครงการสร้างระบบประเมินวิเคราะห์สถานประกอบการ เป็นการจัดท าตัวชี้วัด เพ่ือเป็นการวิเคราะห์
ศักยภาพในด้านต่างๆของอุตสาหกรรม  และเป็นสัญญาณเตือนภัยที่สามารถสะท้อนภาพระบบอุตสาหกรรม
และระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยการจัดท าตัวชี้วัดในโครงการแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสินค้า
อุตสาหกรรมและด้าน สถานภาพและศักยภาพอุตสาหกรรม  ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นรายเดือนภายใต้ระยะเวลา
ของโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้   

 

ตารางที่ 25 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดภาคอุตสาหกรรมของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
1.1 สินค้า

อุตสาหกรรม 
1 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม  
2 ดัชนีการส่งสินค้า  
3 ดัชนีสินค้าส าเร็จรูปคงคลัง  
4 ดัชนีอัตราส่วนสินค้าส าเร็จรูปคงคลังต่อการส่งสินค้า  

1.2 สถานภาพและ
ศักยภาพ
อุตสาหกรรม 

1 อัตราส่วนทางด้านการบริหารต้นทุน  
2 อัตราส่วนทางด้านการบริหารการเงิน  
3 อัตราส่วนทางด้านประสิทธิภาพของบริษัท 
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โครงการจัดท าตัวชี้วัดการเพ่ิมผลผลิตเชิงมูลค่าเพ่ิม ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านมูลค่าเพ่ิม 
ด้านการจัดสรรมูลค่าเพ่ิม ด้านการวัดค่าใช้จ่าย ด้านการวัดประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และด้าน
ความสามารถในการท าก าไร ซึ่งมีตัวชี้วัดของโครงการทั้งหมด 49 ตัว ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัด
มาตรฐานสากลที่สามารถวิเคราะห์ได้หลายด้าน แสดงให้เห็นถึงระดับการเพ่ิมผลผลิต ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร ท าให้ผู้ประกอบการสามารถน าไปปรับปรุงการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรได ้
 

ตารางที่ 26 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลค่าของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
2.1 มูลค่าเพิ่ม 1 ผลิตภาพรวม 

2 ผลิตภาพแรงงาน 
3 ผลิตภาพค่าจ้างแรงงาน 
4 ผลิตภาพสินทรัพย์ด าเนินงาน 
5 ผลิตภาพสินทรัพย์หมุนเวียน 
6 ผลิตภาพสินทรัพย์ถาวร 
7 ผลิตภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
8 มูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย 
9 ยอดขายต่อพนักงาน 
10 ความเข้มข้นของสินทรัพย์ด าเนินงาน 
11 ความเข้มข้นของสินทรัพย์ถาวร 

2.2 การจัดสรร
มูลค่าเพิ่ม 

1 การจัดสรรมูลค่าเพิ่มสู่พนักงาน 
2 การจัดสรรมูลค่าเพิ่มสู่ส่วนลงทุน 
3 การจัดสรรมูลค่าเพิ่มสู่เจ้าหนี้ 
4 การจัดสรรมูลค่าเพิ่มสู่รัฐบาล 
5 การจัดสรรมูลค่าเพิ่มสู่ผู้ถือหุ้น 
6 การจัดสรรมูลค่าเพิ่มสู่สังคม 
7 การจัดสรรมูลค่าเพิ่มสู่กิจการ 

2.3 ค่าใช้จ่าย 1 ต้นทุนรวมต่อยอดขาย 
 2 ค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อยอดขาย 
 3 ต้นทุนขายต่อยอดขาย 
 4 ต้นทุนวัตถุดิบต่อยอดขาย 
 5 ต้นทุนพลังงานต่อยอดขาย 
 6 ต้นทุนการจ้างช่วงต่อยอดขาย 
 7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายต่อยอดขาย 
 8 ค่าขนส่งต่อยอดขาย 
 9 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ต่อยอดขาย 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
10 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยต่อยอดขาย 

 11 ต้นทุนอ่ืนๆต่อยอดขาย 
 12 ค่าจ้างแรงงานต่อยอดขาย 
 13 ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย 
2.4 ประสิทธิภาพ

การใช้ทรัพย์สิน 
1 ประสิทธิภาพสินทรัพย์ด าเนินงาน 
2 ประสิทธิภาพสินทรัพย์ถาวร 
3 ประสิทธิภาพสินทรัพย์หมุนเวียน 
4 การหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า 
5 การหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า 
6 การหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง 
7 การหมุนเวียนของวัตถุดิบ 
8 การหมุนเวียนของสินค้าระหว่างผลิต 
9 การหมุนเวียนของสินค้าส าเร็จรูป 
10 สินทรัพย์ด าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของ 

2.5 ความสามารถใน
การท าก าไร 

1 ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีต่อสินทรัพย์ด าเนินงาน 
2 ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีต่อยอดขาย 
3 ก าไรก่อนภาษีต่อยอดขาย 
4 ก าไรสุทธิต่อยอดขาย 
5 ก าไรสุทธิต่อต่อสินทรัพย์ด าเนินงาน 
6 ก าไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ 
7 ส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์ถาวร 
8 สินทรัพย์ถาวรต่อสินทรัพย์ด าเนินงาน 

 

ต่อมาสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติได้พัฒนาโครงการตัวชี้วัดที่ผ่านมาอยู่ในรูปแบบที่ให้สะดวกต่อการ
ใช้งานได้จริง โดยสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติได้มีโครงการจัดท าฐานข้อมูลประสิทธิภาพอุตสาหกรรม: พัฒนา
อุตสาหกรรมไทยสู่ระดับสากล ซึ่งได้ท าการส ารวจเพื่อเก็บข้อมูลผู้ประกอบการทั่วทุกภูมิภาคในอุตสาหกรรม
ทั้งหมด 10 อุตสาหกรรม ได้แก่  อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูา 
อุตสาหกรรมยางและพลาสติก อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ อุตสาหกรรม
ธุรกิจผู้ออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2549 เพื่อน าข้อมูลมาค านวณตัวชี้วัดทั้งหมด 52 
ตัว ทั้งนี้ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติได้จัดท าเป็นระบบฐานข้อมูลซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้าใช้ระบบ
ฐานข้อมูลตัวชี้วัดในเว็บไซต์ http://pics2007.ftpi.or.th ได้อย่างสะดวก  

 



โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

-77- 

ตารางที่ 27 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านประสิทธิภาพอุตสาหกรรมของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
1 ผลิตภาพรวม 
2 ผลิตภาพแรงงาน 
3 ผลิตภาพค่าจ้างแรงงาน 
4 ผลิตภาพสินทรัพย์ด าเนินงาน 
5 ผลิตภาพสินทรัพย์หมุนเวียน 
6 ผลิตภาพสินทรัพย์ถาวร 
7 ผลิตภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
8 มูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย 
9 ยอดขายต่อพนักงาน 
10 ความเข้มข้นของสินทรัพย์ด าเนินงาน 
11 ความเข้มข้นของสินทรัพย์ถาวร 
12 การจัดสรรมูลค่าเพิ่มสู่พนักงาน 
13 การจัดสรรมูลค่าเพิ่มสู่ส่วนลงทุน 
14 การจัดสรรมูลค่าเพิ่มสู่เจ้าหนี้ 
15 การจัดสรรมูลค่าเพิ่มสู่รัฐบาล 
16 การจัดสรรมูลค่าเพิ่มสู่ผู้ถือหุ้น 
17 การจัดสรรมูลค่าเพิ่มสู่สังคม 
18 การจัดสรรมูลค่าเพิ่มสู่กิจการ 
19 ต้นทุนรวมต่อยอดขาย 
20 ค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อยอดขาย 
21 ต้นทุนขายต่อยอดขาย 
22 ต้นทุนวัตถุดิบต่อยอดขาย 
23 ต้นทุนพลังงานต่อยอดขาย 
24 ต้นทุนการจ้างช่วงต่อยอดขาย 
25 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายต่อยอดขาย 
26 ค่าขนส่งต่อยอดขาย 
27 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ต่อยอดขาย 
28 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยต่อยอดขาย 
29 ต้นทุนอ่ืนๆต่อยอดขาย 
30 ค่าจ้างแรงงานต่อยอดขาย 
31 ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย 
32 ประสิทธิภาพสินทรัพย์ด าเนินงาน 
33 ประสิทธิภาพสินทรัพย์ถาวร 
34 ประสิทธิภาพสินทรัพย์หมุนเวียน 
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ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
35 การหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า 
36 การหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า 
37 การหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง 
38 การหมุนเวียนของวัตถุดิบ 
39 การหมุนเวียนของสินค้าระหว่างผลิต 
40 การหมุนเวียนของสินค้าส าเร็จรูป 
41 สินทรัพย์ด าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของ 
42 ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีต่อสินทรัพย์ด าเนินงาน 
43 ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีต่อยอดขาย 
44 ก าไรก่อนภาษีต่อยอดขาย 
45 ก าไรสุทธิต่อยอดขาย 
46 ก าไรสุทธิต่อต่อสินทรัพย์ด าเนินงาน 
47 ก าไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ 
48 ส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์ถาวร 
49 สินทรัพย์ถาวรต่อสินทรัพย์ด าเนินงาน 
50 มูลค่าซื้อจากภายนอกต่อยอดขาย 
51 ยอดขายต่อสินค้าคงเหลือ 
52 ส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์ด าเนินงาน 

 

2.1.10 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute (Thailand): 

MASCI) ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2541 โดยมีบทบาท
ในการเป็นสถาบันอิสระภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อด าเนินงานด้านการให้บริการรับรองตาม
มาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอ่ืนๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม เพิ่ม
ขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ และพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานและเพียงพอที่จะรองรับงานในระดับสากลได้ 

การด าเนินงานของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ นอกเหนือจากการมุ่งเน้นในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล โดยขยาย
การให้บริการรับรองระบบการจัดการต่างๆ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและการพัฒนาคุณภาพการให้การรับรอง
ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการให้บริการด้านการบริหารกลยุทธ์และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว 
ในขณะเดียวกันยังตระหนักถึงภารกิจในการสนับสนุนสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย 
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2.1.10.1 โครงสร้างของระบบการจัดการด้านข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นหน่วยงานภายใต้อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิ และมีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการรับรองมาตรฐานเป็นหลัก จึงไม่มีโครงสร้างระบบการจัดการ
ตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม แต่ภายใต้การด าเนินงานในการให้บริการ และโครงการของสถาบันก็ได้มีการ
จัดท าตัวชี้วัดเพ่ือวัด และประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานขึ้น  

2.1.10.2 รายช่ือข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้มีการจัดท าตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กร ทั้งในด้านการให้บริการในการตรวจรับรองมาตรฐานในด้านต่างๆให้แก่สถานประกอบการ การ
ให้บริการในการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในสถานประกอบการต่างๆ เป็นต้น โดยตัวชี้วัดการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยตรงมี 4 ด้าน ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้ 

 

ตารางที่ 28 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดการด าเนินงานของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
1 จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2 อัตราการเติบโตของจ านวนผู้ที่ได้รับการรับรองในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจ านวนสถานประกอบการที่ได้รับ

การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 
3 อัตราการเติบโตของจ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ  
4 จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ 

 

2.1.11 สถาบันยานยนต์ 
สถาบันยานยนต์ เป็นองค์กรที่จัดตั้งข้ึนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และ

เพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขัน ในตลาดโลก ให้มีความคล่องตัวในการด าเนินงาน และมีความเป็นอิสระในตัวเอง
เท่าท่ีกฎหมายจะเอ้ืออ านวย  โดยบริการของสถาบันยานยนต์นั้นครอบคลุมในหลายด้าน เช่น ให้บริการด้าน
วิเคราะห์ธุรกิจ โดยรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง ส าหรับเสนอแนะ
ชี้น า และเตือนภัย เพื่อสนับสนุนการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้สามารถ แข่งขันได้
อย่างยั่งยืน ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์ เพื่อช่วยในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ
พัฒนากระบวน การผลิตเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแก่ผู้ประกอบการและรวมถึง จัดท าระบบสารสนเทศยานยนต์ โดย
รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งข้อมูลวิชาการ 
กฎระเบียบการค้า การตลาด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ก าหนด นโยบาย และแผนงานของหน่วย งานที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งการจ าท าตัวชี้วัดเป็นส่วนหนึ่งที่สถาบันยานยนต์ได้จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการใช้งานด้านต่างๆ สถาบัน
ยานยนต์นั้นได้มีการจัดท าตัวชี้วัดหลักๆ ในส่วนของมิติเศรษฐกิจเป็นหลักโดยเน้นการวัดการสร้างรายได้จาก
การผลิตในส่วนของ ยานยนต์ จักรยานยนต์ และชิ้นส่วนประกอบต่างๆ 
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2.1.11.1 โครงสร้างของระบบการจัดการด้านข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของสถาบันยานยนต์ 

โครงสร้างของตัวชี้วัดที่สถาบันยานยนต์จัดท าขึ้นมานั้นจะเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณซึ่งประกอบไปด้วย 
ปริมาณการผลิต ปริมาณการขายภายในประเทศ และปริมาณการส่งออก โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ
ตัวชี้วัดภายในประเทศ และภายนอกประเทศ โดยในส่วนของตัวชี้วัดภายในประเทศนั้นจะแยกย่อยไปอีกมี 3 
กลุ่มย่อย คือ ยานยนต์ จักรยานยนต์ และชิ้นส่วนประกอบต่างๆ แต่เฉพาะชิ้นส่วนประกอบเท่านั้นที่จะมี
ตัวชี้วัดเพียงชนิดเดียวคือ ปริมาณการส่งออก ส่วนกลุ่มภายนอกประเทศนั้นจะแยกออกมาเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 
ยานยนต์ และจักรยานยนต์ โดยกลุ่มยานยนต์จะมีเฉพาะตัวชี้วัดด้านปริมาณการผลิต และกลุ่มจักรยานยนต์
จะมี ปริมาณการผลิต และปริมาณการขายในประเทศ โดยในส่วนของภายนอกประเทศนี้จะจัดท าเป็นราย
ประเทศ ข้อมูลเหล่านี้ในได้ท าการรวบรวมเพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษาของสมาชิกและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นประโยชน์ในด้านของการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไป 

 

  
รูปที่ 20 โครงสร้างตัวช้ีวัดของสถาบันยานยนต์ 

2.1.11.2 รายช่ือข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของสถาบันยานยนต์ 

ตัวชี้วัดในตารางด้านล่างนี้เป็นตัวชี้วัดที่ทางสถาบันยานยนต์ได้จัดท าข้ึนเป็นประจ ารายเดือน โดย
รวบรวมข้อมูลตามรายการต่างๆ ขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของสมาชิกรวมถึง
บุคลากรที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรม ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้จะประกอบไปด้วย 2 ตาราง ตัวชี้วัดภายในประเทศ และ
ตัวชี้วัดภายนอกประเทศ 

 

ตารางที่ 29 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดภายในประเทศของสถาบันยานยนต์ 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
1.1 ยานยนต์ 1 ปริมาณการผลิตยานยนต์ส่วนบุคคล 

2 ปริมาณการผลิตยานยนต์พาณิชย ์
3 ปริมาณการผลิตรถกระบะ 
4 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตยานยนต์ส่วนบุคคล 
5 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตยานยนต์พาณิชย์ 
6 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตรถกระบะ 

โครงสร้างของ
ตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัดภายในประเทศ ด าเนินการจัดท าเป นประจ าทุกเดอืน
1.1) ยานยนต์
1.2) จักรยานยนต์
1.3) ชิ้นส่วนประกอบ

ภายในประเทศ

ภายนอกประเทศ
ตัวชี้วัดภายนอกประเทศ ด าเนินการจัดท าเป นประจ าทุกเดอืนในรายประเทศ
1.1) ยานยนต์
1.2) จักรยานยนต์
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
7 ปริมาณการขายยานยนต์ส่วนบุคคลภายในประเทศ 
8 ปริมาณการขายยานยนต์พาณิชยภ์ายในประเทศ 
9 ปริมาณการขายรถกระบะภายในประเทศ 
10 ปริมาณการส่งออก 
11 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งออก 
12 มูลค่าการส่งออก 
13 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออก 

1.2 จักรยานยนต์ 1 ปริมาณการผลิต  
2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิต 
3 ปริมาณการขายภายในประเทศ 
4 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการขายภายในประเทศ 
5 ปริมาณการส่งออก 
6 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งออก 
7 มูลค่าการส่งออก 
8 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออก 

1.3 ช้ินส่วนประกอบ 1 ปริมาณการส่งออกเครื่องยนต์ 
2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งออกเครื่องยนต์ 
3 ปริมาณการส่งออกอะไหล่ 
4 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งออกอะไหล่ 
5 ปริมาณการส่งออกช้ินส่วนอื่นๆ 
6 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งออกช้ินส่วนอื่นๆ 
7 มูลค่าการส่งออก 
8 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออก 

 

ตารางที่ 30 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดภายนอกประเทศของสถาบันยานยนต์ 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
2.1 ยานยนต์ 1 ปริมาณการผลิต  

2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิต 
2.2 จักรยานยนต์ 1 ปริมาณการผลิต  

2 ปริมาณการขายภายในประเทศ 
 

นอกจากตัวชี้วัดที่ได้มีการจัดท าเป็นประจ ารายเดือนตามตารางด้านบนแล้วนั้น ยังได้มีการท าโครงการ
จัดท าดัชนีเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งได้มีการรวบรวมดัชนีชี้วัดในด้านต่างๆ เพื่อน ามาจัดท า
เป็นระบบส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพ่ือเตือนภัยอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดดัง
ตารางด้านล่าง  
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ตารางที่ 31 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดภายใต้โครงการจัดท าดัชนีเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 

ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
1 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์   
2 ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 
3 ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค  
4 ดัชนีราคาน าเข้า หมวดเชื้อเพลิง (ประกอบด้วย น้ ามันดิบ, น้ ามันส าเร็จรูป, ก๊าซธรรมชาติป โตรเลียม, ถ่านหิน และ

เชื้อเพลิงอื่นๆ) 
5 ดัชนีราคาน าเข้า หมวดสินค้าทุน (เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ) 
6 ดัชนีราคาน าเข้า หมวดวัตถุดิบ (เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์) 
7 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารพาณิชย์รายย่อยชั้นดีต่ าสุด 
8 ปริมาณการซื้อ-ขายหลักทรัพย์์ในตลาดหลักทรัพย์ 
9 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรรวม 
10 อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ เหรียญสหรัฐ (อัตราอ้างอิง) 
11 ดัชนีช้ีน าภาวะเศรษฐกิจ 
12 ดัชนีพ้องเศรษฐกิจ 
13 ดัชนีตามภาวะเศรษฐกิจ 
14 ดัชนีช้ีน าภาวะการจ้างงาน 
15 ดัชนีวัฏจักรธุรกิจ 
16 ดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ 
17 ดัชนีช้ีน าธุรกิจภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 

2.1.12 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทในการสร้างรายได้ให้ประเทศไทยมาโดย

ตลอดนับเป็นอีกหนึ่งกลไกส าคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ แม้ว่าในช่วง
ระยะเวลาหมายปีที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
รวมถึงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบทางการค้าและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลารัฐบาลได้
ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน บนเวทีการค้าโลกได้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดตั้ง "สถาบันไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์" ขึ้น
เพ่ือเป็นสถาบันเครือข่ายอิสระเฉพาะทาง ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีอุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิเป็นหน่วยงานรองรับเป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพ่ือประสานงานและให้บริการ เพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ไทยให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก โดยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ของไทยเพ่ือให้เจริญเติบโตและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง
ภารกิจหลักของสถาบันไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์นั้นประกอบไปด้วย สนับสนุนและผลักดันการใช้ วัตถุดิบ และ
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ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ เพ่ือการผลิตสินค้าไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
สนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสินค้าไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐาน
ไทยและสากล ผลักดันให้มีการส่งออกสินค้าไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรวมไปถึง
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมูลของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการผลิต การตลาด และการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งทางสถาบันก็
ได้มีการจัดท าตัวชี้วัดในด้านต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับสมาชิกและบุคคลากรในอุตสาหกรรมขึ้น 

2.1.12.1 โครงสร้างของระบบการจัดการด้านข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของสถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงสร้างของตัวชี้วัดที่สถาบันไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์จัดท าขึ้นมานั้นจะมีการจ าท าเป็นรายเดือน
ตามรายการต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่คือ
ตัวชี้วัดด้านการน าเข้าส่งออก ด้านปริมาณการจ าหน่ายภายในประเทศ ด้านปริมาณการผลิต และด้านดัชนี
อุตสาหกรรม โดยในแต่ละด้านนั้นก็มีการแบ่งแยกย่อยไปในแต่ละด้าน ซึ่งข้อมูลในการจัดท าแต่ละด้านนั้นจะ
มาจากการรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ และน ามาวิเคราะห์ ค านวณ และจัดการสร้างเพ่ือให้เหมาะสมต่อการ
น ามาต่อยอดเพ่ือใช้โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดของตัวชี้วัด
ดังตารางในส่วนต่อไป 

 
รูปที่ 21 โครงสร้างตัวช้ีวัดของสถาบันไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

โครงสร้างของ
ตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัดด้านการน าเข้าและส่งออก ด าเนินการจัดท าเป นประจ าทุกเดอืน
1.1) เคร่ืองไฟฟ้า
1.2) เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์

การน าเข้า - ส่งออก

ปริมาณการจ าหน่ายในประเทศ
ตัวชี้วัดปริมาณการจ าหน่ายในประเทศ ด าเนินการจัดท าเป นประจ าทุกเดอืน
1.1) ปริมาณการจ าหน่ายภายในประเทศ
1.2) อัตราการขยายตัวของปริมาณการจ าหน่ายภายในประเทศ

ตัวชี้วัดปริมาณการผลิต ด าเนินการจัดท าเป นประจ าทุกเดอืน
1.1) ปริมาณการผลิต
1.2) อัตราการขยายตัวของปริมาณการผลิต

ปริมาณการผลิต

ดัชนีอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดดัชนีอุตสาหกรรม ด าเนินการจัดท าเป นประจ าทุกเดอืน
1.1) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
1.2) ดัชนีการส่งสินค้า
1.3) ดัชนีสินค้าส าเร็จรูปคงคลัง
1.4) ดัชนีความเชือ่มั่น
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2.1.12.2 รายช่ือข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดทางสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวชี้วัดในตารางด้านล่างนี้เป็นตัวชี้วัดที่ทางสถาบันไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดท าข้ึนเป็นประจ า
รายเดือน โดยรวบรวมข้อมูลตามรายการต่างๆ ขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของ
สมาชิกรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้จะประกอบไปด้วย 4 ตาราง ตัวชี้วัดด้าน
การน าเข้าและส่งออก ตัวชี้วัดด้านปริมาณการจ าหน่ายภายในประเทศ ตัวชี้วัดด้านปริมาณการผลิต ตัวชี้วัด
ด้านดัชนีอุตสาหกรรม 

 

ตารางที่ 32 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านการน าเข้าและส่งออกของสถาบันไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
1.1 เครื่องไฟฟูา 1 มูลค่าการน าเข้า  

2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการน าเข้า 
3 มูลค่าการส่งออก 
4 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออก 

1.2 เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 1 มูลค่าการน าเข้า  
2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการน าเข้า 
3 มูลค่าการส่งออก 
4 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออก 

 

ตารางที่ 33 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านปริมาณการจ าหน่ายในประเทศของสถาบันไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
2.1 ปริมาณการจ าหน่าย

ในประเทศ 
1 ปริมาณการจ าหน่ายในประเทศ 
2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการจ าหน่ายในประเทศ 

2.2 อัตราการขยายตัว
ของปริมาณการ
จ าหน่ายในประเทศ 

1 อัตราการขยายตัวการจ าหน่ายภายในประเทศ 

 

ตารางที่ 34 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านปริมาณการผลิตของสถาบันไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
3.1 ปริมาณการผลิต 1 ปริมาณการผลิต 

2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิต 
3.2 อัตราการขยายตัว

ของปริมาณการผลิต 
1 อัตราการขยายตัวของปริมาณการผลิต 
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ตารางที่ 35 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านดัชนีอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
4.1 ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 

1 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟูา   
2 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เครื่องอิเล็กทรอนิกส์  

4.2 ดัชนีการส่งสินค้า 1 ดัชนีการส่งสินค้า เครื่องใช้ไฟฟูา 
2 ดัชนีการส่งสินค้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส ์

4.3 ดัชนีสินค้าส าเร็จรูป
คงคลัง 

1 ดัชนีสินค้าส าเร็จรูปคงคลัง เครื่องใช้ไฟฟูา 
2 ดัชนีสินค้าส าเร็จรูปคงคลัง เครื่องอิเล็กทรอนิกส ์

4.4 ดัชนีความเชื่อมั่น 1 ดัชนีสถานะเศรษฐกิจหรือผลประกอบการธุรกิจ 
2 ดัชนีอ านาจซื้อของประชาชน 
3 ดัชนีการแข่งขันธุรกิจด้านการตลาดหรือราคาในประเทศ 
4 ดัชนีการแข่งขันธุรกิจด้านการตลาดหรือราคาในต่างประเทศ 
5 ดัชนีแนวโน้มการส่งออก 
6 ดัชนีปริมาณสินค้าคงคลังวัตถุดิบ 
7 ดัชนีปริมาณสินค้าคงคลังส าเร็จรูป 
8 ดัชนีต้นทุนต่อหน่วยของการประกอบการหรือการผลิตโดยรวมในธุรกิจ 
9 ดัชนีการลงทุนโดยรวมในธุรกิจ 
10 ดัชนีการจ้างงานในธุรกิจ 
11 ดัชนีภาระดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน 
12 ดัชนีการให้เครดิตแก่ลูกค้า 
13 ดัชนีสภาพคล่องของธุรกิจเทียบกับภาพรวมตลาดการเงิน 
14 ดัชนีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
15 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ 

 

