
โครงการแปลงแผนแม่บทสถติ.ิ.เชิงพื�นที�
สํานักงานสถิตแิห่งชาติ

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร
28 มนีาคม 2555

1
1

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร
28 มนีาคม 2555



มคี เมษ พค มยิ กค สค กย

•MOU (มท, กพร, สสช)

•Pre-study เพื�อเตรียมต้นแบบและเครื�องมือ

•Training & Workshop (รวม 10 จว.)

•ป. Kick-off กก.ผังสถติจิังหวัด : เลือก Product 

Champion (ทปษ.+นักวจิัย)

กิจกรรมและแผนการทาํงาน (มีนาคม – กันยายน 2555)

24-27 เม.ษ.

2 พ.ค. – 29 ม.ิย.

Champion (ทปษ.+นักวจิัย)

•ออกแบบผังข้อมูลสถติจิังหวัดร่วมกับส่วน

ราชการในพื Oนที�ที�รับผิดชอบด้านข้อมูล 

(นักวจิัย)

•ป.สรุปร่างแผนพฒันาสถติจิังหวัด       

(ทปษ.+นักวจิัย)

•สรุปผล และสัมมนาเผยแพร่ผลการทาํงาน 18 ก.ย.

1 ม.ิย. – 31 ก.ค.

1 ก.ค. – 31 ส.ค.



จังหวัด ลงพื Oนที� 1
(พค-มิย)

(ทปษ+นักวิจัย)

ลงพื Oนที� 2
(มยิ-กค)
(นักวิจัย)

ลงพื Oนที� 3
(กค-สค)

(ทปษ+นักวิจัย)

ที�ปรึกษา
นิเทศน์

นักวิจัย

อ่างทอง 1-4 พค 4-8 มิย 6-10 สค พนิิจ บัญชร

อุทัยธานี 7-11 พค 11-15 มิย 13-17สค นิคม บัญชร

ปราจีนบุรี 14-18 พค 18-22 มิย 20-24 สค พนิิจ บัญชร

อยุธยา 14-18 พค 25-29 มิย 27-31 สค ทัศนีย์ บัญชร

นครนายก ทัศนีย์ ไปยดา / วภิาพร

การปฎบิัตงิานลงพื Oนที�ของทมีที�ปรึกษานิเทศน์และนักวจิัยประจาํจังหวัด

นครนายก 7-11 พค 4-8 มิย 6-10 สค ทัศนีย์ ไปยดา / วภิาพร

ลพบุรี 1-4 พค 11-15 มิย 13-17สค ศิวะ ทัศนีย์

สิงห์บุรี 14-18 พค 18-22 มิย 20-24 สค ศิวะ ทัศนีย์

ชัยนาท 1-4 พค 4-8 มิย 6-10 สค นิคม อทิธิศักดิa

นครสวรรค์ 7-11 พค 11-15 มิย 13-17สค พนิิจ อทิธิศักดิa

กาํแพงเพชร 14-18 พค 18-22 มิย 20-24 สค พนิิจ อทิธิศักดิa

หมายเหต:ุ กําหนดการลงพื !นที$ เป็นการใสช่่วงเวลาที$วางแผนเข้าปฎิบตังาน  เวลาจริงอาจปรับเปลี$ยนเวลาตามความเหมาะสม



หลกัสตูรการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
“ผงัข้อมลูสถิติเพื�อการบริหารยทุธศาสตรจ์งัหวดั”

24-27 เมษายน 2555
ณ โรงแรม............................. จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

วนัองัคารที� 24

15:00 – 15:30 น. ลงทะเบยีนเวลา

15:30 – 16:00 น. พธิเีปิดการอบรมเชงิปฏบิตักิาร  โดย  ผอ. สสช.

16:00 –18:00 น. (บรรยาย) การจดัทาํแผนยทุธศาสตรจ์งัหวดัและความสาํคญัของข้อมลูในการ  16:00 –18:00 น. (บรรยาย) การจดัทาํแผนยทุธศาสตรจ์งัหวดัและความสาํคญัของข้อมลูในการ  

จดัทาํแผนยทุธศาสตรจ์งัหวดั  โดย มนุชญ ์วฒันโกเมร

   -ความสาํคญัของการจดัทาํแผนยุทธศาสตรจ์งัหวดั

   -กระบวนการและเครื.องมอืหลกัที.ใชใ้นการจดัทาํแผนยุทธศาสตรจ์งัหวดั 

     (Value Chain Analysis, KSF, KPI)– IGP

   -กรณศีกึษาการใชข้อ้มลูเพื.อการจดัทาํแผนยุทธศาสตรจ์งัหวดั  

18:00 – 20:00 รบัประทานอาหารคํ.า

20:00 พกัผอ่นตามอธัยาศยั



วนัพธุที. 25
09:00 - 12:00 น. (บรรยาย)  บรูณาการฐานขอ้มลูเพื.อการจดัทาํแผนยุทธศาสตรจ์งัหวดัโดย ทมีที.ปรกึษา  

(เพื.อเตรยีมการซกัซอ้มการทาํ Workshop ชว่งบา่ย) 
  -การใชข้อ้มลูเพื.อการตดัสนิใจ
  -กระบวนการขั 7นตอนการจดัทาํผงัสถติทิางการระดบัจงัหวดั (DataMaping)
  -วธิกีารเลอืก product champion โดยใช ้GPP และ BCGMatrix
  -การกาํหนดความสมัพนัธข์องชดุขอ้มลูสาํคญัและตวัแปรกาํหนดโดยใช ้Value Chain, KSF, BSC และ 

Strategy Map 
12:00 – 13:00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั

13:00 - 17:00 น. Workshop การสรา้งผงัสถติทิางการระดบัจงัหวดัแบบมสีว่นรว่ม 
(นําการประชุมกลุม่ยอ่ยโดยทา่นอดตีผูว้า่และวทิยากรผูใ้หญ่  นําเสนอเนื7อหาโดยนกัวจิยัประจาํจงัหวดั  มกีารแบง่เป็น 5-10 กลุม่ตามจงัหวดั  

 
(นําการประชุมกลุม่ยอ่ยโดยทา่นอดตีผูว้า่และวทิยากรผูใ้หญ่  นําเสนอเนื7อหาโดยนกัวจิยัประจาํจงัหวดั  มกีารแบง่เป็น 5-10 กลุม่ตามจงัหวดั  

ประกอบดว้ย ที.ปรกึษา, สถจ., สนง.จว-กลุม่งานยทุธ/์กลุม่งานขอ้มลู,  สสช., นกัวจิยั ) 
Step Step 11: : เลือกประเดน็ยทุธศาสตร์เลือกประเดน็ยทุธศาสตร ์ (ทุกกลุม่ใหเ้ป็นประเดน็ดา้นเศรษฐกจิ วเิคราะห ์หาเหตุผลทาํไม

เลอืกประเดน็ยทุธศาสตรม์านําเสนอเพื.อรว่มกนัตดัสนิใจ)
Step Step 22: : เลือก เลือก Product ChampionProduct Champion (หาเหตุผลทาํไมเลอืก Product นั 7นๆ มานําเสนอเพื.อรว่มกนั

ตดัสนิใจ)
Step Step 33: : วิเคราะห ์ วิเคราะห ์ Key Success Factor Key Success Factor หรือ หรือ Value chain Analysis Value chain Analysis หรือ หรือ Factor Analysis toolFactor Analysis tool อื.นๆ 

เพื.อหาความตอ้งการดา้นขอ้มลูที.สาํคญัต่อการพฒันา Product Champion (หาเหตุผลทาํไมถงึตอ้งการขอ้มลู
ดงักลา่ว มานําเสนอเพื.อรว่มกนัตดัสนิใจ)