2.1.13 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นองค์กรอิสระ ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการด าเนินงานส่งเสริม

และพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศท้ังระบบ ให้เจริญเติบโตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้จัดตั้งขึ้นจากความคิดริเริ่มของ
สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอทุกสาขา โดยความเห็นชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันกับต่างประเทศได้ และขยายขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมถึงผู้ประกอบการแฟชั่นในอนาคต 
ชี้น าและผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มให้พัฒนาไปในทิศทางท่ีถูกต้องสนับสนุนและส่งเสริมการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนการให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้บริการแก่
ผู้ประกอบการประสานและเชื่อมโยงผู้ประกอบการ ทั้งในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มรวมทั้ง
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อุตสาหกรรมแฟชั่นให้มีการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีบริการงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพ
และมูลค่าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทั้งที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทั้งที่เป็นสินค้า
อุตสาหกรรมและสิ่งทอพ้ืนบ้าน เช่น สินค้าสิ่งทอเทคนิค ( Technical Textile) เคหะสิ่งทอ และเสื้อผ้าต่าง ๆ 
ที่มีความหลากหลาย และคุณสมบัติพิเศษต่างๆ การปรึกษาแนะน าทางด้านเทคโนโลยีการจัดการองค์กร การ
เพ่ิมผลผลิต การพัฒนาการเชื่อมโยง และห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และรวมไปถึงบริการศูนย์
ข้อมูลเชิงลึก (Intelligence Information) เพ่ือประโยชน์ทางการค้า การลงทุน ซึ่งทางสถาบันก็ได้มีการจัดท า
ตัวชี้วัดในด้านต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับสมาชิกและบุคคลากรในอุตสาหกรรมขึ้น 

2.1.13.1 โครงสร้างของระบบการจัดการด้านข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ 

โครงสร้างของตัวชี้วัดที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจัดท าขึ้นมานั้นจะมีการจ าท าเป็นรายเดือน
และรายปีตามแต่ละรายการ ของภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่คือข้อมูลเบื้องต้น ด้าน
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ด้านภาวะตลาด และด้านข้อมูลตลาดส่งออกหลัก โดยในแต่ละด้านนั้นก็มีการ
แบ่งแยกย่อยไปในแต่ละด้าน ซึ่งข้อมูลในการจัดท าแต่ละด้านนั้นจะมาจากการรวบรวมของทางสถาบันเอง 
จากแหล่งข้อมูลในด้านต่างๆ และน ามาวิเคราะห์ ค านวณ และจัดการสร้างเพ่ือให้เหมาะสมต่อการน ามาต่อ
ยอดเพ่ือใช้โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีรายละเอียดของตัวชี้วัดดังตารางในส่วนต่อไป 

 

 
รูปที่ 22 โครงสร้างตัวช้ีวัดของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

2.1.13.2 รายช่ือข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ตัวชี้วัดในตารางด้านล่างนี้เป็นตัวชี้วัดที่ทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้จัดท าขึ้นเป็นประจ า
ทั้งในรายเดือนและรายปี โดยรวบรวมข้อมูลตามรายการต่างๆ ขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการใช้ประโยชน์ใน

โครงสร้างของ
ตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัดด้านภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ด าเนินการจัดท าเป นประจ าทุกเดอืน
1.1) สถานการณ์สิ่งทอ 1.2) ดัชนีราคา
1.2) ปริมาณสินค้า

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ภาวะตลาด
ตัวชี้วัดภาวะตลาด ด าเนินการจัดท าเป นประจ าทุกเดอืน
1.1) สถิตกิารน าเข้า
1.2) สถิตกิารส่งออก

ตัวชี้วัดข้อมูลตลาดส่งออกหลกั ด าเนินการจัดท าเป นประจ าทุกเดอืน
1.1) อาเซียน 1.2) ญี่ปุ น
1.3) สหภาพยุโรป

ข้อมูลตลาดส่งออกหลกั

ข้อมูลเบือ้งต้น
ตัวชี้วัดข้อมูลเบือ้งต้น ด าเนินการจัดท าเป นประจ าทุกป 
1.1) GDP 1.2) จ านวนโรงงาน
1.3) จ านวนแรงงาน
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ด้านต่างๆ ของสมาชิกรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้จะประกอบไปด้วย 4 ตาราง 
ข้อมูลเบื้องต้น ด้านภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ด้านภาวะตลาด และด้านข้อมูลตลาดส่งออกหลัก 

 

ตารางที่ 36 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมประเทศไทย 
2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
3 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอในภาคอุตสาหกรรม 
4 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในอุตสาหกรรมสิ่งทอแบ่งตามรายประเภท 
5 จ านวนคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอรายประเภท 

 

ตารางที่ 37 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
2.1 สถานการณ์สิ่ง

ทอ 
1 มูลค่าการน าเข้าแยกรายผลิตภัณฑ ์
2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการน าเข้าแยกรายผลิตภัณฑ์ 
3 มูลค่าการส่งออกแยกรายผลิตภัณฑ์ 
4 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกแยกรายผลิตภัณฑ์ 

2.2 ดัชนีราคา 1 ดัชนีราคาผู้ผลิต 
2 ดัชนีราคาผู้บริโภค 

2.3 ปริมาณการผลิต 1 ปริมาณการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 

ตารางที่ 38 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านภาวะตลาดของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
3.1 การน าเข้า 1 มูลค่าการน าเข้ากลุ่มสิ่งทอ 

2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการน าเข้ากลุ่มสิ่งทอ 
3 มูลค่าการน าเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม 
4 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการน าเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม 

3.2 การส่งออก 1 มูลค่าการส่งออกกลุ่มสิ่งทอ 
2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกกลุ่มสิ่งทอ 
3 มูลค่าการส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม 
4 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม 

 

ตารางที่ 39 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดด้านข้อมูลตลาดส่งออกหลักของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
4.1 อาเซียน 1 มูลค่าการน าเข้าไปยังประเทศในอาเซียน 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการน าเข้าไปยังประเทศในอาเซียน 
3 มูลค่าการส่งออกไปยังประเทศในอาเซียน 
4 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศในอาเซียน 
5 ดุลการค้ากับประเทศในอาเซียน 
6 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงดุลการค้ากับประเทศในอาเซียน 

4.2 ญี่ปุุน 1 มูลค่าการน าเข้าไปยังประเทศญี่ปุุน 
2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการน าเข้าไปยังประเทศญี่ปุุน 
3 มูลค่าการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุุน 
4 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุุน 
5 ดุลการค้ากับประเทศญี่ปุุน 
6 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงดุลการค้ากับประเทศญี่ปุุน 

4.3 สหภาพยุโรป 1 มูลค่าการน าเข้าไปยังประเทศในสหภาพยุโรป 
2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการน าเข้าไปยังประเทศในสหภาพยุโรป 
3 มูลค่าการส่งออกไปยังประเทศในสหภาพยุโรป 
4 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศในสหภาพยุโรป 
5 ดุลการค้ากับประเทศในสหภาพยุโรป 
6 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงดุลการค้ากับประเทศในสหภาพยุโรป 

 

นอกจากตัวชี้วัดที่ได้มีการจัดท าเป็นประจ ารายเดือนและรายปีตามตารางด้านบนแล้วนั้น ยังได้มีการ
ท าโครงการจัดท าดัชนีที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการรวบรวมดัชนีชี้วัดในด้านต่างๆ เพื่อน ามาจัดท าเป็น
ข้อมูลเผยแพร่ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดดังตารางด้านล่าง  

 

ตารางที่ 40 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดใต้โครงการสิ่งแวดล้อมกับอุตสาหกรรมสิ่งทอของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
1 ดัชนีมาตรฐานผลิตภัณฑ ์
2 ดัชนีมาตรฐานกระบวนการผลิต 
3 ดัชนีการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน 
4 ดัชนีการวิจัยพัฒนา 
5 ดัชนีการบริหารจัดการ 
6 ดัชนีมาตรฐานการทดสอบ 
7 ดัชนกีารขยายฐานลูกค้า 
8 ดัชนกีารตอบสนองความต้องการของตลาด 
9 ดัชนีการพัฒนาองค์ความรู้ 
10 ดัชนีกลยุทธ์การตลาด 
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2.2 บทวิเคราะห์การศึกษาแนวทางการด าเนินการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในป จจุบัน 

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางสถิติและตัวชี้วัดที่ในแต่ละหน่วยงานหลักได้มีการด าเนินการอยู่
ในปัจจุบันจะพบว่า มีประเด็นที่ควรจะต้องพิจารณาและให้ความส าคัญ เพ่ือให้สามารถวางระบบการ
ประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการภาคปฏิบัติและได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้องและเหมาะสมต่อการน าไปใช้ส าหรับการประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง โดยสามารถสรุปรายละเอียดที่ส าคัญและจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินการต่อไป ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อจ ากัดในด้านของการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเงิน  
ข้อมูลทางการเงินเป็นข้อมูลตัวหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการสะท้อนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา

ของอุตสาหกรรม เช่น ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลการช าระหนี้ เป็นต้น ทั้งนี้ในปัจจุบันทางธนาคารแห่งประเทศ
ไทย กรมสรรพสามิต หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการเก็บข้อมูลทางการเงินได้มีระบบฐานข้อมูลเหล่านี้
ของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม แต่ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ท าให้การน าเอาข้อมูลเหล่านั้น
มาใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของอุตสาหกรรมเป็นไปได้ยาก อาจจะด้วยกฎระเบียบ
และข้อบังคับในด้านของกฎหมายต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญในการที่จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาชี้วัด 
อย่างไรก็ดี อาจจะต้องมีการพิจารณาเลือกข้อมูลตัวอ่ืนมาเทียบเคียง เพ่ือใช้ในการประเมินผล หรือการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานในการขอเฉพาะข้อมูลบางตัวที่มีความส าคัญ และมีการปรับแก้กฎหมายหรือ
กฎระเบียบข้อบังคับให้มีความเหมาะสมต่อไป 

2. การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนใหญ่จะจ าแนกเฉพาะรายพื้นที่หรือรายสาขาอุตสาหกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ท าให้มีข้อจ ากัดในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะพิจารณาทั้งใน 2 มิติควบคู่กัน 

การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเชิงของการเก็บข้อมูลที่มี
ความครอบคลุมทั่วประเทศอย่างเช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่มีการเก็บข้อมูลในรายพื้นที่ทั่วประเทศและใน
ข้อมูลบางข้อมูลก็มีการจ าแนกในรายสาขาอาชีพหรืออุตสาหกรรม แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บข้อมูลในเชิงของ
ข้อมูลทั่วไป แต่ไม่ได้มีข้อมูลในเชิงลึกของอุตสาหกรรม โดยข้อมูลเชิงลึกนี้จะต้องพิจารณาจากหน่วยงานที่มี
การด าเนินการเฉพาะสาขาอุตสาหกรรม เช่น ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทยของสภาอุตสาหกรรมที่มีการเก็บ
ข้อมูลจ าแนกรายสาขา หน่วยงานย่อยเฉพาะในรายสาขาอุตสาหกรรม เช่น สถาบันอาหาร สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันยานยนต์ เป็นต้น หน่วยงานเหล่านี้ก็จะมีการด าเนินการเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะผ่านทางสมาชิกของหน่วยงานหรือการด าเนินโครงการต่างๆ ท าให้ไม่มีข้อมูลในเชิงของ
รายพื้นที่มากนัก ส่วนของส านักงานสถิติแห่งชาติแม้ว่าจะมีข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ แต่ก็จะขาดข้อมูลเชิงลึกในราย
อุตสาหกรรม ท าให้แนวทางในการวิเคราะห์ร่วมกันทั้งในเชิงของระดับภาพรวม รายสาขาอุตสาหกรรม และ
รายพื้นที่นั้น เป็นไปได้ค่อนข้างยาก ดังนั้นจึงควรมีการด าเนินการพัฒนาระบบการประเมินผลการพัฒนา
อุตสาหกรรมในอนาคตที่มีการสร้างความร่วมมือกันระหว่างแต่ละหน่วยงาน เพ่ือรวบรวมข้อมูลและจัดท า
ตัวชี้วัดที่สามารถวิเคราะห์ผลได้ในทั้ง 3 ระดับท่ีกล่าวไป 
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3. การก าหนดค านิยาม กระบวนการจัดเก็บข้อมูล และกลุ่มเปูาหมายของแต่ละหน่วยงานที่
ด าเนินการมีความแตกต่างกัน 

วัตถุประสงค์ในการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน จะมีวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกัน โดยจะด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อการด าเนินการของหน่วยงานนั้นๆ ท าให้การเชื่อมโยงข้อมูล
ของแต่ละหน่วยงานเข้ามา เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของอุตสาหกรรมนั้นมี
ข้อจ ากัด และอาจจะสะท้อนผลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนัก โดยเฉพาะในเรื่องของการก าหนดค านิยาม 
การจ าแนกและก าหนดขอบเขตของสาขาอุตสาหกรรมหรืออาชีพที่แตกต่างกัน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการเก็บข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล ตัวอย่างเช่น การก าหนดขอบเขตของอุตสาหกรรม หรือการจัดแบ่ง
อาชีพที่แตกต่างกัน ท าให้ไม่สามารถน าเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการสร้างดัชนีชี้วัดร่วมกันได้ เป็นต้น ดังนั้น
จึงควรให้ความส าคัญกับการจัดระบบการเก็บข้อมูลและตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานให้มีความสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

4. การจัดเก็บข้อมูลหรือการจัดท าตัวชี้วัดในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปเฉพาะด้านของเศรษฐกิจ
เป็นหลัก  

 เนื่องจากความส าคัญของการพัฒนาประเทศในอดีตที่ผ่านมานั้น จะมุ่งเน้นเฉพาะการเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นหลัก ท าให้การจัดเก็บข้อมูลและการพัฒนาตัวชี้วัดส่วนใหญ่จะมีการด าเนินการ
เพ่ือตอบสนองในด้านนั้นเป็นหลัก แต่ด้วยแนวโน้มของความส าคัญในเรื่องของการสร้างสมดุลทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และทุนมนุษย์ที่เพ่ิมมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากแผนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ
ในช่วงหลังที่ผ่านมาจะเริ่มให้ความส าคัญกับประเด็นดังกล่าวมากขึ้น ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลหรือการจัดท า
ตัวชี้วัดในปัจจุบันและในอนาคต จึงต้องเริ่มชี้วัดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ทั้งในด้านของสิ่งแวดล้อม สังคม และทุนมนุษย์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจะต้องมีการจัดท าตัวชี้วัดในมิติ
ดังกล่าวนี้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการด าเนินการ เนื่องจากข้อมูลที่เก่ียวข้องกับมิติ
ดังกล่าวยังคงมีไม่มากนักและต้องพัฒนาต่อไป เพื่อให้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในแต่ละ
มิติได้อย่างถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
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บทที ่3 กรอบแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม  

ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลานาน โดยได้มีการจัดท า
แผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มให้ความตระหนักในการวางแผนการพัฒนา
ร่วมกัน และเชื่อมโยงกัน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมากระทรวง
อุตสาหกรรมได้มีการจัดท าโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลก ซึ่งเป็นโครงการที่น าเสนอแผนและ
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยภายใน 20 ปี โดยมีแนวทางที่ครอบคลุมใน 4 มิติอย่างสมดุล  คือ มิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทุนมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม  

ดังนั้นในการก าหนดกรอบแนวทางการจัดเก็บข้อมูลการประเมินผลที่เกิดจากการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมนั้น จะเชื่อมโยงกับแนวคิดของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลก เพ่ือให้กรอบ
แนวทางท่ีได้นั้นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ด าเนินการไป เนื้อหาในบทนี้จึงเริ่มต้น
ด้วยการศึกษาถึงเปูาหมายและทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลกท่ีได้ก าหนดไว้ แล้วจึงเข้า
สู่รายละเอียดของกรอบแนวคิดและข้ันตอนการศึกษาแนวทางการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งในแต่
ละหัวข้อจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลก 

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันจะมุ่งเน้นเพื่อผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยค านึงถึง
สังคมและสิ่งแวดล้อมน้อย ส่งผลให้อุตสาหกรรมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความต้องการแรงงานเพิ่มสูงขึ้น 
ด้วยเหตุนี้สังคมไทยจึงได้มีการย้ายถิ่นฐานเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งข้ึน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการ
บริโภคและแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษและคุณภาพชีวิตต่อผู้อยู่
อาศัยในบริเวณโดยรอบและสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมแก่ประเทศ  

 

 
ที่มา: ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย ์

รูปที่ 23 การปรับเปลี่ยนเปูาหมายการวางแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสู่มิติใหม่ 
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ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเพ่ือก้าวไปสู่ระดับโลกนั้น จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเปูาหมายการ
วางแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสู่มิติใหม่ กล่าวคือ การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยนอกจากจะมุ่งเน้นในด้าน
ผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจแล้ว ควรพิจารณาถึงมิติด้านสังคม ทุนมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป โดย
การพัฒนาอุตสาหกรรมจะต้องด าเนินการในรูปแบบองค์รวมที่มีการบูรณาการแนวทางการพัฒนาของภาค
ปัจจัยการผลิต ภาคการผลิต และภาคการบริการเข้าด้วยกัน ตลอดจนการขยายขอบเขตไปสู่การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ การพัฒนาถึงในระดับอุตสาหกรรมย่อย และการสร้างโอกาสให้กับ
ผู้ประกอบการทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม จากเปูาหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติใหม่ ส่งผลให้เกิดการจัดท า
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่มิติใหม่ของประเทศไทย ภายใต้โครงการศึกษาทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลก โดยกระทรวงอุตสาหกรรม  

 
ที่มา: โครงการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลก กระทรวงอุตสาหกรม 

รูปที่ 24 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่มิติใหม่ของประเทศไทย 

จากภาพ ในช่วงการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในระยะ 5 ปีนั้น จะมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา นวัตกรรม ร่วมกับกระบวนการผลิต โดยให้ความส าคัญในส่วนของมิติอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคมที่มีคุณภาพ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดย
อุตสาหกรรม อีกทั้งยังเชื่อมโยงการผลิตจากเครือข่ายผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเป็นฐานในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในขณะที่การพัฒนาในระยะกลาง ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณ 10 ปีนั้น จะเป็นการปรับ
บทบาทของประเทศไทยให้เป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคให้เป็นที่ยอมรับ 
พร้อมกับการสร้างเครือข่ายการตลาด และตราสินค้าไทยในระดับนานาชาติ  

หลังจากการพัฒนาตามแนวทางในระยะสั้นและระยะกลางซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกับ
ภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวนั้นควรจะเน้นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันใน
ตลาดโลก โดยการบริหารจัดการการตลาดและการผลิตเพื่อให้รองรับกับความต้องการของโลก และเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยที่มีจุดมุ่งหมายไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น สามารถท่ีจะแบ่งเปูาหมาย  (Key Milestone) ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 25 เปูาหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

1) เปูาหมายระยะสั้น 5 ปี (Key Milestone 1) คือ ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นฐานการผลิตและ
บริการในภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการน าเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ผลิตและการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาเครือข่ายของผู้ประกอบการในกลุ่มของผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ทางด้านการพัฒนาบุคลากร และโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
เช่น การวิจัยและพัฒนา กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลและ
บริหารงานในอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ พร้อมที่จะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไทยมีมาตรฐานและ
ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค 

2) เปูาหมายระยะกลาง 10 ปี (Key Milestone 2) คือ ประเทศไทยจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลาง
การผลิตและจัดการเครือข่ายการผลิตและบริการในกลุ่มอาเซียน และขยายไปสู่การเป็นฐานการผลิตและ
บริการในระดับภูมิภาค โดยเน้นการบริการและการขยายตราสินค้าให้มีการจัดจ าหน่ายในเครือข่ายในระดับ
ภูมิภาค นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาศักยภาพและให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางเพื่อให้มีการ
เชื่อมโยงการผลิตร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ เร่งสนับสนุนให้พัฒนาการเป็นฐานการวิจัยและพัฒนาสินค้าใน
อาเซียน โดยที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล มีการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ
นวัตกรรมต่างๆ โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับระดับนานาชาติและยังให้
ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม 

3) เปูาหมายระยะยาว 20 ปี (Key Milestone 3) คือ ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่
ระดับโลกมากข้ึน โดยเน้นพัฒนาตราสินค้า และการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริการในภูมิภาคอ่ืนๆ ทั่ว
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โลก อีกทั้งยังเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการไทยเพ่ือให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การ
แข่งขันในระดับโลก มีการส่งออกสินค้าชั้นน า รวมไปถึงการส่งออกการบริการและแรงงานที่มีทักษะฝีมือไปยัง
ภูมิภาคอ่ืนๆ เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่เป็นแหล่งการค้าการลงทุนด้านการผลิตและบริการที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับภูมิภาค รวมไปถึงการเป็นผู้บริหารจัดการตราสินค้า และมีเครือข่ายการผลิตและบริการที่มี
คุณภาพในหลายภูมิภาคทั่วโลก 

จากเปูาหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยใน 3 ระยะ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น 
จ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาในทุกองค์ประกอบของระบบอุตสาหกรรม รวมไปถึงโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญได้แก่ ทรัพยากร วัตถุดิบ บุคลากร รวมไปถึงโครงสร้างสนับสนุน 
ดังนั้น จึงควรที่จะมีการพิจารณาถึงศักยภาพของปัจจัยเหล่านี้ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยไปสู่เปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
เปูาหมายภายใต้การด าเนินงานของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลกท่ีได้ก าหนดขึ้นนั้นก็จะ
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมในท้ัง 4 มิติได้อย่างสมดุล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดทางด้านการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ 

 มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมเปูาหมาย  โดยการพิจารณาผลประกอบการราย
อุตสาหกรรมว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการส่งออกสินค้าเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเท่าไร 
ซึ่งสามารถบอกถึงแนวโน้มการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศจากภาคอุตสาหกรรมใน
ภาพรวมได้ 

 ผลผลิตมวลรวมของอุตสาหกรรมเปูาหมาย  พิจารณาจากภาพรวมของปริมาณผลผลิตมวล
รวมของอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป จากทั้งการผลิตเพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศและการส่งออก  

 มูลค่าการลงทุนในประเทศ  การที่อุตสาหกรรมมีการขยายตัว จะอาศัยปัจจัยหลักในการ
พิจารณาจากมูลค่าการลงทุนของอุตสาหกรรมภายในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการ
ลงทุนใหม่ในภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนเพ่ือการขยายกิจการ ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้
ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศได้ 

 ปริมาณการลงทุนในประเทศภูมิภาค  การขยายการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศไปสู่
ภูมิภาคต่างๆท่ีเพ่ิมข้ึน ประเมินได้จากปริมาณเงินลงทุนในต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้า
ไทยไปสู่สากลได้ 

 ฐานรายได้ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  การสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับประชาชน
ในประเทศ พิจารณาจากฐานค่าจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งต้องมีอัตราที่เหมาะสม 
และเพียงพอต่อความจ าเป็นพื้นฐานของประชาชน แต่ยังคงไว้ซึ่งความได้เปรียบกับประเทศ
คู่แข่งทางการผลิตทั้งด้านต้นทุนและคุณภาพ 
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 สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของสินค้าในอุตสาหกรรม  บอกถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจ ผ่านการสร้างมูลค่าเพ่ิมและการสร้างผลประโยชน์ให้ตกอยู่ในประเทศไทยได้
ในอัตราส่วนที่เพ่ิมสูงขึ้นจากการใช้ทรัพยากร และแรงงานในประเทศในอัตราที่เพ่ิมมากข้ึน
เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของวัตถุดิบ 

2) ตัวชี้วัดทางด้านคุณภาพทางสังคม 

 การขยายตัวของอุตสาหกรรมเบาในภูมิภาค  พิจารณาจากจ านวนผู้ประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดกลางในพ้ืนที่ต่างๆในภูมิภาค สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของจ านวนผู้ประกอบการใน
แต่ละพ้ืนที่ เพื่อประเมินถึงการสร้างและกระจายรายได้ในพ้ืนที่ของประชาชนอย่างท่ัวถึง 

3) ตัวชี้วัดทางด้านทุนมนุษย์ 
 การเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ประกอบการ  พิจารณาจากจ านวนผู้ประกอบการที่เพ่ิมข้ึนและ

ลดลงทั้งหมดในแต่ละปี ซึ่งสามารถระบุถึงสถานการณ์ และศักยภาพของผู้ประกอบการใน
การด าเนินกิจการในภาคอุตสาหกรรมได้ รวมทั้งการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนใน
ภาพรวมได้อีกด้วย 

 สัดส่วนการว่างงาน  เป็นการประเมินการกระจายรายได้ การสร้างงานให้กับประชาชนใน
ประเทศในภาพรวมได้อย่างทั่วถึง มีความมั่นคงในการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในด้านการ
พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้เช่นกัน 

4) ตัวชี้วัดทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรม  การพิจารณามลภาวะทั้งด้านอากาศ น้ า 
เสียง และสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในบริเวณพ้ืนที่การตั้งโรงงานเขตอุตสาหกรรม และพ้ืนที่บริเวณ
ข้างเคียง เป็นการประเมินเบื้องต้นในการควบคุมดูแลกิจการในภาคอุตสาหกรรมไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างสมดุลในการด าเนินการในภาคอุตสาหกรรม 

 การใช้พลังงานใหม่และหมุนเวียน  เพ่ือการสร้างความยั่งยืนและควบคุมปริมาณการใช้
พลังงานให้กับภาคอุตสาหกรรม จะประเมินได้จากอัตราการใช้พลังงานของอุตสาหกรรม 
เปรียบเทียบการใช้พลังงานในปัจจุบันและปริมาณการใช้พลังงานใหม่หรือพลังงานทดแทน 
เพ่ือลดอัตราการใช้พลังงานสิ้นเปลืองและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป 

จากแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับโลก ที่มีเปูาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ครอบคลุม
ทั้ง 4 มิติ โดยมีตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละมิติเพ่ือการบรรลุซึ่งเปูาหมาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมนอกจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการด าเนินงานแล้วนั้น ยังมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน และ
ด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมเช่นกัน ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ได้มีการจัดท าตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละมิติที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับโลก ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
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3.2 กรอบและขั้นตอนการศึกษาแนวทางการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในป จจุบัน 

เนื่องจากในปัจจุบันได้มีแหล่งข้อมูลหรือหน่วยงานที่ด าเนินการในเรื่องของข้อมูลทางสถิติและพัฒนา
เป็นตัวชี้วัดจ านวนมาก ส าหรับวิธีการจ าแนกข้อมูลของแต่ละหน่วยงานนั้น ก็จะอ้างอิงตามวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงอาจมีการจัดกลุ่มข้อมูลที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะวางกรอบแนว
ทางการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม จึงจ าเป็นต้องศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่ในแต่ละหน่วยงานได้
ด าเนินการในปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูล แนวทางการด าเนินการจัดเก็บ และการสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการน าเอาข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ ควบคู่กับการพัฒนาตัวชี้วัด
ใหม่ข้ึนมาเพ่ิมเติม เพื่อสะท้อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ตัวชี้วัดเดิมยังไม่ครอบคลุมทั้งใน 4 มิติ คือ การ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม คุณภาพทางสังคม และทุนมนุษย์  

 
 

รูปที่ 26 กรอบและขั้นตอนการศึกษาแนวทางการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 

ส าหรับขั้นตอนในการศึกษานั้นจะ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักส าคัญ คือ แหล่งข้อมูลที่ส าคัญในการที่
จะเข้าศึกษาการประเมินผลที่มีการด าเนินการอยู่ จากนั้นจึงท าการรวบรวมข้อมูลของแต่ละแหล่งข้อมูล แล้ว
จึงน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกตามกรอบแนวคิดหลักท้ัง 4 มิติที่ได้ก าหนดไว้ โดยรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนจะ
กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อถัดไป 
3.2.1 แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ข้อมูลทางสถิติเป็นข้อมูลส าคัญท่ีสามารถใช้ในการคาดการณ์หรือวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคต ท าให้มีหลายหน่วยงานด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละด้านที่เก่ียวข้อง เพื่อตอบสนองต่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะด้วย ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรอิสระต่างๆ ที่ได้ด าเนินการอยู่ นอกจากนี้ยังมีการน าเอาข้อมูลทางสถิติที่ได้จัดเก็บ
พัฒนาเป็นตัวชี้วัดในแต่ละด้านข้ึน เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์หรือประเมินความเป็นไปที่เกิดขึ้น ดังนั้น

ระดับมหภาค ระดับจุลภาค
สัดส่วนการลงทุน

ปริมาณน้ าเสีย
ภาครัฐ

แหลง่ข้อมูล

ภาคเอกชน

องค์กรอิสระ

การรวบรวมข้อมูล การจ าแนกข้อมูลใน 4 มิติ

การเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมและเศรษฐกจิ

(Economic Wealth)

สิ่งแวดล้อม
(Environmental 

Wellness)

ทุนมนุษย์
(Human Wisdom)

คุณภาพทางสงัคม
(Social Well-beings)

สัดส่วนการสร้างมูลค่าเพ่ิม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
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ในการที่จะวางแนวทางการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม จึงสามารถศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่หลาย
หน่วยงานได้ด าเนินการอยู่ภายใต้โครงสร้างการจ าแนกของหน่วยงานนั้นๆ  ก่อน แล้วจึงค่อยวิเคราะห์และ
ก าหนดกรอบการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เหมาะสมต่อไป 

 
 

รูปที่ 27 กรอบและโครงสร้างการจัดกลุ่มข้อมูลประเภทต่างๆ  

3.2.2 การรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดที่ได้มีการบริหารจัดการของแต่ละหน่วยงาน 
แหล่งข้อมูลจากแต่ละหน่วยงาน จะมีการวางระบบการบริหารจัดการข้อมูลและการพัฒนาตัวชี้วัด  

เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่าง บางหน่วยงานจะมุ่งเน้นข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและ
การเงินเป็นหลัก ก็จะรวบรวมข้อมูลและพัฒนาตัวชี้วัดที่เก่ียวกับด้านนั้น เช่น GDP อัตราการเติบโตของมูลค่า
การส่งออก อัตราเงินเฟูอ เป็นต้น บางหน่วยงานที่มุ่งเน้นในด้านของอุตสาหกรรม ก็จะด าเนินการเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม เช่น ก าลังการผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ผลิตภาพแรงงาน เป็นต้น ซึ่ง
จ าเป็นต้องรวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้ครบในทุกมิติที่จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย แล้วจึงค่อยน าข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์และจ าแนกใน 4 มิติ 
ต่อไป 

REAL SECTOR

FISCAL SECTOR

EXTERNAL 

SECTOR

FINANCIAL 

SECTOR

Economic
Production
Labor etc

1. DESDB
2. MOF
3. MOI
4. MOL

Government 
Budget 

information

1. NESDB 
2. MOF

Credit Institution
Information

1. BOT
2. CIs

External 
information 

Sector
1. MOC

1. National Account

1. Production 
indices

2. Industry 

1. Population

1. Labor Market

1. Forward-looking 
Indicators (FLIs)

1. Prices Indices

ผู้ใช้งาน

แหล่งข้อมูล ประเภทข้อมูล การจัดกลุ่ม ผู้ดูแลข้อมูล กลุ่มย่อย

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

องค์กรอิสระ



โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

-98- 

 
 

รูปที่ 28 ตัวอย่างการรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดที่มีการประเมินผลอยู่ในปัจจุบัน  

3.2.3 การจ าแนกข้อมูลทางสถิติหรือตัวชี้วัดใน 4 มิติหลัก 
การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจจะน าพารายได้เข้าสู่ประเทศ ท าให้การรวบรวมข้อมูลทางสถิติและ

ตัวชี้วัดส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปในด้านของการวัดผลและติดตามข้อมูลในด้านนี้เป็นหลัก แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ และปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ล้วนท าให้หลายภาคส่วนเริ่ม
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมุ่งเน้นเฉพาะการสร้างรายได้เข้าประเทศ จนไม่ได้ค านึงถึงผลเสียใน
ด้านต่างๆ ที่ตามมา ท าให้แนวโน้มของการก าหนดทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต จึง
จ าเป็นต้องค านึงถึงความสมดุลในการเติบโตของแต่ละมิติได้อย่างสอดคล้องกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ
เติบโตของระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน 
ดังนั้น ขั้นตอนต่อจากการรวบรวมข้อมูลทางสถิติและตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน จะต้องท าการวิเคราะห์และ
จัดกลุ่มข้อมูลที่มีกระจายใน 4 มิติหลัก คือ การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
คุณภาพทางสังคม และทุนมนุษย์ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตในแต่ละด้านและน าไปสู่การวางแนวทางใน
เชิงนโยบายต่อไป 

• National 
Account

• Production 
indices

• Industry 

• Population

• Labor Market

• Forward-looking 
Indicators (FLIs)

• Prices Indices

• GDP
• Gross National Income
• National income per capita

• Industrial production indices
• Commodity production indices
• Agricultural production indices

• Consumer expectation
• Short-term indicators
• Inflation target

• Average wage
• Employment rate
• Unemployment rate

• Consumer Price Indices (CPIs)
• Producer Price Indices (PPIs)
• Wholesale Price Indices (WPIs)

• Number of population
• Key distribution: age, sex, and etc.

กลุ่มย่อย ตัวอย่างตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดการพัฒนาอุตสาหกรรม

การเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมและเศรษฐกจิ

(Economic Wealth)

สิ่งแวดล้อม
(Environmental 

Wellness)

ทุนมนุษย์
(Human Wisdom)

คุณภาพทางสงัคม
(Social Well-beings)
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รูปที่ 29 ตัวอย่างการจ าแนกข้อมูลตัวช้ีวัดในแต่ละมิต ิ

  

มิติ หัวข้อกรอบตัวช้ีวัดในแต่ละมิติ

การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
และเศรษฐกจิ

(Economic Wealth)

1. ความสามารถในการท าก าไร (Profitability)
2. ผลตอบแทนดา้นการลงทุน (Return on investment)
3. การเติบโตของเศรษฐกิจ (Growth)
4. ความพึงพอใจของผู้บริโภค (Customer satisfaction & retention) 

สิ่งแวดล้อม
(Environmental Wellness)

1. ปริมาณการใช้พลังงาน (Resource/ energy use) 
2. การบริหารจดัการของเสีย (Waste management practices)
3. การจัดการคณุภาพน้ าและอากาศ (Water & air quality) 
4. การเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน (Integrity of supply chain) 
5. มาตรฐานและกฎข้อบังคับ (Compliance with standards) 

คุณภาพทางสงัคม
(Social Well-beings)

1. มาตรการด้านแรงงาน (Labor practices)
2. มาตรการคุ้มครองสิทธิของมนุษย์ (Maintenance of human rights) 
3. ผลกระทบต่อชุมชน (Impact on the communities)
4. ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Taking responsibilities for products)

ทุนมนุษย์
(Human Wisdom)

1. คุณค่าของมนุษย์ (Human value) 
2. ความคิดสร้างสรรค์ และการสรา้งมูลค่าเพ่ิม (Human creativity & value creation  
3. การพ่ึงพาตนเองด้านภูมปิัญญา (Intellectual independence)
4. ความเป็นอิสระดา้นความคิด (Individual autonomy)
5. ความเป็นอิสระดา้นวัฒนธรรม (Free culture 
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บทที ่4 ตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของอุตสาหกรรมต้องอาศัยการจัดเก็บข้อมูลและ
พัฒนาตัวชี้วัดขึ้น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยตัวชี้วัดดังกล่าวจะต้อง
ครอบคลุมใน 4 มิติหลัก คือ การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม คุณภาพทางสังคม 
และทุนมนุษย์ หลังจากการก าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาและการทบทวนแนวทางการด าเนินการของ
หน่วยงานในปัจจุบันในบทที่ผ่านมา จึงได้น าเอาตัวชี้วัดที่ได้จากการศึกษามาน าเสนอในบทนี้ เพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับการพัฒนาตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้จะประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนคือ ตัวชี้วัดที่
เหมาะสมต่อการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละมิติ และตัวชี้วัดที่มีการด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
ซึ่งในแต่ละส่วนจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 ตัวช้ีวัดที่เหมาะสมต่อการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละมิติ 

แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ท าให้การ
วางแนวทางการพัฒนาของประเทศต่อไปในอนาคต จ าเป็นต้องมีการวางระบบการประเมินผลการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีความครอบคลุมในทุกมิติที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ตัวชี้วัดสามารถสะท้อนถึงสถานการณ์และความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจนและ
ส่งผลกระทบต่อท้ังภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ นอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องของสังคม ที่
จะต้องมีการกระจายรายได้ให้กับประชากรอย่างทั่วถึง สวัสดิการของแรงงานในด้านต่างๆ ที่จะต้องรองรับและ
คุ้มครองอย่างเหมาะสม และส าหรับแนวโน้มของการพัฒนาอุตสาหกรรมในเชิงสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต การ
พัฒนาทุนมนุษย์จะนับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการขับเคลื่อนได้ และจะน าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงได้ท าการวิเคราะห์และรวบรวมเอาตัวชี้วัดหรือข้อมูลทางสถิติทั้งจากหน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง บทความทางวิชาการ และจากโครงการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลก มา
คัดเลือกส าหรับการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นหลัก และจะจ าแนกผลกระทบ
ใน 4 มิติหลัก ดังตารางทั้ง 4 ตารางด้านล่าง เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นส าหรับการจัดท าตัวชี้วัดที่มีความ
สมบูรณ์ในขั้นตอนถัดไป  

 

ตารางที่ 41 ตัวช้ีวัดส าหรับการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ 
(Economic Wealth) 

ตัวชี้วัด 

สา
ขา

 

พื้น
ที่ 

ภา
พร

วม
 

ค าอธิบาย 

1. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(มูลค่าเพิ่ม) 

X  X เป็นดัชนีท่ีสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิต
โดยตรงของภาคอุตสาหกรรม สะท้อนให้เห็นทิศทางการผลิต 

2. อัตราส่วนมูลค่าเพิ่มต่อ
ต้นทุน (Manufacture 

X  X เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนในการด าเนินงาน 
สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม ช่องว่างในการพัฒนา
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ตัวชี้วัด 

สา
ขา

 

พื้น
ที่ 

ภา
พร

วม
 

ค าอธิบาย 

Value Add: MVA) อุตสาหกรรม 
3. ดัชนีขีดความสามารถใน

การแข่งขันของแต่ละ
อุตสาหกรรม 

X  X เป็นดัชนีท่ีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันทางด้านการผลิตของ
อุตสาหกรรมในแต่ละสาขา 
 

4. ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) 
ภาคอุตสาหกรรม 

 X X เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงการขยายหรือหดตัวของอุตสาหกรรม ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ และ
ช่องว่างในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

5. อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าการลงทุน หรือ ดัชนี
ด้านการลงทุนในแต่ละ
อุตสาหกรรม 

X  X เป็นดัชนี หรือตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงการลงทุนในประเทศ สะท้อนให้
เห็นความเช่ือมั่นในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และสะท้อนให้เห็นถึง
ทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรม และสามารถเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาอุตสาหกรรม 

6. มูลค่าการน าเข้าและส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรม 

X X X เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงมูลค่าการน าเข้าและส่งออกสินค้าต่างๆ สะท้อนให้
เห็นถึงการยอมรับในสินค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตในไทย ซึ่งความสามารถใน
การส่งออกสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นก็อาจจะหมายถึงความสามารถในการ
พัฒนาคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในเวทีมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

7. ดัชนีความเช่ือมั่นของการ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 

X  X เป็นดัชนีท่ีสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมจากภาคเอกชนและนักลงทุน เช่น จาก BOI 

 

ตารางที่ 42 ตัวช้ีวัดส าหรับการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness) 

ตัวชี้วัด 

สา
ขา

 

พื้น
ที่ 

ภา
พร

วม
 

ค าอธิบาย 

1. จ านวนประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบ หรือ มูลค่าความ
เสียหายที่เกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

 X X เป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบโดยตรงของการผลิต
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี และความขัดแย้งระหว่างโครงการและชุมชน
เกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 

2. ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air 
Quality Index: AQI) 

  X เป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางอากาศใน
จังหวัดที่มีความเข้มข้นทางอุตสาหกรรม ซึ่งท าให้สามารถช้ีวัดผลกระทบ
ทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อมเช่น การวัดสารพิษ CO2 
NOx SO2 และการเตรียมมาตรการรองรับด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

3. ปริมาณการปล่อยก๊าซพิษ
ของภาคอุตสาหกรรม 

X X X เป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณของก๊าซพิษท่ีส่งผลถึงคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมทางอากาศในจังหวัดที่มีความเข้มข้นทางอุตสาหกรรม ซึ่งท า
ให้สามารถช้ีวัดผลกระทบของก๊าซพิษต่างๆ จากภาคอุตสาหกรรมต่อ



โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

-103- 

ตัวชี้วัด 

สา
ขา

 

พื้น
ที่ 

ภา
พร

วม
 

ค าอธิบาย 

สิ่งแวดล้อม และการเตรียมมาตรการรองรับด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม จากการสุ่มตัวอย่างของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

4. ดัชนีคุณภาพน้ าในแม่น้ า  X X เป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของน้ าในแม่น้ าหลักของประเทศ 
ในพื้นที่จังหวัดที่มีการผลิตอุตสาหกรรมเป็นหลัก 

5. ปริมาณของเสียอันตราย
จากภาคอุตสาหกรรม 

  X เป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรมที่ส่งผลถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการเตรียม
มาตรการรองรับด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

6. ปริมาณการใช้พลังงานต่อ
ผลผลิตของอุตสาหกรรม 

X X X เป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนให้เห็นถึงสัดส่วนการใช้พลังงานในการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม จากการสุ่มตัวอย่างของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

7. อัตราการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและพลังงาน
ทดแทนต่อพลังงานท้ังหมด 

X X X เป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
ทดแทนในการผลิตภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดปริมาณการใช้พล้งงาน  

 

ตารางที่ 43 ตัวช้ีวัดส าหรับการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติคุณภาพทางสังคม (Social Well-beings) 

ตัวชี้วัด 

สา
ขา

 

พื้น
ที่ 

ภา
พร

วม
 

ค าอธิบาย 

1. อัตราการว่างงาน  X X เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงการมีงานท า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตและ
สังคม โดยถ้ามีอัตราการว่างงานสูงก็จะเชื่อมโยงถึงแนวโน้มของปัญหา
ทางด้านสังคมหรืออาชญากรรมต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้  

2. อัตราการจ้างงาน หรืออัตรา
การเลิกจ้างในแต่ละ
อุตสาหกรรม 

X X X เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการเติบโตของอุตสาหกรรม
ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง โดยจะเกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านคุณภาพชีวิตของ
แรงงานและผลกระทบทางสังคมที่จะตามมา โดยเฉพาะส าหรับ
อุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานในการผลิตเป็นหลัก 

3. สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค 
(Gini coefficient) ของรายได ้
หรือ การกระจายรายได้ 
(Income distribution) 

  X เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และความ
ไม่เท่าเทียมในสังคม ซึ่งสะท้อนถึงระดับคุณภาพสังคมที่เป็นอยู่ผ่าน
รายได้ที่ได้รับ 

4. อัตราการร้องเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมของชุมชน 

X X X เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงจ านวนการร้องเรียนถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรม แล้วมีผลกระทบต่อชุมชน 

5. อัตราการท างานนอกถ่ินท่ีอยู่   X เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกถ่ินฐาน
ดั้งเดิม และแสดงถึงโอกาสท างานในภูมิล าเนา/ท้องถิ่นของตนมีมากข้ึน 
 ซึ่งอาจสะท้อนถึงปัญหาต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
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ตัวชี้วัด 

สา
ขา

 

พื้น
ที่ 

ภา
พร

วม
 

ค าอธิบาย 

6. อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
ต่อจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด 

X X X เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงจ านวนแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาในอุตสาหกรรม
ของประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของแรงงานต่างด้าวท่ีมีใน
สังคม ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศ และแนวโน้มของ
ปัญหาแรงงานท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

7. อัตราความหนาแน่นของที่อยู่
อาศัย 

 X X เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงการพัฒนาแหล่งท่ีอยู่อาศัย ซึ่งจะเช่ือมโยงกับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมไปในพ้ืนท่ีต่างๆ ท าให้มีความหนาแน่นของที่
อยู่อาศัยโดยรอบสูง 

 

ตารางที่ 44 ตัวช้ีวัดส าหรับการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติทุนมนุษย์ (Human Well-being) 

ตัวชี้วัด 

สา
ขา

 

พื้น
ที่ 

ภา
พร

วม
 

ค าอธิบาย 

1. ดัชนีความสุขของแรงงานใน
อุตสาหกรรม 

X X X เป็นดัชนีท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสุขของแรงงานในการ
ท างานของแต่ละอุตสาหกรรม 

2. รายได้เฉลี่ยของแรงงานใน
อุตสาหกรรม 

X X X เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการเติบโตของอุตสาหกรรม 
รวมถึงความสามารถในการพัฒนาฝีมือของแรงงานหรือคนใน
อุตสาหกรรมด้วย  

3. อัตราการเกิดปัญหาแรงงาน
สัมพันธ์ต่อสถานประกอบการ 

X X X เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและ
ลูกจ้าง ในสถานประกอบการ โดยเปรียบเทียบกับการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม 

4. จ านวนแรงงานท้ังหมดที่ได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการ
ท างาน 

X X X เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงอุบัติเหตุหรืออันตรายที่เกิดขึ้นในสถานท่ีท างาน 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมของการท างาน และทิศ
ทางการก าหนดมาตรการรองรับในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดย
เปรียบเทียบกับการพัฒนาของอุตสาหกรรม 

5. อัตราการประสบอันตรายและ
เจ็บปุวยเนื่องจากการท างาน
ต่อลูกจ้าง 100,000 ราย 

X X X เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความเสี่ยงท่ีจะได้รับอันตรายหรือเจ็บปุวยจาก
การท างาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความปลอดภัยในสภาพสิ่งแวดล้อมและ
สังคมการท างาน และทิศทางการก าหนดมาตรการรองรับในการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

6. ตัวช้ีวัดด้านสุขภาพจิตของ
แรงงาน 

X  X เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงสุขภาพจิต ความเครียดของแรงงานใน
อุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีต่อ
การท างาน เช่น ก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อความเครียดของ
พนักงาน เป็นต้น  

7. ดัชนีความมั่นคงในอาชีพการ
งาน 

X X X เป็นดัชนีท่ีแสดงถึงความเชื่อมั่นของแรงงานท่ีมีต่ออุตสาหกรรม โดยที่
ความมั่นคงในสายอาชีพจะขึ้นอยู่กับการเติบโตของอุตสาหกรรมนั้นๆ  
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4.2 ตัวช้ีวัดส าหรับการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละมิติที่มีการด าเนินการอยู่ในป จจุบัน 

ตัวชี้วัดที่เหมาะสมส าหรับการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมจะเป็นรายชื่อตัวชี้วัดที่สามารถ
สะท้อนผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตามมาของการพัฒนาอุตสาหกรรมได้ โดยที่ตัวชี้วัดดังกล่าวจะเป็นการเสนอเพ่ือ
เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์ต่อไป ซึ่งบางตัวชี้วัดจะเป็นข้อมูลที่ได้มีการด าเนินการ
อยู่ในปัจจุบัน จึงได้รวบรวมค่าตัวชี้วัดดังกล่าวหรือค่าเทียบเคียงอยู่ในตารางด้านล่าง และข้อมูลต่างๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  

รายละเอียดของตัวชี้วัดหรือข้อมูลทางสถิติจะประกอบด้วยรายชื่อตัวชี้วัด ค่าตัวชี้วัด หน่วยงานที่
ด าเนินการจัดท า และรายละเอียดของความส าคัญของตัวชี้วัดนั้นๆ เชื่อมโยงกับการสะท้อนผลในมิตินั้น และ
จ าแนกเป็น 4 ตารางตาม 4 มิติหลักที่ได้ก าหนดไว้ คือ ตัวชี้วัดด้านการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจ ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดด้านคุณภาพทางสังคม และตัวชี้วัดด้านทุนมนุษย์ โดยค่าตัวชี้วัดบาง
ตัวนั้นจะจ าแนกลงในรายละเอียดตามที่หน่วยงานหลักท่ีเป็นผู้จัดท าได้ด าเนินการไว้ ท าให้วิธีการจัดหมวดหมู่
และการวิเคราะห์เลือกกลุ่มตัวอย่างในการค านวณนั้นอาจจะเป็นในเชิงภาพรวมของประเทศท้ังหมด ไม่ได้
จ ากัดขอบเขตเฉพาะภาคอุตสาหกรรมหรือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น ท าให้ค่าตัวชี้วัดที่น าเสนอนั้นจะ
เป็นการสะท้อนในภาพรวมของประเทศเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งวิธีการก าหนดค านิยาม การจัดกลุ่ม และการ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างก็เช่นกัน ดังนั้นค่าตัวชี้วัดที่น าเสนอจะเป็นเพียงแนวทางในเบื้องต้นส าหรับการด าเนินการ
ต่อไปที่จะต้องมีการก าหนดกระบวนการต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและสามารถสะท้อนผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาของอุตสาหกรรมได้ 
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ตารางที่ 45 ตัวช้ีวัดส าหรับการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ (Economic Wealth) 

ตัวชี้วัด ค่าตัวชี้วัด หน่วย ณ ช่วงเวลา ค าอธิบาย 
ประเภท
ข้อมูล 

ความถี่ในการ
จัดเก็บ 

แหล่งข้อมูล หมายเหตุ 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) ของภาคอุตสาหกรรม
รวม 

-1.1 ร้อยละ 2555 
(ไตรมาส 3) 

เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงการ
ขยายหรือหดตัวของอุตสาหกรรม  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
และช่องว่างในการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

 ภาพรวม 

 รายสาขา 

เป็นประจ าทุก 
1 ไตรมาส 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

- 

1.1. อุตสาหกรรมเบา -4.1 ร้อยละ 2555 
(ไตรมาส 3) 

1.2. อุตสาหกรรมวัตถุดิบ 1.5 ร้อยละ 2555 
(ไตรมาส 3) 

1.3. อุตสาหกรรมสินค้าทุน และ
เทคโนโลยี 

-0.5 ร้อยละ 2555 
(ไตรมาส 3) 

2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการ
ลงทุนรวมภายในประเทศ 

15.5 ร้อยละ 2555 
(ไตรมาส 3) 

เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงการ
ลงทุนในประเทศ สะท้อนให้เห็น
ความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ และสะท้อนให้เห็นถึง
ทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรม 
และศักยภาพของอุตสาหกรรม 

 ภาพรวม เป็นประจ าทุก 
1 ไตรมาส 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

- 

3. มูลค่าการน าเข้าสินค้า - - - เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงมูลค่าการ
น าเข้าสินค้าประเภทต่างๆ สะท้อน
ให้เห็นศักยภาพของประเทศในด้าน
วัตถุดิบส าหรับการผลิตสินค้าต่าง  ๆ

 รายสาขา เป็นประจ าทุก 
1 เดือน 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
พาณิชย ์

 มูลค่าการน าเข้ามี
การจ าแนกตาม
รายสินค้าหลัก 
หรือตาม HS 

3.1. มูลค่าสินค้าน าเข้าประเภท
เชื้อเพลิง 

1,278,855 ล้าน
บาท 

2555 
(ม.ค. - ต.ค.) 

3.2. มูลค่าสินค้าน าเข้าประเภท
ทุน 

1,810,379 ล้าน
บาท 

2555 
(ม.ค. - ต.ค.) 
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ตัวชี้วัด ค่าตัวชี้วัด หน่วย ณ ช่วงเวลา ค าอธิบาย 
ประเภท
ข้อมูล 

ความถี่ในการ
จัดเก็บ 

แหล่งข้อมูล หมายเหตุ 

3.3. มูลค่าสินค้าน าเข้าประเภท
วัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 

2,413,257 ล้าน
บาท 

2555 
(ม.ค. - ต.ค.) 

Code 

3.4. มูลค่าสินค้าน าเข้าประเภท
อุปโภคบริโภค 

610,956 ล้าน
บาท 

2555 
(ม.ค. - ต.ค.) 

3.5. มูลค่าน าเข้าประเภท
ยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่ง 

336,515 ล้าน
บาท 

2555 
(ม.ค. - ต.ค.) 

3.6. มูลค่าสินค้าน าเข้าประเภท
อื่นๆ 

9,060 ล้าน
บาท 

2555 
(ม.ค. - ต.ค.) 

4. มูลค่าการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม  

4,455,582 ล้าน
บาท 

2555 
(ม.ค. - ต.ค.) 

เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงมูลค่าการ
ส่งออกสินค้าต่างๆ สะท้อนให้เห็น
สินค้าท่ีได้รับการยอมรับในระดับ
สากล  

 ภาพรวม เป็นประจ าทุก 
1 เดือน 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
พาณิชย ์

 มูลค่าการส่งออกมี
การจ าแนกตาม
รายสินค้าหลัก 
หรือตาม HS 
Code 

5. อัตราการเติบโตของมูลค่าการ
ส่งออกสินค้า 

- - - เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
อุปสงค์ของสินค้า และทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน หรือขยาย
ก าลังการผลิตในอุตสาหกรรม 

 ภาพรวม เป็นประจ าทุก 
1 ไตรมาส 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
พาณิชย ์

- 

5.1. อัตราเพิ่มขึ้นของมูลค่าการ
ส่งออก ณ ราคาประจ าปี 

-2.5 ร้อยละ 2555 
(ไตรมาส 3) 

5.2. อัตราเพิ่มขึ้นของมูลค่าการ
ส่งออก ณ ราคาปีฐาน 
(2531) 

-6.2 ร้อยละ 2555 
(ไตรมาส 3) 

6. อัตราการใช้ก าลังการผลิต 67.93 - 2555 เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงศักยภาพของ  ภาพรวม เป็นประจ าทุก ส านักงาน  ค่าตัวช้ีวัดเป็น
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ตัวชี้วัด ค่าตัวชี้วัด หน่วย ณ ช่วงเวลา ค าอธิบาย 
ประเภท
ข้อมูล 

ความถี่ในการ
จัดเก็บ 

แหล่งข้อมูล หมายเหตุ 

อุตสาหกรรม (ต.ค.) ก าลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มและทิศ
ทางการพัฒนาของก าลังการผลิต 

1 เดือน เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

ตัวเลขเบื้องต้นและ
ยังเป็นดัชนีท่ียังไม่
ปรับผลกระทบของ
ฤดูกาล 

 มีการจัดเก็บข้อมูล
ดัชนีเป็นรายสาขา 
(ISIC Code) 

7. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม - - - เป็นดัชนีท่ีแสดงถึงมูลค่าของผลผลิต
ในอุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการผลิตโดยตรงของ
อุตสาหกรรม 

 ภาพรวม เป็นประจ าทุก 
1 เดือน 

ส านักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

 ค่าดัชนีเป็นตัวเลข
เบื้องต้นและยังไม่
ปรับผลกระทบของ
ฤดูกาล 

 มีการจัดเก็บข้อมูล
ดัชนีเป็นรายสาขา 
(ISIC Code) 

7.1. ดัชนีผลผลิต ถ่วงน้ าหนัก
มูลค่าเพิ่ม 

173.88 - 2555 
(ต.ค.) 

7.2. ดัชนีผลผลิต ถ่วงน้ าหนัก
มูลค่าผลผลิต 

207.65 - 2555 
(ต.ค.) 

8. ดัชนีความเช่ือมั่น
ภาคอุตสาหกรรม 

95.2 - 2555 
(พ.ย.) 

เป็นดัชนีท่ีแสดงให้เห็นถึงระดับความ
เชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรม  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

 ภาพรวม เป็นประจ าทุก 
1 เดือน 

ส านักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

- 
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ตารางที่ 46 ตัวช้ีวัดส าหรับการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness) 

ตัวชี้วัด ค่าตัวชี้วัด หน่วย ณ ช่วงเวลา ค าอธิบาย 
ประเภท
ข้อมูล 

ความถี่ในการ
จัดเก็บ 

แหล่งข้อมูล หมายเหตุ 

1. ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air 
Quality Index: AQI) 

- - - เป็นดัชนีท่ีแสดงถึงคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมทางอากาศในจังหวัดที่มี
ความเข้มข้นทางอุตสาหกรรม  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมทางอากาศ เช่น สารพิษ 
CO2 NOx SO2 และสะท้อนถึงทิศ
ทางการก าหนดมาตรการรองรับใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านรักษา
สิ่งแวดล้อมทางอากาศ 

 รายพื้นท่ี เป็นประจ าทุก 
1 วัน 

กระทรวงทรัยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 เป ดเผยข้อมูลถึง 
31 ม.ค. 55 

 แสดงข้อมูลเพียง
ตัวอย่างบางพื้นที่
เท่านั้น 

 ค่าดัชนีมาตรฐาน
เท่ากับ 100 

1.1. สมุทรปราการ 73 - 2555 
(31ม.ค.55) 

1.2. สมุทรสาคร 55 - 2555 
(31ม.ค.55) 

1.3. ชลบุรี 30 - 2555 
(31ม.ค.55) 

1.4. กรุงเทพ สถานีดินแดง 73 - 2555 
(31ม.ค.55) 

2. ดัชนีคุณภาพน้ าในแม่น้ า - - - เป็นดัชนีท่ีแสดงถึงคุณภาพของน้ าใน
แม่น้ าหลักของประเทศ ในพ้ืนท่ี
จังหวัดที่มีการผลิตอุตสาหกรรมเป็น
หลัก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพน้ า
ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
อุตสาหกรรม และสะท้อนถึงทิศ
ทางการก าหนดมาตรการรองรับใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการ
รักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ า 

 รายพื้นท่ี เป็นประจ าทุก 
1 วัน 

กระทรวงทรัยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 แสดงข้อมูลเพียง
ตัวอย่างบางพื้นที่
เท่านั้น 

 mg/L = มิลลิกรัม
ต่อลิตร 

 µS/cm = ไมโครซี
เมนซ์ต่อเซนติเมตร 

 ppt = หน่ึงส่วน
พันส่วน 

2.1. แม่น้ าเจ้าพระยา สถานี
ปทุมธานี ค่าความป็นกรด-
ด่าง pH 

6.9 - 2555 
(27ธ.ค.55) 

2.2. แม่น้ าเจ้าพระยา สถานี
ปทุมธานี  ปริมาณ
ออกซิเจนละลาย 
(Dissolved Oxygen: DO) 

2.4 mg/L 2555 
(27ธ.ค.55) 

2.3. แม่น้ าเจ้าพระยา สถานี
ปทุมธานี ค่าความน าไฟฟูา 

389.1 µS/cm 2555 
(27ธ.ค.55) 
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ตัวชี้วัด ค่าตัวชี้วัด หน่วย ณ ช่วงเวลา ค าอธิบาย 
ประเภท
ข้อมูล 

ความถี่ในการ
จัดเก็บ 

แหล่งข้อมูล หมายเหตุ 

(Electrical Conductivity: 
EC) 

2.4. แม่น้ าเจ้าพระยา สถานี
ปทุมธานี ค่าอุณหภูมิ 
(Temperature: TEMP) 

28.9 องศา
เซลเซีย

ส 

2555 
(27ธ.ค.55) 

2.5. แม่น้ าเจ้าพระยา สถานี
ปทุมธานี ค่าความเค็ม 
(Salinity) 

0.2 ppt 2555 
(27ธ.ค.55) 

3. ปริมาณการปล่อยก๊าซพิษต่างๆ - - - เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงปริมาณก๊าซพิษ
ในจังหวัดที่มีความเข้มข้นทาง
อุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอากาศ
ที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม และ
สะท้อนถึงทิศทางการก าหนด
มาตรการรองรับในการพัฒนา
อุตสาหกรรมด้านรักษาสิ่งแวดล้อม
ทางอากาศ 

 รายพื้นท่ี เป็นประจ าทุก 
1 วัน 

กระทรวงทรัยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 เป ดเผยข้อมูลถึง 
31 ม.ค. 55 

 แสดงข้อมูลเพียง
ตัวอย่างบางพื้นที่
เท่านั้น 

 ppb = หน่ึงส่วน
ในพันล้านส่วน 

 ppm = หน่ึงส่วน
ในล้านส่วน 

3.1. สมุทรปราการ ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซต์ 

4 ppb 2555 
(31ม.ค.55) 

3.2. สมุทรปราการ ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซต์ 

31 ppb 2555 
(31ม.ค.55) 

3.3. สมุทรปราการ ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซต์ 

1.3 ppm 2555 
(31ม.ค.55) 

3.4. สมุทรสาคร ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซต์ 

20 ppb 2555 
(31ม.ค.55) 

3.5. สมุทรสาคร ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซต์ 

26 ppb 2555 
(31ม.ค.55) 

3.6. สมุทรสาคร ก๊าซคาร์บอน
มอนอกไซต์ 

1.6 ppm 2555 
(31ม.ค.55) 

3.7. ชลบุรี ก๊าซซัลเฟอร์ไดออก 1 ppb 2555 
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ตัวชี้วัด ค่าตัวชี้วัด หน่วย ณ ช่วงเวลา ค าอธิบาย 
ประเภท
ข้อมูล 

ความถี่ในการ
จัดเก็บ 

แหล่งข้อมูล หมายเหตุ 

ไซต์ (31ม.ค.55) 
3.8. ชลบุรี ก๊าซไนโตรเจนได

ออกไซต์ 
10 ppb 2555 

(31ม.ค.55) 
3.9. ชลบุรี ก๊าซคาร์บอนมอนอก

ไซต์ 
0.8 ppm 2555 

(31ม.ค.55) 
3.10. กรุงเทพ สถานีดินแดง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ 
1 ppb 2555 

(31ม.ค.55) 
3.11. กรุงเทพ สถานีดินแดง 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ 
- - - 

3.12. กรุงเทพ สถานีดินแดง 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ 

1.4 ppm 2555 
(31ม.ค.55) 

4. ระดับเสียงเฉลี่ย - - - เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงระดับเสียงใน
จังหวัดที่มีความเข้มข้นทาง
อุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ผลกระทบจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทาง
เสียง และสะท้อนถึงทิศทางการ
ก าหนดมาตรการรองรับในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมด้านรักษา
สิ่งแวดล้อมทางเสียง 

 รายพื้นท่ี เป็นประจ าทุก 
1 วัน 

กระทรวงทรัยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 แสดงข้อมูลเพียง
ตัวอย่างบางพื้นที่
เท่านั้น 

 ค่าตัวช้ีวัด
มาตรฐานเท่ากับ 
70 

 dBA = เดซิเบลเอ 

4.1. กรุงเทพ สถานีดินแดง 72 dBA 2555 
(23ธ.ค.55) 

5. ปริมาณของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

2.4 ล้านตัน 2554 เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงปริมาณของเสีย
ที่เป็นอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม 

 ภาพรวม เป็นประจ าทุก 
1 ป ี

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- 
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ตัวชี้วัด ค่าตัวชี้วัด หน่วย ณ ช่วงเวลา ค าอธิบาย 
ประเภท
ข้อมูล 

ความถี่ในการ
จัดเก็บ 

แหล่งข้อมูล หมายเหตุ 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด
ของเสียที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
และสะท้อนถึงทิศทางการก าหนด
มาตรการรองรับในการพัฒนา
อุตสาหกรรมด้านรักษาสิ่งแวดล้อม 

6. ปริมาณกากกัมมันตรังสี - - - เป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนให้เห็นถึง
ปริมาณของกากกัมมันตรังสีที่ส่งผล
ถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม และสะท้อนถึงทิศ
ทางการก าหนดมาตรการรองรับใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 ภาพรวม เป็นประจ าทุก 
1 ป ี

กระทรวงวิทยาศา
สตร์และเทคโนโลยี 

 เป ดเผยข้อมูลถึง 
2553 6.1. กากกัมมันตรังสีระดับต่ า 1,095 กก. 2553 

6.2. กากต้นก าเนินรังสีป ดผนึก 312 ช้ิน 2553 
6.3. กากของเหลวภายใน

สถาบันที่ระบายสู่
สิ่งแวดล้อมภายหลังการ
บ าบัด 

271 ลบ.ม. 2553 

7. ปริมาณการใช้ประโยชน์ของเสีย
ในภาคอุตสาหกรรม 

77.4 ร้อยละ 2554 เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงการน าของเสีย
ที่ได้จากภาคอุตสาหกรรมมาใช้
ประโยชน์ ซึ่งสะท้อนถึงความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สะท้อนถึงทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

 ภาพรวม เป็นประจ าทุก 
1 ป ี

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- 

8. อัตราการใช้พลังงานหมุนเวียน - - - เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงการใช้พลังงาน  ภาพรวม มีการจัดเก็บ กระทรวงพลังงาน - 
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ตัวชี้วัด ค่าตัวชี้วัด หน่วย ณ ช่วงเวลา ค าอธิบาย 
ประเภท
ข้อมูล 

ความถี่ในการ
จัดเก็บ 

แหล่งข้อมูล หมายเหตุ 

และพลังงานทดแทนต่อพลังงาน
ทั้งหมด 

หมุนเวียนและพลังงานทดแทนใน
การผลิตภาคอุตสาหกรรม เพื่อลด
การเกิดมลพิษ ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สะท้อนถึงทิศทางการก าหนด
มาตรการรองรับในการพัฒนา
อุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลจาก
แผนพัฒนา
พลังงาน

ทดแทน 15 ปี 
(2551-2565) 

8.1. สัดส่วนการใช้พลังงาน
หมุนเวียน 

10.6 ร้อยละ 2551-2554 

8.2. สัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทน 

15.6 ร้อยละ 2551-2554 
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ตารางที่ 47 ตัวช้ีวัดส าหรับการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติคุณภาพทางสังคม (Social Well-beings) 

ตัวชี้วัด ค่าตัวชี้วัด หน่วย ณ ช่วงเวลา ค าอธิบาย 
ประเภท
ข้อมูล 

ความถี่ในการ
จัดเก็บ 

แหล่งข้อมูล หมายเหตุ 

1. อัตราการว่างงาน 0.6 ร้อยละ 2554 
(ไตรมาส 2) 

เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงการมีงานท า 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตและ
สังคม โดยถ้ามีอัตราการว่างงานสูงก็
จะเช่ือมโยงถึงแนวโน้มของปัญหา
ทางด้านสังคมหรืออาชญากรรม
ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ 

 ภาพรวม เป็นประจ าทุก 
1 ไตรมาส 

กระทรวงแรงงาน  ค่าตัวช้ีวัดคิดจากผู้
ลงทะบียนเท่านั้น 

 เป ดเผยข้อมูลถึง 
2554 ไตรมาส 2 

2. อัตราการจ้างงานในระบบ
ประกันสังคม (มาตรา 33) 

16.91 - 2555 
(ไตรมาส 2) 

เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงอัตรา
การจ้างงาน โดยจะเชื่อมโยงกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ซึ่งถ้ามี
อัตราการจ้างงานสูง ก็จะแสดงให้
เห็นถึงการมีรายได้ของประชากร  
ท าให้เกิดปัญหาด้านสังคมและ
อาชญากรรมน้อยลง 

 ภาพรวม เป็นประจ าทุก 
1 ไตรมาส 

กระทรวงแรงงาน  เป ดเผยข้อมูลถึง 
2555 ไตรมาส 2 

3. สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค 
(Gini coefficient) ของรายได้
หรือการกระจายรายได้ 
(Income distribution) 

0.376 - 2554 เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความเหลื่อมล้ า
ของการกระจายรายได้ และความไม่
เท่าเทียมในสังคม ซึ่งสะท้อนถึง
ระดับคุณภาพสังคมที่เป็นอยู่ผ่าน
รายได้ที่ได้รับ 

 ภาพรวม เป็นประจ าทุก 
1 ปี 

ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 

 มีการจัดเก็บข้อมูล
ดัชนีเป็นรายพื้นท่ี 

 ค่าตัวช้ีวัด
มาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1 
หากค่าเข้าใกล้ 1 
แสดงว่าความไม่
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ตัวชี้วัด ค่าตัวชี้วัด หน่วย ณ ช่วงเวลา ค าอธิบาย 
ประเภท
ข้อมูล 

ความถี่ในการ
จัดเก็บ 

แหล่งข้อมูล หมายเหตุ 

เท่าเทียมของ
รายได้มากข้ึน 

4. อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อ
จ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด 

1.50 - 2555  
(ไตรมาส 2) 

เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงจ านวนแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาในอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาท
ของแรงงานต่างด้าวท่ีมีในสังคม 
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของ
ประเทศ และแนวโน้มของปัญหา
แรงงานท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

 รายพื้นท่ี เป็นประจ าทุก 
1 ไตรมาส 

กระทรวงแรงงาน  เป ดเผยข้อมูลถึง 
2555 ไตรมาส 2 

5. อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานของ
สถานประกอบการ 

1.95 - 2555  
(ไตรมาส 2) 

เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานของ 
สถานประกอบการและการให้ความ
เป็นธรรมและสิทธิที่ลูกจ้างพึงได้รับ
ของสถานประกอบการใน
อุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
สังคมในการท างาน 

 ภาพรวม เป็นประจ าทุก 
1 ไตรมาส 

กระทรวงแรงงาน  เป ดเผยข้อมูลถึง 
2555 ไตรมาส 2 
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ตารางที่ 48 ตัวช้ีวัดส าหรับการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติทุนมนุษย์ (Human Wisdom) 

ตัวชี้วัด ค่าตัวชี้วัด หน่วย ณ ช่วงเวลา ค าอธิบาย 
ประเภท
ข้อมูล 

ความถี่ในการ
จัดเก็บ 

แหล่งข้อมูล หมายเหตุ 

1. ดัชนีผลิตภาพแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม 

174.13 - 2555 
(ต.ค.) 

 

เป็นดัชนีท่ีแสดงการมีประสิทธิภาพ
ในการท างานของแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม 

 ภาพรวม เป็นประจ าทุก 
เดือน 

ส านักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

 มีการจัดเก็บข้อมูล
ดัชนีเป็นรายสาขา 

2. ดัชนีการพัฒนามนุษย์ 0.682 - 2554 เป็นดัชนีท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถของมนุษย์ ซึ่งมีผลต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรม 

 ภาพรวม เป็นประจ าทุก 
1 ปี 

ส านักงานโครงการ
พัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ 
(UNDP) 
 

 ค่าดัชนีน้ีคิดจาก
การพัฒนาด้าน
สุขภาพ ด้าน
การศึกษา และ
ด้านเศรษฐกิจ 

3. ค่าจ้างเฉลี่ยทั่วราชอาณาจักร 8,942 บาท 2554 เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
ของการเติบโตของอุตสาหกรรม 
รวมถึงความสามารถในการพัฒนา
ฝีมือของแรงงานหรือคนใน
อุตสาหกรรมด้วย 

 ภาพรวม 

 รายพื้นท่ี 

เป็นประจ าทุก 
1 ปี 

ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 

- 
3.1. กรุงเทพและ 3 จังหวัด 

(นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ) 

21,578 บาท 2554 

3.2. ภาคกลาง 9,277 บาท 2554 
3.3. ภาคเหนือ 5,241 บาท 2554 
3.4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,432 บาท 2554 
3.5. ภาคใต้ 8,499 บาท 2554 

4. อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างขั้น
ต่ า 

- - - เป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงของค่าจ้างข้ันต่ า  
ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมท าให้ค่าจ้างแรงงาน 

 รายพื้นท่ี เป็นประจ าทุก 
1 เดือน 

กระทรวงแรงงาน  ข้อมูลค่าตัวช้ีวัด
แสดงเพียงตัวอย่าง
บางค่าเท่านั้น 5.1. กรุงเทพมหานคร 4.37 - 2554 

(1ม.ค.54) 
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ตัวชี้วัด ค่าตัวชี้วัด หน่วย ณ ช่วงเวลา ค าอธิบาย 
ประเภท
ข้อมูล 

ความถี่ในการ
จัดเก็บ 

แหล่งข้อมูล หมายเหตุ 

5.2. สมุทรปราการ 4.37 - 2554 
(1ม.ค.54) 

ขั้นต่ ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน  เป ดเผยข้อมูลถึง 1 
ม.ค. 2554 

5.3. สมุทรสาคร 4.88 - 2554 
(1ม.ค.54) 

5.4. ชลบุรี 6.52 - 2554 
(1ม.ค.54) 

5. จ านวนแรงงานท้ังหมดที่ได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการ
ท างาน 

4,818,268 ราย 2554 ป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงอุบัติเหตุหรือ
อันตรายที่เกิดขึ้นในสถานท่ีท างาน 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นสภาพสิ่งแวดล้อม
และสังคมของการท างาน และ 
ทิศทางการก าหนดมาตรการรองรับ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม  
โดยเปรียบเทียบกับการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมการพัฒนา 

 ภาพรวม เป็นประจ าทุก 
1 ปี 

ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 

 จัดเก็บข้อมูลจาก
แรงงานท้ังในและ
นอกระบบ 

 มีการจัดเก็บข้อมูล
ตัวช้ีวัดเป็นราย
พื้นที่ 

6. อัตราการประสบอันตรายและ
เจ็บปุวยเนื่องจากการท างานต่อ
ลูกจ้าง 100,000 ราย 

4.57 - 2554 เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความเสี่ยงท่ีจะ
ได้รับอันตรายหรือเจ็บปุวยจากการ
ท างาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
ปลอดภัยในสภาพสิ่งแวดล้อมและ
สังคมการท างาน และทิศทางการ
ก าหนดมาตรการรองรับในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

 ภาพรวม 
 

เป็นประจ าทุก 
1 ปี 

กระทรวงแรงงาน  ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลเป็น
ปีงบประมาณ 
2554  

7. คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคนไทย 33.40 คะแนน 2553 เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงสุขภาพจิต  ภาพรวม เป็นประจ าทุก ส านักงานสถิติ  ผู้ปฏิบัติงานในเชิง
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ตัวชี้วัด ค่าตัวชี้วัด หน่วย ณ ช่วงเวลา ค าอธิบาย 
ประเภท
ข้อมูล 

ความถี่ในการ
จัดเก็บ 

แหล่งข้อมูล หมายเหตุ 

อายุ 15 ปีขึ้นไปจ าแนกตาม
อาชีพของผู้ปฏิบัติงานในเชิง
เศรษฐกิจ 

ความเครียดของแรงงานใน
อุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนผลกระทบ
จากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีต่อ
การท างาน เช่น ก าลังการผลิตที่
เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อความเครียดของ
พนักงาน เป็นต้น 

 รายสาขา 1 ปี แห่งชาติ เศรษฐกิจ คือ ผู้ที่
ประกอบอาชีพ
และได้รับรายได ้

 เป ดเผยข้อมูลถึง 
2553 

7.1. ข้าราชการระดับอาวุโส/
ผู้จัดการ/ผู้บัญญัติกฎหมาย 

34.35 คะแนน 2553 

7.2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
ต่างๆ 

35.89 คะแนน 2553 

7.3. ช่างเทคนิคสาขาต่างๆ 33.85 คะแนน 2553 
7.4. เสมียน 33.84 คะแนน 2553 
7.5. พนักงานบริการ/พนักงาน

ขาย 
33.28 คะแนน 2553 

7.6. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตร 33.87 คะแนน 2553 
7.7. ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรกิจ/

การค้า 
32.86 คะแนน 2553 

7.8. ผู้ปฏิบัติการเครื่องจักร
โรงงาน 

32.69 คะแนน 2553 

7.9. ผู้ประกอบอาชีพข้ันพ้ืนฐาน 31.83 คะแนน 2553 
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4.3 สรุปตัวช้ีวัดส าหรับการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

จากการทบทวนโครงการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลก ก็จะมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่ได้ท าการศึกษาไว้เพ่ือชี้วัดการพัฒนาใน 4 มิติหลัก คือ การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม คุณภาพทางสังคม และทุนมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีการจัดท ากรอบแนวคิดส าหรับการ
พัฒนาตัวชี้วัดขึ้น ซึ่งจะเป็นการก าหนดกรอบหรือตัวชี้วัดในภาพรวมเพ่ือใช้ในการประเมินผลการพัฒนา
อุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังที่กล่าวไปในบทข้างต้น ส่วนเนื้อหาในบทนี้ก็จะเป็นการศึกษาและ
ยกตัวอย่างตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมต่อการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม และได้ค้นคว้าเพ่ือเสนอค่าตัวชี้วัดดังกล่าวด้วย  

เนื้อหาของตัวชี้วัดและกรอบแนวคิดในการจัดท าตัวชี้วัดทั้งหมดท่ีได้กล่าวไปนั้นมีความเชื่อมโยงกัน 
ดังนั้นจึงได้ท าการสรุปรายชื่อตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องในแต่ละมิติและจ าแนกตามกรอบแนวคิดหรือการศึกษา ดัง
ตารางด้านล่าง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเปรียบเทียบและคัดเลือกตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องต่อการ
ประเมินผลการพัฒนาของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นต่อไป 

 

ตารางที่ 49 เปรียบเทียบและสรุปตัวช้ีวัดของมิติการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ (Economic Wealth) 

ตัวชี้วัดภายใต้โครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่

ระดับโลก 

กรอบแนวคิด 
การจัดท าตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่เหมาะสม ตัวชี้วัดที่มีการด าเนินการ 
ในป จจุบัน 

1) มูลค่าการส่งออกของ
อุตสาหกรรมเปูาหมาย 

1) ความสามารถในการท า
ก าไร 

1) มูลค่าการน าเข้าและ
ส่งออกสินค้า 

 

1) มูลค่าการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมรวม 

2) อัตราการเติบโตของมูลค่า
การส่งออกสินค้า 

3) มูลค่าการน าเข้า 
2) ผลผลิตมวลรวมของ

อุตสาหกรรมเปูาหมาย 
2) การเติบโตของเศรษฐกิจ 2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ (GDP) 
ภาคอุตสาหกรรม 

4) ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) 
ภาคอุตสาหกรรม 

3) มูลค่าการลงทุนในประเทศ 
4) ปริมาณการลงทุนใน

ประเทศภูมิภาค 

3) ผลตอบแทนด้านการ
ลงทุน 

3) อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าการลงทุน หรือ ดัชนี
ด้านการลงทุนในแต่ละ
อุตสาหกรรม 

4) ดัชนีความเช่ือมั่นของการ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 

5) อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าการลงทุนรวม
ภายในประเทศ 
 

6) ดัชนีความเช่ือมั่น
ภาคอุตสาหกรรม 

5) สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของสินค้า
ในอุตสาหกรรม 

 5) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(มูลค่าเพิ่ม) 

6) ดัชนีขีดความสามารถใน

7) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
 

8) อัตราการใช้ก าลังการผลิต
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ตัวชี้วัดภายใต้โครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่

ระดับโลก 

กรอบแนวคิด 
การจัดท าตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่เหมาะสม ตัวชี้วัดที่มีการด าเนินการ 
ในป จจุบัน 

การแข่งขันของแต่ละ
อุตสาหกรรม 

7) อัตราส่วนมูลค่าเพิ่มต่อ
ต้นทุน (Manufacture 
Value Add: MVA) 

อุตสาหกรรม 

6) ฐานรายได้ของแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม 

   

 4) ความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค 

  

 

ตารางที่ 50 เปรียบเทียบและสรุปตัวช้ีวัดของมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness) 

ตัวชี้วัดภายใต้โครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่

ระดับโลก 

กรอบแนวคิด 
การจัดท าตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่เหมาะสม ตัวชี้วัดที่มีการด าเนินการ 
ในป จจุบัน 

1) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากภาคอุตสาหกรรม 

1) การบริหารจัดการของเสีย 
2) การจัดการคุณภาพน้ าและ

อากาศ 
3) มาตรฐานและกฎข้อบังคับ 

1) ปริมาณของเสียอันตราย
จากภาคอุตสาหกรรม 

2) ปริมาณการปล่อยก๊าซพิษ
ของภาคอุตสาหกรรม 

3) ดัชนีคุณภาพอากาศ  
(Air Quality Index: AQI) 

4) ดัชนีคุณภาพน้ าในแม่น้ า 
5) จ านวนประชาชนท่ีได้รับ

ผลกระทบ หรือ มูลค่า
ความเสียหายที่เกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

1) ปริมาณของเสียอันตราย
จากภาคอุตสาหกรรม 

2) ปริมาณกากกัมมันตรังส ี
3) ปริมาณการใช้ประโยชน์

ของเสียใน
ภาคอุตสาหกรรม 

4) ปริมาณการปล่อยก๊าซพิษ
ต่างๆ 

5) ดัชนีคุณภาพอากาศ  
(Air Quality Index: AQI) 

6) ดัชนีคุณภาพน้ าในแม่น้ า 
7) ระดับเสียงเฉลี่ย 

2) การใช้พลังงานใหม่และ
หมุนเวียน 

4) ปริมาณการใช้พลังงาน 6) ปริมาณการใช้พลังงานต่อ
ผลผลิตของอุตสาหกรรม 

7) อัตราการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและพลังงาน
ทดแทนต่อพลังงาน
ทั้งหมด 

8) อัตราการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและพลังงาน
ทดแทนต่อพลังงานท้ังหมด 

 5) การเช่ือมโยงห่วงโซ่
อุปทาน 
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ตารางที่ 51 เปรียบเทียบและสรุปตัวช้ีวัดของมิติคุณภาพทางสังคม (Social Well-beings) 

ตัวชี้วัดภายใต้โครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่

ระดับโลก 

กรอบแนวคิด 
การจัดท าตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่เหมาะสม ตัวชี้วัดที่มีการด าเนินการ 
ในป จจุบัน 

1) การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมเบาในภูมิภาค 

1) มาตรการด้านแรงงาน 1) อัตราการว่างงาน 
2) อัตราการจ้างงาน หรือ

อัตราการเลิกจ้างในแต่ละ
อุตสาหกรรม 

3) อัตราการจ้างแรงงาน 
ต่างด้าวต่อจ านวนผู้มีงาน
ท าท้ังหมดยู ่

1) อัตราการว่างงาน 
2) อัตราการจ้างงานในระบบ

ประกันสังคม (มาตรา 33) 
 

3) อัตราการจ้างแรงงาน 
ต่างด้าวต่อจ านวนผู้มีงาน
ท าท้ังหมด 

2) มาตรการคุ้มครองสิทธิ
ของมนุษย์ 

4) อัตราการร้องเรียนโรงงาน
อุตสาหกรรมของชุมชน 

4) อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานของสถาน
ประกอบการ 

3) ผลกระทบต่อชุมชน 5) สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอ
ภาค (Gini coefficient) 
ของรายได้ หรือการ
กระจายรายได้ (Income 
distribution) 

6) อัตราการท างานนอกถ่ิน 
ที่อยู่ 

7) อัตราความหนาแน่นของที่
อยู่อาศัย 

5) สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอ
ภาค (Gini coefficient) 
ของรายได้หรือการกระจาย
รายได้ (Income 
distribution) 

4) ความรับผิดชอบต่อ
ผลิตภัณฑ์ 
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ตารางที่ 52 เปรียบเทียบและสรุปตัวช้ีวัดของมิติทุนมนุษย์ (Human Wisdom) 

ตัวชี้วัดภายใต้โครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่

ระดับโลก 

กรอบแนวคิด 
การจัดท าตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่เหมาะสม ตัวชี้วัดที่มีการด าเนินการ 
ในป จจุบัน 

1) การเปลี่ยนแปลงจ านวน
ผู้ประกอบการ 

2) สัดส่วนการว่างงาน 

 1) ดัชนีความมั่นคงในอาชีพ
การงาน 

 

 1) คุณค่าของมนุษย ์
2) ความคิดสร้างสรรค์และ

การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
3) การพึ่งพาตนเองด้านภูมิ-

ปัญญา 
4) ความเป็นอิสระด้าน

ความคิด 
5) ความเป็นอิสระด้าน

วัฒนธรรม 

2) รายได้เฉลี่ยของแรงงานใน
อุตสาหกรรม 

1) ค่าจ้างเฉลี่ยทั่ว
ราชอาณาจักร 

2) อัตราการเปลี่ยนแปลง
ค่าจ้างข้ันต่ า 

3) ดัชนีการพัฒนามนุษย ์
4) ดัชนีผลิตภาพแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม 

  3) จ านวนแรงงานท้ังหมดที่
ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
จากการท างาน 

4) อัตราการประสบอันตราย
และเจ็บปุวยเนื่องจากการ
ท างานต่อลูกจ้าง 100,000 
ราย 

5) อัตราการเกิดปัญหา
แรงงานสัมพันธ์ต่อสถาน
ประกอบการ 

5) จ านวนแรงงานท้ังหมดที่
ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
จากการท างาน 

6) อัตราการประสบอันตราย
และเจ็บปุวยเนื่องจากการ
ท างานต่อลูกจ้าง 100,000 
ราย 

  6) ตัวช้ีวัดด้านสุขภาพจิตของ
แรงงาน 

7) ดัชนีความสุขของแรงงาน
ในอุตสาหกรรม 

7) คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคน
ไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปจ าแนก
ตามอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน
ในเชิงเศรษฐกิจ 
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บทที ่5 ข้อก าหนดขอบเขตงานของโครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

จากการก าหนดกรอบและข้ันตอนการศึกษาแนวทางการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
การศึกษาถึงตัวชี้วัดที่แต่ละหน่วยงานหลักมีการศึกษาและด าเนินการอยู่นั้น จึงได้น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์
และออกแบบข้อก าหนดขอบเขตงานส าหรับการประเมินผลกระทบในแต่ละมิติที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมให้เหมาะสม และค านึงถึงประเด็นต่างๆ ที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลของระบบการประเมินผลใน
ปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การจัดท าตัวชี้วัด
ส าหรับการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของอุตสาหกรรม 2) การออกแบบกระบวนการในการ
จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 3) การก าหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานบริหารจัดการข้อมูลและการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และ 4) การจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด  ดังนั้นในการก าหนดขอบเขตงานจึง
แบ่งตามข้ันตอนดังกล่าว แต่จะมีการรวมเอาขั้นตอนที่ 2 และ 3 เข้าด้วยกัน เนื่องจากมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกัน
และในการออกแบบกระบวนการก็จะมีความเก่ียวเนื่องในส่วนของการก าหนดบทบาทหน้าที่ ท าให้ข้อก าหนด
ขอบเขตงานของโครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะกล่าวต่อไปมีทั้ง 3 ข้อก าหนดคือ 

1) ข้อก าหนดขอบเขตงานโครงการจัดท าตัวชี้วัดในการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

2) ข้อก าหนดขอบเขตงานในการออกแบบกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานบริหารจัดการข้อมูลและการ
ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อมูล 

3) ข้อก าหนดขอบเขตงานในการจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ในแต่ข้อก าหนดจะประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน วิธี
ด าเนินงานและกิจกรรมหลัก ผลลัพธ์ของโครงการ คุณสมบัติของที่ปรึกษา ระยะเวลาในการด าเนินงาน และ
งบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1 ข้อก าหนดขอบเขตงานโครงการจัดท าตัวชี้วัดในการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

5.1.1 หลักการและเหตุผล 
ภาคอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดยสามารถ

สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายล้านล้านบาท และยังเกี่ยวข้องกับแรงงานในประเทศมากกว่า 5 ล้านคน
โดยประมาณที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม ท าให้มีการด าเนินนโยบายที่มุ่งหวังให้เกิดการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมมาโดยตลอด 

จากแนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมอย่างรุดหน้าไป ท าให้เกิดผลกระทบต่างๆ ที่ตามมาจากการ
พัฒนาของอุตสาหกรรม จึงท าให้ภาครัฐต้องหันมาให้ความส าคัญกับผลที่ตามมา ทั้งในด้านของการ
เจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพทางสังคม และด้านของทุนมนุษย์  

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลที่เกิดจากการพัฒนาของอุตสาหกรรมที่
เกิดข้ึนในทุกมิติอย่างครอบคลุม เนื่องจากในปัจจุบันตัวชี้วัดส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นเฉพาะการวัดการเจริญเติบโต
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ทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ เช่น มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ มูลค่าการส่งออก
สินค้า เป็นต้น ท าให้เกิดการสนับสนุนและมุ่งเน้นการพัฒนาโดยค านึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ
ของประเทศเป็นหลัก แต่จากแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในด้านของสิ่งแวดล้อมและปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น 
ท าให้ภาครัฐต้องหันมาให้ความส าคัญในเรื่องของการสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลในทุกมิติ ดังนั้น 
ทางส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องของการประเมินผลการพัฒนา
อุตสาหกรรมและผลกระทบที่เกิดขึ้น และเห็นควรให้ด าเนินการจัดท าตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลดังกล่าวให้
มีความครอบคลุมใน 4 มิติหลัก คือ 1) ด้านการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ 2) ด้านสิ่งแวดล้อม 
3) ด้านคุณภาพทางสังคม และ 4) ด้านของทุนมนุษย์  เพ่ือให้สามารถสะท้อนผลที่เกิดข้ึนได้ในแต่ละมิติและ
เป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการสนับสนุนการพัฒนาของอุตสาหกรรมรายสาขาในเชิงนโยบายให้มีความ
เหมาะสมต่อไป เพื่อให้ประเทศสามารถเติบโตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืนและสมดุล 
5.1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาถึงตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมตามกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมและพิจารณาถึง
ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดแต่ละมิติกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในท้ังในระดับภาพรวมอุตสาหกรรม ระดับสาขา
อุตสาหกรรม 8 สาขาหลัก1 (อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมโลหะประดิษฐ์ (แม่พิมพ์) และอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่อง
หนัง) และระดับพื้นท่ี ใน 4 มิติหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ตัวชี้วัดในมิติด้านการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจ 2. ตัวชี้วัดในมิติด้านสิ่งแวดล้อม 3. ตัวชี้วัดในมิติคุณภาพทางสังคม และ 4. ตัวชี้วัดในมิติทุน
มนุษย ์

2) เพ่ือศึกษาถึงแหล่งข้อมูลที่มีการจัดเก็บตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ได้จัดท าขึ้นจาก
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และศึกษาถึงความเที่ยงตรงของตัวชี้วัด (Validity) ในการจัดเก็บข้อมูล 

3) เพ่ือทดสอบการจัดท าตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมเบื้องต้นและทดสอบคุณภาพของตัวชี้วัด 
เพ่ือใช้ในการประเมินในเชิงของผลลัพธ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรม 
5.1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 

การจัดท าตัวชี้วัดการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 
1) วางกรอบการด าเนินงานและระบุขั้นตอนในการศึกษาตัวชี้วัดการประเมินผลการพัฒนา

อุตสาหกรรมในแต่ละมิติ  
2) จัดประชุมคณะท างาน เพื่อระบุถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนในการด าเนินโครงการตลอด

ระยะเวลาที่ชัดเจนและสร้างความเข้าใจให้กับทุกกลุ่มคณะท างานในแต่ละมิติ เพื่อให้การก าหนดตัวชี้วัดในแต่
ละมิติมีความเชื่อมโยงและประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมได้ในองค์รวม 

                                           
1
 อุตสาหกรรมหลักทั้ง 8 สาขา อ้างอิงจากโครงการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลก, 2553 
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3) ศึกษาวรรณกรรม บทความทางวิชาการ หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลกระทบ
ของมิติต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมส าหรับการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมิติ
นั้น  

4) รวบรวมตัวชี้วัดที่ได้จากการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม หรือบทความทางวิชาการ และ
จัดท าตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมต่อการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยค านึงถึง
การสะท้อนผลที่เกิดข้ึนทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ ระดับรายสาขาของอุตสาหกรรม หรือในระดับพ้ืนที่ 
ตามความเหมาะสมของเนื้อหาและการวิเคราะห์ข้อมูลของการประเมินผลในแต่ละมิติ 

5) สัมภาษณ์และเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
การพัฒนาตัวชี้วัด หรือเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานหลักต่างๆ เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมของตัวชี้วัดที่ได้มี
การจัดท าข้ึน  

6) จัดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังถึงมุมมองความคิดเห็นต่างๆ กับกลุ่มนักวิชาการ หรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละมิติ  

7) สรุปตัวชี้วัดและรายละเอียดที่เก่ียวข้องทั้งหมด โดยน าเอาข้อคิดเห็นที่ได้ทั้งจากการประชุมกลุ่ม
ย่อยและการสัมภาษณ์เข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วย เพ่ือให้ตัวชี้วัดที่ได้มีความสมบูรณ์ และจะต้องมีตัวชี้วัดทั้งใน
ระดับภาพรวม ระดับรายสาขาอุตสาหกรรมหรือระดับรายพื้นที่ หรือก าหนดตัวชี้วัดแทนที่สามารถเทียบเคียง
ได้ รายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละตัวจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 1. ชื่อตัวชี้วัด  2. นิยามและ
ความหมายของตัวชี้วัดหรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง  3. ความส าคัญและการวิเคราะห์ค่าตัวชี้วัด  4. วิธีการค านวณค่า
ตัวชี้วัด 5. ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณ 6. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลในการจัดท าตัวชี้วัด  

8) เลือกและก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในรูปของ ตัวชี้วัดจากการวัดโดยตรง ( Raw score) หรือ 
ตัวชี้วัดในรูปของดัชนีรวม (Composite Index) ในระดับภาพรวม ระดับสาขา และ ระดับพ้ืนที่ 

9) ระบุศึกษาถึงนิยาม ความหมาย ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในแต่ละมิติ (Measurement Definition) 
10) ก าหนดวิธีการค านวณตัวชี้วัดในรูปของดัชนีรวม  (Composite Index) หรือเพ่ือใช้ในการ

ประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละมิติ ในระดับภาพรวม ระดับสาขา และ ระดับพ้ืนที่ 
11) จัดท าค าอธิบายในการค านวนดัชนีรวมและระบุถึงหลักการและแนวทางในการพัฒนาดัชนีรวม

ดังกล่าว  
12) จัดท าค าอธิบายในการวิเคราะห์  ตัวชี้วัดจากการวัดโดยตรง ( Raw score) หรือตัวชี้วัดในรูปของ

ดัชนีรวม (Composite Index) 
13) ศึกษาและรวมรายชื่อตัวชี้วัดในมิตินั้นที่แต่ละหน่วยงานได้มีการด าเนินการจัดเก็บและประเมินผล

อยู่ในปัจจุบัน ความส าคัญของตัวชี้วัด วิธีการค านวณ และวิธีการจัดเก็บตัวชี้วัดจากหน่วยงานหลักท่ีด าเนินการ
อยู่ รวมทั้งสัมภาษณ์เพ่ือรับฟังถึงมุมมองความคิดเห็นต่างๆ  

14) จัดประชุมคณะท างานในการพัฒนาตัวชี้วัดในแต่ละมิติ เพื่อให้การก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละมิติมี
ความเชื่อมโยงกัน และสามารถประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมได้ ในระดับภาพรวม ระดับสาขา 
และ ระดับพ้ืนที ่
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15) จัดการประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังถึงมุมมองความคิดเห็นต่างๆ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนที่มีบทบบาทในการจัดเก็บ จัดท า และใช้งานข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
ด าเนินการชี้แจงแนวทางในการก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่
น้อยกว่า 20 คน และจากหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 20 คน 

16) ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดและความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ถึงความสมดุลในภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับภาพรวม ระดับสาขา และ ระดับพ้ืนที่ 

ทดลองจัดเก็บตัวชี้วัดและวิเคราะห์ผลค่าตัวชี้วัด 
17) ประเมินและคัดเลือกตัวชี้วัดที่สามารถด าเนินการเก็บข้อมูลได้ เพ่ือเป็นต้นแบบส าหรับการ

วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นของแต่ละมิติ ทั้งในระดับภาพรวม รายสาขาอุตสาหกรรม และรายพื้นท่ี 
18) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องและค านวณค่าตัวชี้วัดตามท่ีก าหนด 
19) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการวาง

กระบวนการจัดเก็บข้อมูลในขั้นตอนถัดไป 
20) วิเคราะห์ผลลัพธ์ค่าตัวชี้วัดที่ได้ในเชิงของผลลัพธ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรม ใน 4 มิติ ในระดับ

ภาพรวม ระดับสาขาตัวอย่าง และ ระดับพ้ืนที่ตัวอย่าง และตรวจสอบผลลัพธ์ของค่าตัวชี้วัดกับความ
สอดคล้องสภาพความเป็นจริงกับคณะผู้เชื่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม  

จัดท ารายงานและสรุปผลตัวชี้วัดการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 
21) จัดท ารูปแบบเอกสารเพ่ือใช้ในการเผยแพร่การผลลัพธ์ในประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่ง

ประกอบด้วยตัวชี้วัดในภาพรวม รายสาขาอุตสาหกรรม และรายพื้นท่ี ใน 4 มิติหลัก และบทวิเคราะห์ของค่า
ตัวชี้วัดที่ได้  

22) จัดท ารายงานสรุปตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม นิยาม วิธีการค านวณ 
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง และเอกสารอ้างอิงทางวิชาการท่ีมาของการสร้างตัวชี้วัดเหล่านั้น 

การจัดฝึกอบรมการพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรม 
23) จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 

5 คนในรูปแบบการบรรยาย หรือการสอนงานด้วยวิธีการ  (On the Job Training) ในการวิเคราะห์และ
ค านวณตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดระยะเวลาการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง 

24) จัดท าคู่มือชี้แจงการพัฒนาตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ และแปลความจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัดเชิง
ผลลัพธ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรม 
5.1.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 

1) มีตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมตามกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมใน  1. ระดับภาพรวม
อุตสาหกรรม และ 2.ระดับสาขาอุตสาหกรรม 9 สาขาและ 3. ระดับพ้ืนที่ใน 4 มิติ ซึ่งประกอบไปด้วย 1. 
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ตัวชี้วัดในมิติด้านการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ  2. ตัวชี้วัดในมิติด้านสิ่งแวดล้อม  3. ตัวชี้วัด
ในมิติคุณภาพทางสังคม และ 4. ตัวชี้วัดในมิติทุนมนุษย์ 

2) ผลทดสอบการจัดท าตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมเบื้องต้นและทดสอบคุณภาพของตัวชี้วัด
เพ่ือใช้ในการประเมินในเชิงของผลลัพธ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรม 
5.1.5 คุณสมบัติของท่ีปรึกษา 

1) ต้องเป็นที่ปรึกษาที่จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง 
2) ทีมงานจะต้องประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในรายละเอียดของแต่ละมิติ 1) ตัวชี้วัดในมิติด้านการ

เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ 2) ตัวชี้วัดในมิติด้านสิ่งแวดล้อม  3) ตัวชี้วัดในมิติด้านคุณภาพทาง
สังคม และ 4) ตัวชี้วัดในมิติด้านทุนมนุษย์ และจะต้องมีความเข้าใจในเชิงของอุตสาหกรรมควบคู่กับการพัฒนา
ตัวชี้วัดในแต่ละมิติดังกล่าวด้วย 

3) ต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยตรงในการจัดท าตัวชี้วัด มีความรู้เชิงสถิติในการ
ทดสอบความเท่ียงตรงของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ และการวิเคราะห์ผลที่ได้ 
5.1.6 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

9 เดือน 
5.1.7 งบประมาณ 

6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
5.1.8 รายละเอียดของงบประมาณ 

  รายละเอียดทางการเงิน  งบประมาณ (บาท)   

1 หมวดค่าตอบแทน   

1.1 หัวหน้าโครงการ และคณะวิจัย 4-5 คน แต่ละมิติ (ระยะเวลาการด าเนินงาน 9 เดือน) 3,000,000 
1.2  คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท าตัวช้ีวัดในแต่ละมิติ 4  คน (ระยะเวลาการด าเนินงาน 2 เดือน) 2,560,000 

 หมวดค่าตอบแทน (รวมทั้งสิ้น) 5,560,000 
2 หมวดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะท างาน   

2.1 ค่าใช้จ่ายต่างๆของในการด าเนินงานของคณะที่ปรึกษาในการด าเนินงาน 400,000 

2.2 ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ ในการด าเนินการของคณะท างาน 200,000 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงาน และเอกสารในการประชุมต่าง  ๆ 50,000 

 หมวดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะท างาน (รวมทั้งสิ้น) 650,000 
3 หมวดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาต่าง    
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาต่างๆในแต่ละมิติ จ านวน 4-5 ครั้ง ในแต่ละมิติ 180,000 

3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อยๆ และค่าอาหารในการเข้าประชุม  100,000 
3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ และจัดท าเอกสารต่างๆ  10,000 
  ยอดรวมงบประมาณในการด าเนินงานของคณะท างาน  (รวมทั้งสิ้น) 290,000 
  ยอดรวมงบประมาณในการด าเนินงานของคณะท างานในการด าเนินงานโครงการ 6,500,000 
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5.2 ข้อก าหนดขอบเขตงานในการออกแบบกระบวนการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม  
และการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานบริหารจัดการข้อมูลและการประชาสัมพันธ์การใช้
ข้อมูล 

5.2.1 หลักการและเหตุผล 
แนวโน้มการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตนั้น จะมุ่งสู่การกระจายความเจริญและการ

เติบโตอย่างรอบด้านและมีความสมดุล จะไม่มุ่งเน้นเฉพาะการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
เท่านั้น แต่ต้องค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาของทุนมนุษย์ควบคู่กันด้วย 
ดังนั้น ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงริเริ่มโครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมข้ึน เพ่ือให้เกิดการ
ชี้วัดและประเมินผลกระทบใน 4 มิติ คือ มิติการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม 
มิติคุณภาพทางสังคม และมิติของทุนมนุษย์ และจากผลการด าเนินการภายใต้โครงการนี้ในขั้นต้นได้มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมในแต่ละมิติ ทั้งในภาพรวม รายสาขาอุตสาหกรรม และรายพื้นท่ี  

ในการนี้ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเห็นชอบให้ด าเนินการต่อเนื่องในส่วนของการพัฒนา
กระบวนการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือก าหนดขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันจัดเก็บและใช้งานข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย าส าหรับใช้ในการค านวณค่า
ตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป 
5.2.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือออกแบบกระบวนการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมตามกรอบการพัฒนา
อุตสาหกรรม โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดทั้งในระดับภาพรวมอุตสาหกรรม ระดับสาขา
อุตสาหกรรม 8 สาขาหลัก 2 (อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมโลหะประดิษฐ์ (แม่พิมพ์) 
และอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง) และระดับพื้นท่ี และตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมใน 4 มิติ ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ตัวชี้วัดในมิติการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจ 2. ตัวชี้วัดในมิติสิ่งแวดล้อม 3. ตัวชี้วัดในมิติคุณภาพทางสังคม และ 4. ตัวชี้วัดในมิติทุน
มนุษย ์

2. เพ่ือจัดท าแบบฟอร์ม และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยระบุ
ถึงแหล่งข้อมูล และฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

3. เพ่ือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 
4. เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยงานภายใต้ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลในพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสม  

                                           
2
 อุตสาหกรรมหลักทั้ง 8 สาขา อ้างอิงจากโครงการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลก, 2553 
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5.2.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1: ศึกษากระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดท าตัวชี้วัด 

1. ศึกษาข้อเสนอแนะของตัวชี้วัดจากการด าเนินการของโครงการจัดท าตัวชี้วัดผลการพัฒนา
อุตสาหกรรมและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องส าหรับการค านวณค่าตัวชี้วัด 

2. ศึกษาและจ าแนกข้อมูลดังกล่าวออกเป็น 2 ส่วนคือ 

 ข้อมูล และ/หรือ ตัวชี้วัดที่มีหน่วยงานรับผิดชอบในจัดเก็บแล้วในปัจจุบัน 

 ข้อมูล และ/หรือ ตัวชี้วัดใหม่ 
3. ศึกษากระบวนการจัดเก็บข้อมูล และ/หรือ ตัวชี้วัดที่มีหน่วยงานรับผิดชอบในจัดเก็บแล้วใน

ปัจจุบัน รวมถึงรูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการ
ออกแบบกระบวนการการจัดเก็บข้อมูล และ/หรือ ตัวชี้วัดใหม่ 

4. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาทในการในการจัดเก็บ จัดท า และ
ใช้งานข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อชี้แจงและประสานความร่วมมือในการจัดเก็บ
และใช้งานข้อมูลร่วมกัน เช่น อนุกรรมการในการจัดแผนแม่บทสถิติแห่งชาติ เป็นต้น 

5. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บข้อมูลในรายสาขาอุตสาหกรรมและรายพื้นที่ และ สรุปปัญหา
อุปสรรคในการจัดเก็บข้อมูลรายสาขา และเชิงพ้ืนที่ และเสนอกระบวนการที่เหมาะสมได้การ
จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ 

6. ก าหนดแบบฟอร์มที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เพ่ือรวบรวมข้อมูลให้เพียงพอต่อการค านวณค่าตัวชี้วัด 
ทั้งในระดับภาพรวม รายสาขาอุตสาหกรรม และรายพื้นท่ี โดยต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

7. ออกแบบเครื่องมือ  (Survey Instrument) ในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด  เช่น แบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่ได้มีการทดสอบตามหลักการการวิจัย และทดสอบความเท่ียงของเครื่องมือ 
(validity) 

8. ออกแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูล (Methodology) โดยระบุถึงรายละเอียดดังนี้ 

 ระบุเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ส าหรับการจัดเก็บ
ข้อมูลบางประเภทที่ต้องอาศัยข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างแทนข้อมูลทั้งหมด 

 ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลที่ต้องมีการจัดเก็บรายวัน  รายสัปดาห์ รายเดือน    
ไตรมาส หรือรายปี 

 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บ เช่น แบบสอบถามส าหรับการเก็บข้อมูลภาคสนามที่สามารถใช้
งานได้จริง 

 กระบวนการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการส่งข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมายัง
ส่วนกลาง เช่น วิธีการส ารวจ การส่งข้อมูลจากหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล เป็นต้น 
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 ระบุกระบวนการและวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  ก่อนการบันทึกข้อมูล
ดังกล่าวในระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

9. ก าหนดวิธีการประมวลผลข้อมูล ทั้งการค านวณค่าตัวชี้วัดและการรายงานผล 
10. ออกแบบรายงานตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
11. ทดสอบจัดเก็บตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม (Pilot) ไม่น้อยกว่า 1 สาขาอุตสาหกรรม  และ

ไม่น้อยกว่า 2 พ้ืนที่ในสาขาอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือตรวจสอบกระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่
ก าหนด และจัดท ารายงานตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ 

12. จัดท ารายงานศึกษากระบวนการจัดข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดท าตัวชี้วัด 
ส่วนที่ 2: ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานบริหารจัดการข้อมูลและประชาสัมพันธ์การใช้ข้อมูล 

13. ระบุหน่วยงานในสังกัดส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูล 

14. ก าหนดโครงสร้างของหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล รวมถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความครบถ้วนของ
ข้อมูล 

15. ก าหนดบทบาทของหน่วยงานภายนอกสังกัดส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องในการ
สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น 

16. ตรวจสอบความเหมาะสมของกฎระเบียบ และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล และวางแนวทางการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

17. ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
อุตสาหกรรม  เช่น ตัวชี้วัดที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าจะต้อง
จัดส่งให้ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

18. ก าหนดทักษะที่ต้องการตามบทบาทหน้าที่ เช่น  ทักษะการสื่อสารและรวบรวมข้อมูล ทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น 

19. วางแนวทาง และแผนงานในการประชาสัมพันธ์ และสร้างความน่าเชื่อถือในตัวชี้วัดผลการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

20. จัดท ารายงานศึกษาการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานบริหารจัดการข้อมูลและแนว
ทางการประชาสัมพันธ์การใช้ข้อมูล 

 

5.2.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
1. มีกระบวนการจัดเก็บตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างครบถ้วน ทั้งในเชิงของการ

เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลในภาพรวม และในรายอุตสาหกรรม หรือ
รายพื้นที่ รวมทั้งขั้นตอนยังต้องมีประสิทธิภาพในภาคปฏิบัติจริง 
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2. มีแบบฟอร์มและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและค านวณค่าตัวชี้วัดผลการพัฒนา
อุตสาหกรรมได้อย่างครบถ้วน โดยค านึงถึงความเหมาะสมในการด าเนินการ 

3. มีรายงานผลการทดสอบการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นท่ีสามารถน ามาใช้งานได้ 
4. มีโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้ปฎิบัติ

งานในการด าเนินการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม  

5.2.5 คุณสมบัติของทีมที่ปรึกษา 
1) ต้องเป็นที่ปรึกษาที่จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง 
2) มีประสบการณ์ในด้านของการออกแบบกระบวนการและการรวบรวมข้อมูลจ านวนมากจากหลาย

หน่วยงาน และสามารถพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมส าหรับภาคปฏิบัติได้ รวมทั้งมี
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในด้านของระบบฐานข้อมูล 

3) มีประสบการณ์ในด้านของการวิเคราะห์และการท าข้อมูลเชิงปริมาณ รวมทั้งเคยมีประสบการณ์
ในด้านของการส ารวจและรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม 

4) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการด้านโครงสร้างองค์กรและการก าหนดหน้าที่
บทบาท โดยเฉพาะในเรื่องของอ านาจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการที่จะสร้างโครงสร้างที่มีความเก่ียวข้องกับ
หลายหน่วยงาน 
5.2.6 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ประมาณ 9 เดือน 
5.2.7 งบประมาณ 
 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 
5.2.8 รายละเอียดงบประมาณ 
 

  รายละเอียดทางการเงิน 
 งบประมาณ 

(บาท)   

1 หมวดค่าตอบแทน   

1.1 หัวหน้าโครงการ และคณะวิจัย 4-5 คน แต่ละมิติ (ระยะเวลาการด าเนินงาน 9 เดือน) 3,000,000 
1.2  คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท าตัวช้ีวัด (4 คน ระยะ 2 เดือน) 640,000 

 หมวดค่าตอบแทน (รวมทั้งสิ้น) 3,640,000 
2 หมวดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะท างาน   

2.1 ค่าใช้จ่ายต่างๆของในการด าเนินงานของคณะที่ปรึกษาในการด าเนินงาน 1,200,000 

2.2 ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ ในการด าเนินการของคณะท างาน 800,000 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงาน และเอกสารในการประชุมต่าง  ๆ 50,000 

 หมวดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะท างาน (รวมทั้งสิ้น) 2,050,000 
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3 หมวดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาต่าง   
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาต่างๆในแต่ละมิติ จ านวน 4-5 ครั้ง ในแต่ละมิติ 200,000 

3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อยๆ และค่าอาหารในการเข้าประชุม  100,000 
3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ และจัดท าเอกสารต่างๆ  10,000 
  ยอดรวมงบประมาณในการด าเนินงานของคณะท างาน  (รวมทั้งสิ้น) 310,000 
  ยอดรวมงบประมาณในการด าเนินงานของคณะท างานในการด าเนินงานโครงการ 6,000,000 
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5.3 ข้อก าหนดขอบเขตงานในการจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

5.3.1 หลักการและเหตุผล 
แนวโน้มการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตนั้น จะมุ่งสู่การกระจายความเจริญและการ

เติบโตอย่างรอบด้านและสมดุล ไม่มุ่งเน้นเฉพาะการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจเท่านั้น แต่
ต้องค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาของทุนมนุษย์ควบคู่กันด้วย ด้วย
เหตุนี้ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงริเริ่มโครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการชี้วัด
และประเมินผลกระทบใน 4 มิติที่เกิดขึ้น คือ มิติการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ มิติ
สิ่งแวดล้อม มิติคุณภาพทางสังคม และมิติทุนมนุษย์ และจากผลการด าเนินการภายใต้โครงการนี้ในขั้นต้นได้มี
การก าหนดตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมในแต่ละมิติ ซึ่งครอบคลุมทั้งในภาพรวมอุตสาหกรรม รายสาขา
อุตสาหกรรม และรายพื้นท่ี  

ในการนี้ ทางส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเห็นชอบให้ด าเนินการต่อเนื่องในส่วนของการพัฒนา
ระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ตามข้อก าหนดและกระบวนการที่ได้วางไว้ โดยการ
พัฒนาระบบดังกล่าวนี้จะมีความส าคัญในเชิงของการปฏิบัติการและการเผยแพร่ข้อมูล ทั้งนี้จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานระบบเป็นหลัก และเนื่องจากระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนา
อุตสาหกรรมมีความจ าเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ท าให้การวางระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมต้องมีการศึกษาและ
ออกแบบระบบให้เหมาะสมต่อตัวชี้วัดและข้อมูลที่จะท าการจัดเก็บ กระบวนการและข้ันตอนการจัดเก็บข้อมูล
และการประมวลผล สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้ระบบการ
จัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ง่าย และสามารถแสดงผลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น
ให้กับทางส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
5.3.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาการจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมตามกรอบการ
พัฒนาอุตสาหกรรม โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดทั้งในระดับภาพรวมอุตสาหกรรม ระดับสาขา
อุตสาหกรรม 8 สาขาหลัก3 (อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมโลหะประดิษฐ์ (แม่พิมพ์) และอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่อง
หนัง) และระดับพื้นท่ี และตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใน 4 มิติ ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ตัวชี้วัด
ในมิติการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ 2. ตัวชี้วัดในมิติสิ่งแวดล้อม 3. ตัวชี้วัดในมิติคุณภาพทาง
สังคม และ 4. ตัวชี้วัดในมิติทุนมนุษย์ 
 

                                           
3
 อุตสาหกรรมหลักทั้ง 8 สาขา อ้างอิงจากโครงการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลก, 2553 
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5.3.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 ศึกษาความต้องการในการจัดท าระบบการจัดเก็บตัวชี้วัดในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

1) จัดท าแผนการศึกษา การออกแบบ และจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

2) ทบทวนโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใน
ปัจจุบัน 

3) ศึกษาระบบเครือข่าย (Network) ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 
4) เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษา ประเมินผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม และการให้บริการข้อมูลแก่บุคคลภายนอกในปัจจุบัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

5) ศึกษาข้อมูลจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมจากโครงการจัดท าตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบระบบคลังข้อมูล 

6) ศึกษาและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน ( Business Requirement) ซึ่งรวมถึงผู้ใช้งานใน
สังกัดของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และผู้ใช้งานที่สังกัดหน่วยงานภายนอกส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

7) ประเมินความต้องการของผู้ใช้งาน และก าหนดความต้องการเชิงเทคนิคของระบบ ( Technical 
Requirement) เพ่ือใช้ในการออกแบบโครงสร้าง ระบบเครือข่าย ระบบการจัดส่งข้อมูล และพัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ตรงตามความต้องการ 

8) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการในการตรวจสอบผลการศึกษาความต้องการเชิงเทคนิคของระบบ 
และอนุมัติผลการศึกษาเพ่ือใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนา
อุตสาหกรรม 
ส่วนที่ 2 ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

9) ด าเนินการศึกษาและออกแบบคลังข้อมูล  (Data Warehouse) และสถาปัตยกรรมของระบบ
คลังข้อมูล (Data Architecture) ส าหรับระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

10) ก าหนดชุดค าอธิบายข้อมูล  (Data Dictionary) ซึ่งใช้ส าหรับอธิบายความหมายของข้อมูลที่
จัดเก็บ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแต่ละชุด 

11) ออกแบบระบบคลังข้อมูลเฉพาะด้าน ( Data Mart) เช่น ระบบคลังข้อมูลส าหรับการให้บริการ
ข้อมูลแก่บุคคลและหน่วยงานภายนอกส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

12) ก าหนดรูปแบบ และวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่าย ( Network) เพ่ือการรวบรวมข้อมูลผ่าน
ระบบ online และจัดเก็บข้อมูลลงในระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ
และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

13) ก าหนดเครื่องมือและวิธีการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล (data completeness)  และ
ความถูกต้องของข้อมูล (Validate data) ที่จัดเก็บในระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 
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14) ก าหนดเครื่องมือในการค้นหา ค านวณ และวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

15) ก าหนดเครื่องมือในการจัดท าแบบฟอร์มของรายงาน (Report) ผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 1. 
ระดับภาพรวมอุตสาหกรรม และ 2.ระดับสาขาอุตสาหกรรม และ 3. ระดับเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม  

16) ก าหนดขนาดความจุของระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ( Hardware Storage) ที่สามารถใช้ใน
การรองรับการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

17) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการในตรวจสอบและอนุมัติโครงร่างการออกแบบระบบระบบการ
จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ส่วนที่ 3 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

18) คัดเลือกโปรแกรมและระบบเพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนา
อุตสาหกรรม โดยค านึงถึงความสามารถในการใช้งานและการปรับปรุงระบบในอนาคต 

19) ศึกษาและทบทวนข้อมูลความต้องการเชิงเทคนิคของระบบ เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัดในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

20) ออกแบบหน้าจอการใช้งาน (Graphical User Interface: GUI) ของระบบการจัดเก็บตัวชี้วัดใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการเชิงเทคนิคของระบบ (Technical Requirement)   

21) พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมตามท่ีได้ออกแบบไว้ และ
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 

22) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเพื่อรายงานและตรวจสอบการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 
23) จัดท าคู่มือการใช้งานระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นคู่มือ

การปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ส่วนที่ 4 ติดตั้งและทดสอบการใช้งานของระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม  

24) ติดตั้งระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม และทดสอบระบบข้ันตอนสุดท้าย
เพ่ือตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง (User Acceptance Test: UAT) 

25) จัดท าชุดทดสอบการปฏิบัติงาน (UAT Test Script) เพื่อใช้ตรวจสอบการท างานในการทดสอบ
ระบบข้ันตอนสุดท้าย 

26) ทดสอบการใช้งานของระบบตามชุดทดสอบการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดขึ้น 
27) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการในตรวจสอบและอนุมัติผลการทดสอบการใช้งานของระบบการ

จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ส่วนที่ 5 ฝึกอบรมการใช้งานระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

28) ก าหนดตารางการฝึกอบรมการใช้งานให้กับผู้ปฏิบัติงานและจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการใช้งานระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

29) ด าเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบตามตารางการฝึกอบรมที่ก าหนด 
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30) ส่งมอบระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมพร้อมทั้งคู่มือการใช้งาน และ
เอกสารอื่นๆ ที่จ าเป็น และก าหนดช่วงเวลาในการถ่ายโอนและให้ความช่วยเหลือที่เก่ียวข้องกับการใช้งาน
ระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายหลังจากการส่งมอบงาน 
5.3.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 

1) รายงานการออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมตามกรอบการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

2) มีระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมตาม
กรอบการพัฒนา โดยมีข้อมูลครอบคลุม  1. ระดับภาพรวมอุตสาหกรรม 2.ระดับสาขาอุตสาหกรรม 8 สาขา
และ 3. ระดับพ้ืนที่ใน 4 มิติ ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ตัวชี้วัดในมิติการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจ 2. ตัวชี้วัดในมิติสิ่งแวดล้อม 3. ตัวชี้วัดในมิติคุณภาพทางสังคม และ 4. ตัวชี้วัดในมิติทุนมนุษย์ 

3) มีคู่มือในการใช้งานระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 
4) เจ้าหน้าที่ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบได้

ตามข้ันตอนที่ก าหนด 
5.3.5 คุณสมบัติของท่ีปรึกษา 

1) ต้องเป็นที่ปรึกษาที่จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง 
2) ที่ปรึกษาจะต้องมีผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์ในบริหารโครงการการจัดท าระบบฐานข้อมูล

ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
3) ที่ปรึกษาจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง และเคยเข้าร่วมโครงการในการ

ด าเนินการ 1. ออกแบบ 2. พัฒนาระบบคลังข้อมูล  (Data Warehouse) และระบบคลังข้อมูลเฉพาะด้าน  
(Data mart) และ 3. มีประสบการณ์ในการเชื่อมโยงคลังข้อมูลเฉพาะด้านกับโปรแกรมการวิเคราะห์  
(Business intelligent tool) 4. การพัฒนาระบบในการจัดท ารายงาน (Reporting tools) ในแต่ละด้านไม่
น้อยกว่า 10 ปี 
5.3.6 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

24 เดือน 
5.3.7 งบประมาณ 

1) ศึกษาและออกแบบระบบ เป็นเอกสารในการก าหนดความต้องการทั้งหมดในการจัดท าระบบ  
และการพัฒนาระบบการจัดท าฐานข้อมูลไม่ต่ ากว่า 8 ล้านบาท  และอาจสูงถึง 30 ล้านบาท ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
ขนาดของระบบ การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และ/หรือ การพัฒนาโปรแกรมใหม่ (โดยไม่รวมค่าบ ารุงรักษา
ระบบต่อปี) และไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  
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5.3.8 รายละเอียดงบประมาณ  
 

 หมวดเงิน 
งบประมาณ (หน่วย: บาท) 

ระบบขนาด
เล็ก 

ระบบขนาด
ใหญ่ 

1 หมวดค่าตอบแทน   

1.1 คณะหัวหน้าโครงการ 0.5 ล้าน 1 ล้าน 

1.2  คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท าระบบฐานข้อมูล  0.5 ล้าน 2 ล้าน 

1.3 คณะท างานในการออกแบบระบบฐานข้อมูล  การออกแบบการเช่ือมโยงระบบ การ
ทดสอบระบบระบบ 

1.5 ล้าน 7 ล้าน 

1.4 ค่าใช้จ่ายการจัดระบบในการจัดเก็บข้อมูล และตรวจสอบระบบการจัดเก็บ 
รวมถึงกิจกรรมในการจัดอบรมการใช้งานระบบ และจัดท าคู่มือการใช้งาน  

4 ล้าน 10 ล้าน 

 หมวดค่าตอบแทน (รวมทั้งสิ้น) 6.5 ล้าน  20 ล้าน 

2 หมวดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์และและระบบในการจัดเก็บข้อมูล  

2.1 ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้กับ (Hardware) 1 ล้าน 3.5 ล้าน 
2.2 ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปเช่นระบบ server หรือระบบในการจัดท า

รายงาน หรือระบบในการออกแบบข้อมูล 
0.5 ล้าน 6.5 ล้าน 

  ยอดรวมงบประมาณในการด าเนินงานของคณะท างานในการด าเนินงานโครงการ 1.5 ล้าน 10 ล้าน 

  ยอดรวมงบประมาณในการด าเนินงานของคณะท างาน 8 ล้าน 30 ล้าน 
* การประมาณการงบประมาณในการจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้น ซ่ึงมีปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้งบประมาณในการ
ด าเนินกงานเพิ่มขื้นหรือลดลง ทางคณะที่ปรึกษาไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากประมาณการนี้ 
 

เงื่อนไขส าหรับการประเมินงบประมาณเบื้องต้นในการออกแบบระบบ 
 งบประมาณในการจัดท าฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมข้ึนอยู่กับขนาดของ
ระบบตามข้อก าหนดในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะต้องมีการก าหนด User requirement เพ่ือจัดท า
ข้อก าหนดก่อน จึงจะสามารถประมาณการงบประมาณที่จะใช้ในการจัดท าระบบได้ แต่ในภาพรวมงบประมาณ
ในการจัดท าระบบ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้คือ  

1. ปริมาณและรายละเอียดของข้อมูล  ถ้าปริมาณข้อมูลและรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บมี
จ านวนมาก จะท าให้งบประมาณในการออกแบบระบบสูงขึ้น เพราะจะต้องใช้เวลาในการออกแบบ
ระบบที่นานขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น และใช้เวลาในการทดสอบระบบที่นานขึ้นด้วย ปัจจัยต่างๆ นี้
จึงส่งผลให้งบประมาณสูงขึ้น 

2. การเชื่อมโยงระบบประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมกับระบบอ่ืน  หากระบบมีการเชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบอื่นๆ เช่น ฐานข้อมูลของสภาพัฒน์ฯ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ โดยอาศัยการ
จัดส่งข้อมูลแบบออนไลน์อัตโนมัติระหว่างระบบกับระบบ เพ่ือลดขั้นตอนการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ในการกรอกและจัดส่งข้อมูล จะท าให้มีค่าใช้จ่าย่ในการศึกษาและออกแบบการเชื่อมโยง
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ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะท าให้งบประมาณในการออกแบบสูงขึ้นตามล าดับ  แต่ก็
จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของบุคลากรลงได้ ส าหรับการใช้ระบบการประเมินผลนี้ในระยะยาว 

3. การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป หรือการพัฒนาระบบข้ึนเอง  การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
จัดท าระบบข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์จะท าให้ต้นทุนสูงกว่าการพัฒนาระบบขึ้นเอง แต่การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่มีลิขสิทธิ์จะช่วยลดระยะเวลาในการจัดท าระบบได้เร็วขึ้น และระบบที่ได้จะมี
มาตรฐานสากลและสามารถเชื่อมโยงระบบอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น 

4. การเลือกใช้บริษัทที่มีความเชื่ยวชาญเฉพาะด้านส าหรับการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน เช่น การ
ว่าจ้างบริษัทที่มีความเชื่ยวชาญในการออกแบบ บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ บริษัทที่
มีความเชี่ยวชาญในการทดสอบระบบ จะท าให้มีงบประมาณในการด าเนินการแต่ละขั้นตอนที่สูงกว่า
การว่าจ้างบริษัทเดียวในการด าเนินการทั้งระบบ  

5. การปรับเปลี่ยนข้อก าหนดการจัดท าระบบระหว่างการด าเนินการ  การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
ข้อก าหนดของระบบเป็นประเด็นส าคัญที่ท าให้งบประมาณในการด าเนินการสูงขึ้น ผู้พัฒนาระบบจะ
ประมาณการงบประมาณในการออกแบบระบบสูงขึ้น ดังนั้น การจัดท าข้อก าหนดที่ชัดเจน หรือ 
การท าระบบฐานข้อมูลที่ไม่ซับซ้อน หรือมีปริมาณข้อมูลที่จ ากัดหรือมีขนาดเล็กจะท าให้งบประมาณ
ไม่สูงนัก 

5.4 แผนการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

เนื่องจากข้ันตอนการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งหมด จะประกอบด้วยหลายโครงการย่อย
ที่เก่ียวข้อง คือ 1) การจัดท าตัวชี้วัดการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 2) การจัดท ากระบวนการในการ
จัดเก็บข้อมูลและการก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวางแผนการประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด และ 3) การจัดท าระบบฐานข้อมูลส าหรับการจัดท าตัวชี้วัด ดังนั้น จึงได้วางแผนการด าเนินโครงการใน
ภาพรวมของทั้งหมด เพ่ือให้เห็นถึงขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจนและความเชื่อมโยงในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะ
ประกอบด้วยขั้นตอนหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการเบื้องต้น แสดงรายละเอียดดังรูปต่อไปนี้ 
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รูปที่ 30 แผนการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม

ทดลองจัดเก็บค่าตัวช้ีวัดที่
ได้ก าหนดไว้

ศึกษาถึงข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับการจัดท าตัวช้ีวัด และ

แหล่งข้อมูล 

จัดจ้างที่ปรึกษาท าตัวช้ีวัด
ส าหรับการประเมินผลการ

พัฒนาอุตสาหกรรม

ป  2558ป  2557ป  2556

ด าเนินการจัดท าตัวช้ีวัดทั้ง 
4 มิติส าหรับการ

ประเมินผลการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

ทดลองจัดเก็บตัวช้ีวัดผล
การพัฒนาอุตสาหกรรม

ก าหนดโครงสร้าง บทบาท
และหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของแต่ละหน่วยงาน

ตรวจสอบความเหมาะสม
ของกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ตัวชี้วัดในการประเมินผลการพฒันาอตุสาหกรรม ระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม

Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

ศึกษาความต้องการในการ
จัดท าระบบการจัดเก็บตัวช้ีวดั

ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

จัดจ้างที่ปรึกษาท าระบบการ
จัดเก็บตัวช้ีวดั 

ออกแบบระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลตัวช้ีวัดผลการพัฒนา

อุตสาหกรรม

พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
ตัวช้ีวัดผลการพัฒนา

อุตสาหกรรม

ติดตั้งและทดสอบการใช้งานของ
ระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดผล

การพัฒนาอุตสาหกรรม

ก าหนดวิธีการค านวณ 
เครื่องมือที่ใช้ ข้อมูลที่เก่ียว 

และวิธีการวิเคราะห์ผล

จัดท าตัวอย่างการรายงาน
ผลค่าตัวช้ีวัด พร้อมบท

วิเคราะห์

จัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
กระบวนการจัดเก็บช้อมูล
ตัวช้ีวัดและก าหนดบทบาท

หน้าที่ของหน่วยงาน

ออกแบบกระบวนการ 
ข้ันตอนและรูปแบบในการ
จัดเก็บ และเครื่องมือที่ใช้

วางแนวทางและแผนการ
ประชาสัมพันธ์ตัวช้ีวัดการ

ประเมินผลการพัฒนา
อุตสาหกรรม

จัดท าคู่มือการใช้งานระบบการ
จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดผลการพัฒนา

อุตสาหกรรม 

ฝึกอบรมการใช้งานระบบการ
จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดผลการ

พัฒนาอุตสาหกรรม

กระบวนการจัดเก็บตัวชี้วัดและบทบาทหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน
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บทที ่6 กิจกรรมการด าเนินงานในการศึกษาการวางกรอบการประเมินผลการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

โครงการนี้จัดท าข้ึนเพื่อวางกรอบแนวคิดระบบการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เพ่ือให้การพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบด้านควบคู่
ไปด้วย ซึ่งรวมถึงด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพสังคม และด้านคุณภาพชีวิตของแรงงาน และ
เพ่ือให้ได้ระบบการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีการออกแบบกระบวนการ
จัดเก็บ รูปแบบวิธีการจัดเก็บ การเลือกใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการจัดเก็บ เครื่องมือทางสถิติ 
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงออกแบบระบบและวิธีการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศในระดับภาพรวม 
รายสาขา และรายพ้ืนที่ 

 

 
รูปที่ 31 ข้ันตอนการด าเนินกิจกรรมประกอบโครงการ 

กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือก าหนดกรอบตัวชี้วัดในการพัฒนา
อุตสาหกรรม และจัดประชุมกับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ในการ
จัดท าโครงการ แนวทางการจัดท าโครงการ ยกร่างตัวชี้วัดในการประเมินการพัฒนาอุตสาหกรรม และรวบรวม
ข้อมูลตัวชี้วัดที่มีการจัดเก็บอยู่ในปัจจุบันจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวม
มาจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาวิเคราะห์และคัดแยกตามกรอบตัวชี้วัดแต่ะละด้าน เพื่อก าหนด
ข้อก าหนดในการศึกษาการจัดท าตัวชี้การประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ก าหนดข้อก าหนดในการศึกษา
การจัดท ากระบวนการในการจัดเก็บ และก าหนดข้อก าหนดในการศึกษาการจัดท าระบบฐานข้อมูลในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม  
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6.1 สรุปการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับภาครัฐและเอกชน 

ในการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับภาครัฐและภาคเอกชนครั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดท าโครงการ ยก
ร่างตัวชี้วัดในการประเมินการพัฒนาอุตสาหกรรม และรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่มีการจัดเก็บอยู่ในปัจจุบันทั้งใน
ส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรมให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดการ
ประชุมส าหรับหน่วยงานภาครัฐในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ .ศ. 2555 เวลา 9.30 - 12.00 น. และส าหรับ
หน่วยงานภาคเอกชนในเวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ซึ่งสามารถสรุปเนื้อหาการประชุมได้เป็นประเด็นส าคัญจากการประชุม
กลุ่มย่อย และรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ดังนี้ 
6.1.1 วัตถุประสงค์การจัดประชุมกลุ่มย่อยกับภาครัฐและเอกชน 

การจัดประชุมกลุ่มย่อยกับภาครัฐและภาคเอกชนครั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดท าโครงการ ยกร่าง
ตัวชี้วัดในการประเมินการพัฒนาอุตสาหกรรม และรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่มีการจัดเก็บอยู่ในปัจจุบันทั้งในส่วน
ของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงเปูาหมายและกิจกรรมของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ในการด าเนินโครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

2) สร้างความร่วมมือในการจัดท าตัวชี้วัดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของไทย 
3) ศึกษาถึงข้อมูลที่หน่วยงานมีการจัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงระดับความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

ต่างๆ 
4) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนถึงข้อมูลที่ทางหน่วยงานภาครัฐต้องการให้มีการ

จัดเก็บ เพื่อก าหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
5) ศึกษาถึงวิธีการ (Methodology) จัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 
6) ศึกษาถึงโครงการที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการด าเนินการในด้านการจัดเก็บ

ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 
6.1.2 สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมกลุ่มย่อย 

จากการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับภาครัฐและภาคเอกชน สามารถสรุปการประชุมได้ดังนี้ 
1. การประชุมกลุ่มย่อยกับภาครัฐ 

 ในปัจจุบันนี้ภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาไปอย่างมาก ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ด้าน
ระบบขนส่งโลจิสติกส์ แต่ทั้งนี้การวัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นจ าเป็นต้องวัดทั้งระบบ
อุตสาหกรรม ทั้งทางด้านผลกระทบต่อแรงงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม โครงการนี้จึงได้มี
ความประสงค์ท่ีจะจัดท าดัชนีชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรมข้ึน โดยมีมุมมองด้านต่างๆ ที่
รวมถึงคุณภาพชีวิตของแรงงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย เพ่ือชี้วัดมุมมองแต่ละด้าน และ
พัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
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 หน่วยงานภาครัฐเห็นสมควรในการจัดท าตัวชี้วัดและฐานข้อมูล และเห็นด้วยอย่างยิ่งใน
กระบวนการจัดท าที่มีการประสานงานให้หน่วยงานอื่นๆ ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วม เนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงหลักธรรมาภิบาลและการท างานเป็นทีม  

 เรื่องการก าหนดดัชนีชี้วัดควรต้องก าหนดกรอบและขอบเขตที่มีความชัดเจน และต้อง
ค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เนื่องจากโครงสร้างอุตสาหกรรมหรือความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมนั้นเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นตัวชี้วัดจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตาม
สภาวะเศรษฐกิจด้วย โดยอาจจะแบ่งดัชนีชี้วัดภาพรวมอุตสาหกรรมของประเทศส าหรับแต่
ละช่วงเวลา เช่น ดัชนีชี้วัดส าหรับ 5 ปี ดัชนีชี้วัดส าหรับ 10 ปี เป็นต้น  

 นอกจากนี้ควรมีการก าหนดดัชนีชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม ส าหรับชี้วัดอุตสาหกรรมราย
สาขา รายพื้นท่ี และดัชนีชี้วัดที่สามารถวัดได้ถึงความยั่งยืนของเศรษฐกิจ ดัชนีชี้วัดความพึง
พอใจของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ดัชนีชี้วัดด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งดัชนีตัวนี้อาจ
เชื่อมโยงกับมูลค่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ดัชนีชี้วัดด้านมลพิษและด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจหรือค่าซีเอสอาร์ (Corporate 
Social Responsibility: CSR) 

 การก าหนดขั้นตอนอาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกคือการก าหนดกรอบและดัชนีชี้วัดที่
เหมาะสมมีความยั่งยืนและมั่นคง และก าหนดเป็นฐานข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ ในส่วนที่สองคือ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล วิธีการเชื่อมโยงข้อมูล และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานจะท าให้ข้อมูลเหล่านั้นได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

 กระบวนการก าหนดกรอบและดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมนั้น ควรต้องพิจารณาปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
เช่น โครงสร้างทางอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ผลกระทบจาก
การเป ดเสรีทางการค้า ( AEC) ระดับของดัชนีชี้วัด สัดส่วนการพัฒนาอุตสาหกรรมโดย
กระทรวงต่างๆ การจัดเก็บข้อมูลรายพื้นที่ รายสาขา เป็นต้น  

 นอกจากนี้ควรพิจารณาแนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ได้ก าหนดไว้ก่อน
หน้านี้ด้วย เช่น ยุทธศาสตร์ตามโครงการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับ
โลก ซึ่งควรที่จะพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ กลยุทธ แนวทางปฏิบัติ และแนวทางการขับเคลื่อน 
แล้วจึงพิจารณาถึงปัจจัยที่ใช้ขับเคลื่อน และจึงก าหนดดัชนีชี้วัดปัจจัยที่ใช้ขับเคลื่อนเหล่านั้น 

 การออกแบบการเก็บข้อมูลและการจัดเก็บตัวชี้วัดอาจอาศัยเครื่องมือทางสถิติและทาง
เศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วย เนื่องจากข้อจ ากัดต่างๆ อาจอาศัยข้อมูลจากการล าดับความส าคัญ
ของพาเรโต หรือใช้เครื่องมืออ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสม และมอบหมายให้หน่วยงานที่
เหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีปัญหาด้านการเก็บข้อมูลของตัวชี้วัด เช่น ตัวชี้วัดด้านผลผลิต 
(productivity) ของอุตสาหกรรม ซึ่งในบางครั้งไม่สามารถเก็บข้อมูลที่ทันสมัยได้ และปัญหา
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ที่ส าคัญอีกประการคือ ความถูกต้องของข้อมูลและการน าข้อมูลทุติยภูมิมาใช้งาน และต้อง
พิจารณาถึงความเหมาะสมของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพด้วย 

 ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสามารถน าข้อมูลบางส่วนไปใช้ใน
โครงการ เช่น หน่วยงาน BOI มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนโดยมีข้อมูลเรื่อง รายได้ การ
ลงทุนเครื่องจักร ภาษีเงินได้ และก าลังด าเนินโครงการพัฒนาการจัดเก็บตัวชี้วัดที่จ าเป็น
ส าหรับการลงทุนที่ต้องเก็บเพิ่มเติม สวทช. มีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับด้านทุนมนุษย์ มูลค่า
โครงการด้านวิจัยพัฒนาที่อุตสาหกรรมขอรับรองภายใต้มาตรการภาษี 200 % ซึ่งสะท้อน
ความสร้างสรรค์ของอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน สวทน. การลงทุนการ
วิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก าลังด าเนินการออกแบบการเก็บ
ข้อมูลด้านการเงิน การพัฒนาบุคลากร ความสามารถของอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย มีดัชนีชี้วัดการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และดัชนีที่เกี่ยวกับการลงทุน 
ส านักงานสถิติมีการจัดท าแผนแม่บทระบบสถิติ 23 สาขา ซึ่งแผนแม่บทนี้จะจัดท าตัวชี้วัดที่
เหมาะสมและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้สามารถดึงข้อมูลตัวชี้วัดหรือ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ในทันที และสามารถช่วยลดปัญหาข้อมูลที่ไม่ตรงกันของหน่วยงานได้
อีกด้วย 

 โดยสรุป การจัดท าดัชนีชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม ควรต้องค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอันได้แก่ คุณภาพชีวิตของแรงงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นชอบในการจัดท าดัชนีชี้วัดและฐานข้อมูล เพ่ือให้ทิศ
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถพัฒนาด้าน
อ่ืนๆ ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 

2. การประชุมกลุ่มย่อยกับภาคเอกชน 

 เปูาหมายของการจัดท าโครงการนี้เพื่อก าหนดดัชนีชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็น
จริงที่เกิดข้ึนในประเทศ โดยสะท้อนถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมในประเทศ 
รวมถึงสภาพสังคม คุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน และสภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยัง
มองถึงการพัฒนาด้านมนุษย์อีกด้วย โดยดัชนีดังกล่าวนี้จะท าให้สามารถก าหนดทิศทางการ
พัฒนาที่ส่งผลให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิตของ
แรงงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการก าหนดดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมจะจัดท าในโครงการระยะ
ต่อไปโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของดัชนีชี้วัดแต่ละด้าน 

 การจัดท าดัชนีชี้วัดนี้ ควรต้องพิจารณาถึงแผนที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันได้แก่ แผนพัฒนา 
20 ปี เป็นต้น และพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลถึงความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ ปัจจัยขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัด รวมถึงสภาพความเป็นจริงที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านต้นทุนวัตถุดิบ ด้านคุณภาพ
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ของแรงงาน การจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ได้มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่
แล้ว ข้อมูลบางส่วนก็อาจน ามาใช้ในโครงการนี้ได้ เช่น ส านักวิชาการสภาอุตสาหกรรม 
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม โดยจัดเก็บข้อมูลร้อยละ 10 - 20 
จากจ านวนผู้ประกอบที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมด้วยการใช้แบบสอบถาม และโทรศัพท์
ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโดยตรง เป็นต้น แต่ทั้งนี้ดัชนีดังกล่าวต้องสะท้อนให้เห็นถึง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ กล่าวคือ เก็บข้อมูลด้านนี้แล้วจะน าไปพัฒนาด้านใดต่อไป 

 นอกจากนี้ต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาที่เก่ียวข้องด้วย เช่น การเป ด
การค้าเสรีอาเซียน (AEC) อาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การก าหนดค่าแรงที่
สูงขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีปัญหาที่เห็นได้ชัดในเรื่องการขาดแรงงานคือ อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
และปัญหาด้านค่าแรงสูงจนต้องอาศัยการลงทุนด้านเครื่องจักรคือ อุตสาหกรรมการเกษตร 
เป็นต้น และควรจัดท าดัชนีที่สามารถชี้วัดถึงด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา ด้านภูมิปัญญา ด้านนวัตกรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านความพึงพอใจ และด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม เพิ่มเติมด้วย และหากสามารถ
เปรียบเทียบดัชนีต่างๆ กับประเทศเพ่ือนบ้านได้ จะท าให้สามารถมองเห็นถึงศักยภาพด้านที่
โดดเด่น และด้านที่ควรเร่งพัฒนาอีกด้วย 

 ในส่วนของปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในการจัดท าดัชนีชี้วัดก็เป็นส่วนที่ควรต้องให้ความส าคัญอย่าง
ยิ่ง โดยเฉพาะปัญหาด้านข้อมูล เช่น ปัญหาด้านการน าข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการ ได้แก่ 
ข้อมูลมีความละเอียดไม่เพียงพอ เช่น การจัดเก็บไม่ตรงกับความเป็นจริง เป็นต้น ประเภท
ของข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการ เช่น ข้อมูลเชิงสาขา ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เป็นต้น ปัญหาด้าน
การเป ดเผยข้อมูลและความเชื่อมโยงของข้อมูล หน่วยงานบางหน่วยไม่สามารถน าข้อมูลไป
ใช้ต่อได้เนื่องจากข้อมูลนั้นๆ ไม่ได้รับการเผยแพร่ และข้อมูลเดียวกันแต่ไม่ตรงกันของ
หน่วยงานต่างๆ ปัญหาด้านความเข้าใจข้อมูล บางครั้งผู้ใช้งานไม่เข้าใจถึงดัชนีแต่ละตัว จึง
ควรมีค าจ ากัดความของดัชนีแต่ละดัชนีเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจในข้อมูลและน าไปใช้ได้
ถูกต้อง ปัญหาการก าหนดระดับการจัดเก็บข้อมูล เช่น ความสามารถในการท าก าไร อาจเป็น
ดัชนีในระดับองค์กรเพียงเท่านั้น 

 โดยสรุป ภาครัฐควรที่จะเร่งก าหนดความชัดเจนของทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ เพ่ือให้ภาคเอกชนพัฒนาได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งภาคเอกชน
เชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมของประเทศจะสามารถพัฒนาไปได้อีกมาก แต่ท้ังนี้ต้องอาศัยปัจจัย
สนับสนุนจากภาครัฐด้วย โดยให้ภาครัฐจัดท าดัชนีชี้วัดด้านต่างๆ ขึ้นมาก่อนและน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ร่วมกับภาคเอกชนอีกครั้งหนึ่ง 
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6.1.3 รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย 
จากการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับภาครัฐและภาคเอกชนในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 9.30 - 

12.00 น. และส าหรับหน่วยงานภาคเอกชนในเวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคาร
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสรุปเนื้อหาการประชุมเป็นประเด็นส าคัญ
ดังที่กล่าวมา โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยแบ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน 
ดังนี้ 

รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารวมการประชุมกลุ่มย่อย ( Focus Group) เรื่องการจัดท าตัวชี้วัดการ
พัฒนาอุตสาหกรรม วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิการยน 2555 เวลา 9.30 - 12.00 น. 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 คุณธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

2 คุณจิตราภรณ์ เมฆกระจ่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

3 คุณรัชนี         รัตนชาติชูชัย  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
ส านักงานปลัด กระทรวง
พาณิชย์ 

4 คุณณิชชาภัทร กาญจนอุดมการ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
ส านักงานปลัด กระทรวง
พาณิชย์ 

5 คุณสมศจี ศิกษมัต ผู้อ านวยการส านักสถิติ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
6 คุณลัพธวรรณ วอลซ์ ที่ปรึกษาฝุายแรงงาน ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ส านักงานปลัด กระทรวง
แรงงาน 

7 คุณณัฐภัค ฉวีราช นักวิชาการแรงงานช านาญการ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัด กระทรวง
แรงงาน 

8 คุณไพรัช จงประเสริฐพร ผู้อ านวยการกองปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

9 คุณเพ็ญนภา เธียรพจีกุล  เศรษฐกร 8 กองวิเคราะห์
นโยบายและแผนฝุาย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ 
10 คุณภาวิดา มั่นในสัจจธรรม เศรษฐกร 6 กองวิเคราะห์

นโยบายและแผนฝุาย
ยุทธศาสตร์ 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

11 คุณแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

ส านักงานปลัด กระทรวง
อุตสาหกรรม 

12 คุณสุทิศา สงวนตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 

13 คุณดารารัตน์ ชัชดานุรักษ์ ผู้ช่วยวิจัย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

14 คุณพรรณี พนิตประชา ผู้ช่วยวิจัย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

15 คุณจินตนา ติระด ารงค์กุล เศรษฐกรช านาญการพิเศษ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
16 คุณธนพล อัมพวา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ 
ศูนย์สารสนเทศโรงงาน
อุตสาหกรรม 

17 คุณเกรียงยุทธ ผิวอ่อน วิศวกรช านาญการ ส านักพัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุน กสอ. 

18 คุณสุวิดา ธัญวงษ์  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ช านาญการ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน 

19 คุณอรวรรณ สุทธางกูร  นักวิชาการสถิติ ช านาญการ
พิเศษ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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รูปที่ 32 การจัดประชุมกลุ่มย่อยเรื่องการจัดท าตัวช้ีวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ  
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รายชื่อหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้ารวมการประชุมกลุ่มย้าย ( Focus Group) เรื่องการจัดท าตัวชี้วัด
การพัฒนาอุตสาหกรรม วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิการยน 2555 เวลา 13.30 - 16.30 น. 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1 คุณจีระศักดิ์ ค าสุริย์ นักวิจัย สถาบันอาหาร 
2 คุณปาริฉัตร สาน้อย นักวิจัยด้านการเพ่ิมผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
3 คุณพรรณี อังศุสิงห์ รองผู้อ านวยการสถาบัน สถาบันรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ 
4 คุณสาวิตรี พันธุ์น้อย เจ้าหน้าที่ส านักวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย (ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
ไทย) 

5 คุณสมชัย สิทธิกุลพานิช รองประธานคณะกรรมการ
ธุรกิจขนาดใหญ่ 

หอการค้าและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย 

6 คุณชาติชาย สิงหเดช ผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

7 คุณรัชนิดา นิติพัฒนาภิรักษ์ ผู้ช านาญการพิเศษ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ 
สถาบันยานยนต์ 

8 คุณฐิติพร แสงมุดดา เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ 

9 คุณภัทรันดา  แสงมหะหมัด นักวิชาการ สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
10 คุณสิริรัตน์  อุ่นสิริ เจ้าหน้าที่วิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 
11 คุณจุฑาธิป สุพรรณโกมุท เจ้าหน้าที่วิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 
12 คุณดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สถาบันไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
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รูปที่ 33 การจัดประชุมกลุ่มย่อยเรื่องการจัดท าตัวช้ีวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงานภาคเอกชน 
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6.2 สรุปรายละเอียดและประเด็นการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

6.2.1 รายช่ือหน่วยงานที่สัมภาษณ์ 
จากการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ

และรวบรวมตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องในเบื้องต้น ทั้งนี้จึงได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าไป
สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม การจัดท าตัวชี้วัด การเก็บข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าตัวชี้วัดต่างๆ โดยมีรายชื่อ
หน่วยงานที่เข้าสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 คุณศิริลักษณ์ ฉกะนันท์ ผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐกิจการ
แรงงาน 

ศูนย์เศรษฐกิจการแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

2 คุณปาริฉัตร สาน้อย  นักวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
3 คุณสุพาพร  อรุณรักษ์สมบัติ  ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิเคราะห์

และพยาการณ์สถิติเชิงสังคม 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
6.2.2 สรุปประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์ 

 โครงการนี้จะก าหนดกรอบตัวชี้วัดที่ชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยพิจารณาด้านอ่ืนๆ ควบคู่กันไป
ด้วย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านแรงงาน ซึ่งในปัจจุบันเห็นได้ว่า
อุตสาหกรรมมีการพัฒนาไปอย่างมาก แต่คุณภาพชีวิตของแรงงานแย่ลง เกิดปัญหาการกระจุกตัวของ
แรงงานในจังหวัดที่เป็นแหล่งของอุตสาหกรรม ซึ่งมีพ้ืนที่จ ากัด เช่น กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร 
เป็นต้น นอกจากนี้อาจเกิดปัญหาครอบครัว การหย่าร้าง การย้ายถิ่นฐานอีก ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคมเสื่อมโทรม เป็นต้น 

 โครงการนี้จึงจะพัฒนากรอบของตัวชี้วัดให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ในทุกๆ ด้าน โดย
ส ารวจว่าแต่ละหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมก าลังด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
และตัวชี้วัดใดบ้าง และด าเนินการรวบรวมตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จากนั้นจึงวิเคราะห์
ตัวชี้วัดแต่ละตัวที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และคุณภาพชีวิต
ของแรงงาน และคัดแยกตัวชี้วัดเป็น 4 มิติเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดเป็นตัวชี้วัดในโครงการระยะ
ถัดไป 

 ในการก าหนดกรอบควรพิจารณาถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้วย เนื่องจากในปัจจุบันสังคม
ครอบครัวมักจะเป็นครอบครัวที่เล็กลง มุ่งเน้นการท างานอย่างเดียว ไม่มีบุตร และมีแนวโน้มผู้สูงอายุ
เพ่ิมข้ึน และการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมไปสู่จังหวัดชายแดน 
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 ในบางประเทศมีการออกกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบการต้องมีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและส่ง
ข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ก าหนดให้เป็นประจ า เช่น ประเทศมาเลเซีย ญี่ปุุน เป็นต้น เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจไปใช้ในการวิเคราะห์ผลและออก
นโยบายเพื่อพัฒนาภาคเอกชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป รวมทั้งเป็นการขจัดปัญหาในเรื่องของการขอ
ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลที่บางหน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการและเป็นไปได้ยากในทาง
ปฏิบัติอีกด้วย 

 ในการจัดท าตัวชี้วัดในโครงการนี้ ควรมุ่งเน้นข้อมูลด้านอุปสงค์ อุปทาน ทักษะของแรงงาน และข้อมูล
การจ้างงาน ข้อมูลการเลิกจ้าง ข้อมูลการว่างงาน เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มของแรงงาน และควร
พิจารณาถึงปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนื่องจาก
หน่วยงานพบปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกัน และก าลังพัฒนาปรับแยก
ประเภทอุตสาหกรรมให้ตรงกัน เพ่ือให้มีการใช้ข้อมูลที่ตรงกัน 

 นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงเงื่อนไขการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลรายพื้นท่ี ข้อมูลรายสาขา  ขั้นตอนการ
จัดเก็บ ค าถามที่ใช้ในการส ารวจข้อมูล รายละเอียดค าถามท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การสื่อความหมาย
ของค าถาม ระยะเวลาที่ใช้ในการส ารวจข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 

 ดังนั้นในการจัดท าโครงสร้างตามกรอบ 4 มิตินั้นควรพิจารณาถึงขอบเขต นิยามความหมายของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัวอย่างชัดเจน และอธิบายถึงการสะท้อนความหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวอย่างชัดเจน 
เช่น มิติสังคมความเป็นอยู่ที่ดี ก็ควรพิจารณาในหลายมุมมอง ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกด้านที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในสังคม ความสมดุลย์กับมิติด้านอื่นๆ เป็นต้น และแนะน าให้เข้าไปศึกษา
ข้อมูลของมูลนิธินโยบายสุขภาวะ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลักดันดัชนีวัดความก้าวหน้าที่สามารถสะท้อน
การพัฒนาของประเทศท่ีควรจัดเก็บข้อมูล นอกเหนือไปจากค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ( GDP) 
เพียงอย่างเดียว 

 ปัญหาหลักที่พบในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการคือ ขาดความร่วมมือในการให้ข้อมูล 
โดยเฉพาะข้อมูลบางประเภทที่จะเก่ียวข้องกับทางบัญชี หรือข้อมูลบางตัวที่ทางสถานประกอบการ
ไม่ได้มีการจัดเก็บอยู่ ท าให้ข้อมูลที่ต้องการได้รับไม่ครบถ้วน หรือในกรณีที่ได้รับข้อมูลมาก็ต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง เพราะมีบางข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปจากแนวโน้มของข้อมูล
ส่วนใหญ่ ท าให้ต้องมีการสุ่มข้อมูลขึ้นมาใหม่ 

 ปัญหาและอุปสรรคที่ทางส านักงานสถิติพบนั้น มี 2 ประเด็นหลัก คือ การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ตรงกัน
ของหน่วยงาน เช่น ข้อมูลจ านวนประชากรของส านักงานสถิติเมื่อเทียบกับข้อมูลจ านวนประชากรใน
ทะเบียนราษฎรนั้นไม่ตรงกัน เนื่องจากวิธีการเก็บข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลของส านักงานสถิตินั้นจะใช้
การส ารวจในพื้นที่แต่ละจังหวัด ส่วนข้อมูลในทะเบียนราษฎรนั้นเป็นข้อมูลจากส ามะโนครัว ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าเงื่อนไขในการจัดเก็บข้อมูลไม่ตรงกัน ซึ่งข้อมูลของส านักงานสถิติจะมาจากการส ารวจจากทั่ว
ประเทศเป็นหลัก  
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 ในส่วนที่สอง คือ ข้อจ ากัดในการจัดเก็บข้อมูล โดยส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในการส ารวจข้อมูลในเมือง
หลวง บางครั้งไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ เนื่องจากกลุ่มเปูาหมายไม่สะดวกในการให้ข้อมูล หรือ การ
ส ารวจข้อมูลตามที่พักอาศัยแต่กลุ่มเปูาหมายไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถเข้าไปส ารวจข้อมูลที่พักอาศัยที่
เป็นคอนโด เป็นต้น 

 ปัจจุบันทางส านักงานสถิติได้ด าเนินโครงการจัดท าแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 21 สาขา ซึ่งจะ
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาเข้ามาพิจารณาตัวชี้วัดที่มีท้ังหมดในแต่ละสาขา ซึ่งจะ
พิจารณาถึงความจ าเป็นของตัวชี้วัดแต่ละตัว ความถี่ในการจัดเก็บ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิธีการ
จัดเก็บข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูล 

 ส านักเศรษฐกิจการแรงงานได้มีการจัดข้อมูลสถานการณ์และการเตือนเตือนภัยด้านแรงงาน ซึ่ง
สามารถสืบค้นได้ในเว็บไซด์ โดยใช้หลักสถิติในการจัดเก็บข้อมูล และอาศัยการรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ ด้วย เช่น ส านักงานสถิติ กระทรวงอุตสาหกรรม ฐานข้อมูลขององค์การเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ( Organization for Economic Cooperation and 
Development: OECD) 

 ส านักเศรษฐกิจการแรงงานได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลสถานการณ์และการเตือนเตือนภัยด้านแรงงาน 
โดยใช้ข้อมูลดิบจากผลการปฏิบัติงานและจัดท าเป็นรายไตรมาส แต่ยังไม่ได้ด าเนินการในส่วนของ
ข้อมูลมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( The International Labour Organization: 
ILO) ซึ่งทางหน่วยงานก าลังด าเนินการพัฒนาดัชนีที่อ้างอิงจากมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่  6 แต่ ณ ปัจจุบันได้มีการพัฒนามาตรฐานเป็นฉบับที่  7 ออกมา หน่วยงานจึงจัดท า
เป็นคู่มือเพ่ือเป็นองค์ความรู้ในหน่วยงาน 

 นอกจากนี้กระทรวงแรงงานได้ด าเนินการพัฒนาศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เพื่อบูรณาการการใช้
ข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานอีกด้วย 

 ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับด้านนวัตกรรม สามารถรวบรวมข้อมูลได้จากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมข้ึนโดยตรง 
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6.2.3 รูปภาพประกอบการสัมภาษณ์ 
 

  
 

  
 

  
  



โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

-155- 

6.3 สรุปรายละเอียดการประชุมเชิงป ิบัติการคณะอนุกรรมการสถิติ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติได้เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตสถิติ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่เป็นสถิติจากการ
ส ารวจ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐจ านวนมากที่ผลิตสถิติจากระบบการรายงานและงานทะเบียนที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจและการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งอาจเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านมาตรฐานและ
คุณภาพของงานด้านสถิติ และในบางกรณีก็เกิดความซ้ าซ้อนและสิ้นเปลือง ส านักงานสถิติแห่งชาติจึงได้จัดท า
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 ซึ่งมีเปูาประสงค์ที่จะพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้
เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างเป็นระบบเพ่ือให้สถิติเป็นฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ โดยแบ่งเป็น
คณะอนุกรรมการสถิติสาขาต่างๆ รวม 21 คณะ ซึ่งในระหว่างการด าเนินโครงการประเมินผลการพัฒนา
อุตสาหกรรมนี้ ทีมงานได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการสถิติสาขาแรงงานจึงได้น าเอา
รายละเอียดของวัตถุประสงค์และสรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการอนุกรรมการสถิติสาขา
แรงงานมา ณ ที่นี้ และเนื่องจากรายละเอียดการจัดท าโครงสร้างสถิติทางการสาขาแรงงาน และดัชนีชี้วัดด้าน
ต่างๆ อยู่ในระหว่างด าเนินการพิจารณา ดังนั้นโครงสร้างและดัชนีดังกล่าวจึงเป็นเพียงร่างเท่านั้น 
6.3.1 วัตถุประสงค์การจัดท าแผนพัฒนาสถิติสาขาแรงงาน 

แผนพัฒนาสถิติรายสาขา (รวมสาขาแรงงาน) คือ เครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการเพ่ือให้ 
 ประเทศมีข้อมูลสถิติท่ีส าคัญจ าเป็นต่อการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม เพื่อวางแผนและ

ประเมินผลการพัฒนาในแต่ละสาขา 

 หน่วยงานสถิติต่างๆ และบุคลากรมีสมรรถนะเพ่ิมข้ึนด้านการจัดท าข้อมูลและการจัดท าสถิติ 
 ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงสถิติสาขาต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว 

แผนพัฒนาสถิติรายสาขามีองค์ประกอบส าคัญคือ “ผังสถิติทางการ ” ที่ก าหนดรายการสถิติท่ีส าคัญ
จ าเป็นต่อการวางแผนและติดตามผลการพัฒนาระดับประเทศและสาขา พร้อมทั้งก าหนดหน่วยสถิติท่ี
รับผิดชอบผลิตและพัฒนาสถิติดังกล่าว ก าหนดยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาการผลิต การเผยแพร่ และ
การใช้ประโยชน์สถิติ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อจ ากัดและแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานสถิติต่างๆ การสนับสนุนทรัพยากรและการสนับสนุนด้านอื่นๆ ที่
จ าเป็น 
6.3.2 สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมเชิงป ิบัติการคณะอนุกรรมการสถิติสาขาแรงงาน 

จากการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติทางการสาขาแรงงาน (สถานการณ์สถิติทางการและแนวทางการ
พัฒนา) และ (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานสถิติสาขาแรงงาน โดยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะอนุกรรมการสถิติสาขาแรงงาน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุ
สิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับแก้ 
(ร่าง) โครงสร้างของตัวชี้วัดสถิติทางการสาขาแรงงาน และตัวชี้วัดสถิติทางการสาขาแรงงานต่อไป โดย (ร่าง) 
โครงสร้างของตัวชี้วัดสถิติทางการสาขาแรงงาน สามารถแสดงได้ดังนี้ 
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รูปที่ 34 โครงสร้างตัวช้ีวัดสถิติทางการสาขาแรงงาน (ร่าง) 

(ร่าง) โครงสร้างสถิติทางการสาขาแรงงานแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ก าลังแรงงาน /อุปทานของแรงงาน 
ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ความต้องการในตลาดแรงงาน/อุปสงค์ของแรงงานและการส่งเสริมการมีงานท าซึ่งแบ่งเป็น 
2 กลุ่ม การพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม การคุ้มครองและสวัสดิการแรงงาน ซึ่ง
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม การประกันสังคม ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยแสดงเป็น 5 ตารางตามโครงสร้างของดัชนีได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 53 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดสถิติทางการสาขาแรงงาน ด้านก าลังแรงงาน/อุปทานของแรงงาน (ร่าง) 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
1.1 ก าลังแรงงาน 1 จ านวนก าลังแรงงานรวม จ าแนกตาม เพศ กลุ่มอายุ ภาค เขตการปกครอง 

2 จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีส าเร็จ เพศ อาชีพ กลุ่มอายุ สถานภาพการ
ท างาน อุตสาหกรรม ภาค เขตการปกครอง 

3 จ านวนผู้ว่างงาน จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีส าเร็จ เพศ กลุ่มอายุ อุตสาหกรรมที่เคยท า 
ระยะเวลาที่หางานท า ภาค เขตการปกครอง 

4 จ านวนก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาลจ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีส าเร็จ เพศ กลุ่มอายุ ภาค เขต
การปกครอง 

5 จ านวนผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงานจ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ เพศ กลุ่มอายุ ภาค เขต
การปกครอง 

1.2 แรงงานใหม่ 1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชา 
2 ประมาณการจ านวนผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานประจ าปี จ าแนกตามระดับการศึกษา 
3 จ านวนผู้ลงทะเบียนสมัครจ าแนกตามอาชีพ วุฒิการศึกษา อายุ 

1.3 แรงงานกลุ่ม
เฉพาะ 

1 จ านวนแรงงานในระบบ จ าแนกตามเพศ กลุ่มอายุ ภาค และเขตการปกครอง 
2 จ านวนแรงงานในระบบจ าแนกตามอาชีพ 

 ร่าง  โครงสร้าง
ของตัวช้ีวัด

ก าลังแรงงาน อุปทาน
ของแรงงาน

ความต้องการใน
ตลาดแรงงาน อุปสงค์
ของแรงงานและการ
ส่งเสริมการมีงานท า

การพัฒนาฝ มือและ
ศักยภาพแรงงาน

การคุ้มครองและ
สวัสดิการแรงงาน

การประกันสงัคม

แบ่งได้เป น 3 กลุ่ม
1.1) ก าลังแรงงาน
1.2) แรงงานใหม่
1.3) แรงงานกลุ่มเฉพาะ

แบ่งได้เป น 2 กลุ่ม
2.1) ความตอ้งการแรงงาน
2.2) การส่งเสริมการมีงานท า

แบ่งได้เป น 2 กลุ่ม
3.1) ความตอ้งการพัฒนาขีดความสามารถ
3.2) การพัฒนาฝ มอืแรงงาน

แบ่งได้เป น 3 กลุ่ม
4.1) การคุ้มครองแรงงาน
4.2) สวัสดิการแรงงาน
4.3) แรงงานสัมพันธ์

แบ่งได้เป น 4 กลุ่ม
5.1) สถานประกอบการและผู้ประกันตน 5.2) การรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม
5.3) นายจ้างและลูกจ้างกองทุนเงินทดแทน 5.4) การรับเงินทดแทน กองทุนเงินทดแทน
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
3 จ านวนแรงงานในระบบจ าแนกตามอุตสาหกรรม 
4 จ านวนแรงงานนอกระบบ จ าแนกตามเพศ กลุ่มอายุ ภาค เขตการปกครอง 
5 จ านวนแรงงานนอกระบบตามอาชีพ 
6 จ านวนแรงงานนอกระบบตามอุตสาหกรรม 
7 จ านวนแรงงานนอกระบบท่ีได้รับสวัสดิการ รายได้ การออม 
8 จ านวนลูกจ้างท างานในบ้าน (House Maid) 
9 จ านวนผู้ที่มาลงทะเบียนการรับงานไปท าที่บ้าน จ าแนกตามอุตสาหกรรม 
10 จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับใบอนุญาตท างานคงเหลือจ าแนกตามสัญชาติ อุตสาหกรรม อาชีพ 

พื้นที่ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 
11 จ านวนคนต่างด้าวท่ีผ่านการพิสูจน์สัญชาติจ าแนกตามสัญชาติและได้รับใบอนุญาตท างาน 
12 จ านวนคนต่างด้าวท่ีน าเข้าตามMOUจ าแนกตามสัญชาติ และได้รับใบอนุญาตท างาน 
13 จ านวนคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามมติคณะรัฐมนตรี 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) 

ที่ได้รับใบอนุญาตท างาน 
14 จ านวนผู้สูงอายุท่ีท างาน จ าแนกตาม ระดับการศึกษาที่ส าเร็จ เพศ กลุ่มอายุสถานภาพการ

ท างาน อุตสาหกรรม อาชีพ ภาค เขตการปกครอง 
15 จ านวนผู้สูงอายุท่ีท างาน ใน/นอกระบบ จ าแนกตามการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากกการ

ท างาน กลุ่มอายุ 
16 จ านวนสูงอายุท่ีท างานจ าแนกตามช่ัวโมงการท างาน กลุ่มอายุ 
17 ค่าจ้าง/เงินเดือนเฉลี่ยของผู้สูงอายุท่ีท างาน ใน/นอกระบบ จ าแนกตามภาคเศรษฐกิจส าคัญ 

(ภาคการค้าและบริการ ภาคการผลิต ภาคเกษตรกรรม) 
18 จ านวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป จ าแนกตามเพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษา

ก าลังเรียนเขตการปกครอง และภาค 
19 จ านวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปท่ีท างาน จ าแนกตามอาชีพ อุตสาหกรรม 

สถานภาพการท างาน รายได้ เพศ กลุ่มอายุ เขตการปกครอง และภาค 
20 จ านวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ที่ก าลังหางานท า จ าแนกตามเพศ กลุ่มอายุ 

เขตการปกครอง ภาค 
21 จ านวนคนพิการอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปที่ท างาน จ าแนกตาม ต าแหน่งงาน 
22 จ านวนคนงานท่ีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานท่ีต่างประเทศจ าแนกตามประเภทกากร

เดินทาง 
23 ประมาณการรายได้ที่คนงานไทยในต่างประเทศส่งกลับ จ าแนกตามประเทศ 
24 อัตราการมีส่วนร่วมของก าลงแรงงาน จ าแนกตามภาค เขตการปกครอง เพศ กลุ่มอายุ และ

ระดับการศึกษาที่ส าเร็จ 
25 อัตราการมีงานท าต่อประชากรวัยแรงงาน จ าแนกตามภาค เขตการปกครอง ประเภท

อุตสาหกรรม เพศ กลุ่มอายุ และระดับการศึกษาที่ส าเร็จ 
26 อัตราการมีงานท าของแรงงานสูงอายุจ าแนกตามเพศ 
27 อัตราการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลาจ าแนกตามภาค เขตการปกครอง เพศ กลุ่มอายุ ระดับ
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
การศึกษาท่ีส าเร็จ 

28 อัตราการการท างานต่ าระดับด้านช่ัวโมงการท างาน จ าแนกตามเพศ 
29 อัตราการว่างงาน จ าแนกตามภาค เขตการปกครอง เพศ กลุ่มอายุ และระดับการศึกษาท่ี

ส าเร็จ 
30 อัตราการว่างงานระยะยาวจ าแนกตามภาค เขตการปกครอง เพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษา

ที่ส าเร็จ 
31 ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จ าแนกตามเพศ เขตการปกครอง ระดับการศึกษาท่ีส าเร็จ 

อาชีพ อุตสาหกรรม และจ านวนช่ัวโมงการท างาน 
 

ตารางที่ 54 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดสถิติทางการสาขาแรงงานด้านความต้องการในตลาดแรงงาน/ 
อุปสงค์ของแรงงานและการส่งเสริมการมีงานท า (ร่าง) 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
2.1 ความต้องการ

แรงงาน 
1 จ านวนต าแหน่งงานว่าง จ าแนกตามอาชีพ วุฒิการศึกษา อายุ อุตสาหกรรม รายจังหวัด 
2 ประมาณการความต้องการแรงงานจ าแนกตามอุตสาหกรรม อาชีพ 
3 จ านวนแรงงานท่ีบริษัทขอรับการส่งเสริมต้องการ จ าแนกตามระดับการศึกษา (ป.ตรีขึ้นไป/

ปวช.ปวส./ป.6-ม.6/อื่นๆ) สาขาวิชาชีพ อุตสาหกรรม พ้ืนท่ีเขตส่งเสริมการลงทุน และนิคม
อุตสาหกรรม 

4 อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจ าแนกตามเพศ 
5 อัตราการบรรจุงานต่อต าแหน่งงานว่าง จ าแนกตามเพศ 
6 อัตราการเข้า ออกงาน (Turn over rate) รายไตรมาส 

2.1 การส่งเสริมการ
มีงานท า 

1 จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตาม ชม.การท างานต่อสัปดาห์ 
2 จ านวนผู้มีงานท า ท่ีท างานน้อยกว่า 35 ชม.ต่อสัปดาห์และพร้อมที่จะท างานเพิ่ม 
3 ค่าจ้างเฉลี่ยของลูกจ้าง (Average wages and salaries) จ าแนกตามระดับการศึกษา เพศ 

กลุ่มอายุ ภาคเขตการปกครอง 
4 รายได้ที่แท้จริงของผู้มีงานท า (Real earnings per worker)  
5 สัดส่วนของผูมีงานท าที่ได้รับค่าจ้างน้อยกว่า 1 ดอลล่าห์ต่อวัน (ร้อยละ) 
6 ค่าจ้างรายอาชีพ จ าแนกตามภาคการผลิต (เกษตร อุตสาหกรรมบริการ) ภาค และราย

อุตสาหกรรม เพศ 
7 จ านวนลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามค่าจ้างข้ันต่ าจ าแนกสถานประกอบการและจังหวัด 
8 จ านวนลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานจ าแนกสถานประกอบการและจังหวัด 
9 จ านวนการบรรจุงาน จ าแนกตามอาชีพ วุฒิการศึกษา อายุ เพศ 
10 อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างขั้นต่ ารายจังหวัด 
11 อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภครายจังหวัด 
12 สัดส่วนผู้ท างานท่ียากจน 

 



โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

-159- 

ตารางที่ 55 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดสถิติทางการสาขาแรงงานด้านการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน (ร่าง) 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
3.1 ความต้องการ

พัฒนาขีด
ความสามารถ 

1 จ านวนแรงงานท่ีต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง จ าแนกเพศ กลุ่มอายุ ระดับ
การศึกษาหลักสูตรที่ต้องการพัฒน ภาคจังหวัด เขตการปกครอง 

3.2 การพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

1 จ านวนแรงงานท่ีได้รับการพัฒนฝีมือแรงงานและได้งานท า (จ าแนกตามกิจกรรมการฝึกหลัก 
ภาค และเพศ) 

2 จ านวนแรงงานท่ีได้รัการฝึกเตรียมเข้าท างาน (จ าแนกตามภาคกลุ่มสาขาอาชีพ และเพศ) 
3 จ านวนแรงงานท่ีได้รัการฝึกยกระดับฝีมือ (จ าแนกตามภาคกลุ่มสาขาอาชีพ และเพศ) 
4 จ านวนแรงงานท่ีได้รับการฝึกอาชพเสริม (จ าแนกตามภาคกลุ่มสาขาอาชีพ และเพศ) 
5 จ านวนแรงงานท่ีได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน จ าแนกตามกิจกรรมการฝึกหลัก กลุ่มสาขา

อุตสาหกรรม ระดับการศึกษา ช่วงอายุ และเพศ 
6 จ านวนแรงงานท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจ าแนกตามภาค กลุ่มสาขา

อาชีพ ระดับการศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรม ช่วงอายุ และเพศ 
7 จ านวนแรงงานท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ าแนกตามประเภทการทดสอบ 

ภาค และเพศ 
8 จ านวนแรงงานท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 

จ าแนกตามภาค กลุ่มสาขาอาชีพ และเพศ 
9 จ านวนแรงงานท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถาน

ประกอบกิจการ จ าแนกตามภาค กลุ่มสาขาอาชีพ และเพศ 
10 จ านวนแรงงานท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่บังคับใช้อัตราค่าจ้างตาม

มาตรฐานฝีมือ (จ าแนกตามภาค กลุ่มสาขาอาชีพ สาขาอาชีพ ระดับและเพศ สถานประกอบ
กิจการ) 

11 การพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสถานประกอบกิจการ (จ าแนกตามภาค) 
12 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานท่ีได้รับ

อนุญาต จ าแนกตามภาค (กรมมี 12 ภาค) กลุ่มสาขาอาชีพ ระดับ และเพศ 
13 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานท่ีได้รับ

อนุญาต จ าแนกตามภาค จังหวัด ระดับ และเพศ 
14 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นจ าแนกเพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษา เขตการ

ปกครอง จังหวัด และภาค 
15 ร้อยละของประชากรในวัยแรงงาน (อายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป) ที่ต้องการพัฒนาขีด

ความสามารถของตนเองจ าแนกตามสาขาวิชาที่ต้องการพัฒนา เพศ และเขตการปกครอง 
16 ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อคน จ าแนกตามอุตสาหกรรม 
17 ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อช่ัวโมงจ าแนกตามอุตสาหกรรม 
18 อัตราการผ่านการฝึกอาชีพเสริมจ าแนกตามเพศ สาขา 
19 อัตราการฝุานการฝึกเตรียมเข้าท างานจ าแนกตามเพศ สาขา 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
20 อัตราการมีงานท าของผู้ส าเร็จการฝึกเตรียมงานจ าแนกเพศ กลุ่มอาชีพ 
21 อัตราการส าเร็จการฝีกยกระดับฝีมือจ าแนกตามเพศและสาขา 
22 อัตราการผ่านมาตรฐานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ าแนกตามเพศ สาขา 

 

ตารางที่ 56 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดสถิติทางการสาขาแรงงานด้านการคุ้มครองและสวัสดิการแรงงาน (ร่าง) 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
4.1 การคุ้มครอง

แรงงาน 
1 การตรวจแรงงานท่ัวราชอาณาจักร จ าแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ อุตสาหกรรม 

จังหวัด (แห่ง/ครั้ง/คน) และจ าแนกตามประเภทลูกจ้างประจ า รับเหมาช่วง แรงงานต่างด้าว 
ลูกจ้างที่ปฏิบัติตามช้ินงาน 

2 การตรวจการใช้แรงงานหญิงท่ัวราชอาณาจักร จ าแนกตามอุตสาหกรรมและเรื่องที่ปฏิบัติไม่
ถูกต้อง (แห่ง/คน) 

3 การตรวจการใช้แรงงานเด็กท่ัวราชอาณาจักร จ าแนกตามอุตสาหกรรมและเรื่องที่ปฏิบัติไม่
ถูกต้อง (แห่ง/คน) 

4 การตรวจความปลอดภัยทั่วราชอาณาจักร จ าแนกตามประเภทการตรวจอุตสาหกรรม ขนาด
สถานประกอบกิจการ (แห่ง/ครั้ง/คน) 

5 สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยจ าแนกตาม
อุตสาหกรรมและเรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง (แห่ง) 

6 จ านวนสถานประกอบกิจการที่แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

7 จ านวนการรับเรื่องร้องทุกข์และการช่วยเหลือคนหางานในประเทศและต่างประเทศ 
8 จ านวนการด าเนินคดีแก่ผู้ (จัดหางานในประเทศและต่างประเทศ) ที่ฝุาฝืนกฎหมาย ในความ

รับผิดชอบของกรมการจัดหางาน 
9 จ านวนการเลิกจ้างลูกจ้าง จ าแนกตามอุตสาหกรรม สาเหตุของการเลิกจ้าง จังหวัด (แห่ง/

คน) 
10 จ านวนการเลิกจ้างในระบบประกันสังคม จ าแนกตามสาเหตุของการเลิกจ้าง เพศ กลุ่มอายุ 

จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการจริง 
4.2 สวัสดิการ

แรงงาน 
1 การส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายทั่วราชอาณาจักร จ าแนกตามประเภท 

สวัสดิการ ขนาดของสถานประกอบกิจการ (แห่ง/คน) 
4.3 แรงงานสัมพันธ ์ 1 การแจ้งข้อเรียกร้อง จ าแนกตามลักษณะสถานประกอบกิจการ (แห่ง/ครั้ง/คน) 

2 การพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน และการป ดงาน จ าแนกตามอุตสาหกรรม (แห่ง/ครั้ง/
คน) 

3 ข้อพิพาทแรงงาน จ าแนกตามอุตสาหกรรมและประเภทการชี้ขาด (เรื่อง/คน) 
4 จ านวนข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง จ าแนกรายเดือน (แห่ง/ครั้ง/คน) 
5 จ านวนข้อขัดแย้งและผลการแก้ไขระงับข้อขัดแย้ง จ าแนกรายจังหวัด (แห่ง/ครั้ง/คน) 
6 จ านวนข้อขัดแย้งและการผละงานจ าแนกรายเดือน รายจังหวัด 
7 จ านวนข้อหาในคดีที่เข้าสู่ศาลแรงงานกลาง จ าแนกตามข้อหาในคดี 
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ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
8 จ านวนองค์การแรงงานท่ัวราชอาณาจักร 
9 จ านวนสหภาพแรงงานท่ัวราชอาณาจักร จ าแนกตามประเภทการจดทะเบียน 
10 จ านวนคณะกรรมการลูกจ้างในกิจการเอกชน จ าแนกรายจังหวัด 
12 ร้อยละของแรงงานนอกระบบได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท างานจ าแนกเพศ และเขต

การปกครอง 
13 อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบกิจการ 
14 อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการท างานของสถาน

ประกอบกิจการ 
15 อัตราการส่องเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายก าหนด 
16 อัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ต่อจ านวนสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่ง 

 

ตารางที่ 57 ข้อมูลทางสถิติและตัวช้ีวัดสถิติทางการสาขาแรงงานด้านการประกันสังคม (ร่าง) 

ด้าน ข้อมูลทางสถิติ/ ตัวชี้วัด 
5.1 สถานประกอบ

และผู้ประกันตน 
กองทุนสังคม 

1 จ านวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จ าแนกรายจังหวัด ขนาดสถาน
ประกอบการ 

2 จ านวนผู้ประกันตนมาตรา 33 จ าแนกตามอายุ เพศ ค่าจ้าง 
3 จ านวนผู้ประกันตนมาตรา 39 จ าแนกตามอายุ เพศ ค่าจ้าง 
4 จ านวนผู้ประกันตนมาตรา 40 จ าแนกตามอายุ เพศ ค่าจ้าง 

5.2 การรับประโยชน์
ทดแทนกองทุน
ประกันสังคม 

1 จ านวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม แต่ละกรณี (เจ็บปุวย คลอดบุตร ทุพพล
ภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน) รายเดือน จังหวัด 

2 จ านวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บปุวย ฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ จ าแนกรายเดือน จังหวัด 
3 จ านวนผู้ประกันตรที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลจ าแนก รายเดือน 
4 จ านวนผู้เบิกค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีเจ็บปุวย จ าแนกรายเดือน 
5 จ านวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจ าแนกตามสาเหตุ (เลิกจ้าง ลาออก สิ้นสุดสัญญา

จ้าง) จ าแนกตามประเภทกิจการ รายเดือน 
5.3 นายจ้างและ

ลูกจ้างกองทุน
เงินทดแทน 

1 จ านวนนายจ้าง จ าแนกรายจังหวัด 
2 จ านวนลูกจ้าง จ าแนกรายจังหวัด 

5.4 การรับเงิน
ทดแทน กองทุน 
เงินทดแทน 

1 จ านวนลูกจ้างที่ขอรับเงินทดแทนเนื่องจากประสบอันตราย หรือ เจ็บปุวยจากการท างาน 
จ าแนกตามความรุนแรง กลุ่มอายุ ประเภทกิจการ ขนาดสถานประกอบการ  จังหวัด 

2 อัตราแรงงานท่ีเป็นผู้ประกันตน (รวมภาคบังคับ และภาคสมัครใจเทียบกับก าลังแรงงานท่ีมี
งานท า) 

3 อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยเนื่องจากการท างานต่อลูกจ้าง 1,000 ราย 
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