Step Step 44:  :  ออกแบบรา่งผงัข้อมูลที�จาํเป็นออกแบบรา่งผงัข้อมูลที�จาํเป็น (หาเหตุผลทาํไมเลอืกขอ้มลูมารา่งผงัขอ้มลูที.จาํเป็นมา
นําเสนอเพื.อรว่มกนัตดัสนิใจ ซึ.งควรมแีบบการวเิคราะหแ์บบ  Matrix of Critical Factor & Availability )

17:00 – 18:00 พกัผอ่นตามอธัยาศยั
18:00 – 19:00 รบัประทานอาหารคํ.า



วนัพฤหสัที� 26
09:00 - 12:00น. (บรรยาย) Information Visualization - ทมีที.ปรกึษาจากสถาบนัฯ

-Data Information Decision คอือะไร 
-Communication with Number 
-Data VisualizationFramework 
-Analysis and Visualization
-Fundamental of Graph and Chart: 
-Type of Graph and Chart: Point, Line, Bar, Box, Pie Chart
-Communication Method by using color, scale , etc. 
-Table and Graph Design -Table and Graph Design 
-Time Series Analysis
-Case Study for 1 hour
Session conclusion

13:00 - 16:00 น. (บรรยาย) Map Information and Visualization - ทมีที.ปรกึษาจากสถาบนัฯ 
-GIS คอือะไร
-การออกแบบ Map Information
-แนะนําโปรแกรม QGIS เบื7องตน้

18:00 – 19:00 รบัประทานอาหารคํ.า
19:00 – 21:00 เตรียมงานนําเสนอ



วนัศกุรท์ี� 27
09:00 – 12:00 น. สรปุผล: การนําเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม  ตามผลการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

- ปิดการอบรม

12:00 – 13:00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั

13:00 น. เดนิทางกลบัตามอธัยาศยั



แนวคิดการออกแบบหลกัสูตรแนวคิดการออกแบบหลกัสูตร
(Courseware Design)(Courseware Design)

• Strategy & Critical Information

8

• Strategy & Critical Information

• Data Analysis & Information for Decision

• Map & Visualization



Strategy & 
Critical InformationCritical Information

วนัพฤหสัที. 25 

9:00-17:00



OutlineOutline
• กระบวนการจดัทาํขอ้มลูสนบัสนุนการวเิคราะหว์างแผนกลยุทธเ์พื.อชว่ยในการ

ตดัสนิใจ 

• เครื.องมอืที.ใชใ้นการเลอืก Product Champion
o BCG

o GPPo GPP

• Value Chain Analysis 

• ประเดน็วเิคราะห์

• ตวัอยา่งการวเิคราะหแ์ละจดัเตรยีมการพฒันาไปสูโ่ครงการ Thailand One 
Minute และขอ้มลูเพื.อการตดัสนิใจระดบัจงัหวดั

10



กระบวนการจดัทาํกระบวนการจดัทาํข้อมลูเพื�อช่วยในการตดัสินใจ ข้อมลูเพื�อช่วยในการตดัสินใจ 

Product

champion 

• Economic analysis (GPP) 
• Share & Growth analysis (BCG)

• Value chain analysis
• ผงัสถติทิางการและขอ้มลูจากหน่วยงานราชการ

Data Stock �
Data Mapping

• ผงัสถติทิางการและขอ้มลูจากหน่วยงานราชการ
• Data mapping (Hierarchy, Relationship, & High impact)  

Data Mapping 
� Visualization

• การวเิคราะหข์อ้มลูและการแสดงรายงาน
• การนําเสนอในรปูแบบ GIS

11



Star ไดแ้ก่ธรุกจิที.มสี่วนแบ่ง
ตลาดสงู อตัราความเจรญิเตบิโต
สูง ธรุกจิไดก้าํไรสงูอนัเกดิจาก
ตลาดโตอยา่งรวดเรว็ ดงันั 7น มกัมี
เงนิสดน้อยหรอืขาดแคลนเงนิสด

Question Marks ไดแ้ก่
ธรุกจิที.มสี่วนแบง่ตลาดตํ.าในตลาดที.
มอีตัราการเจรญิเตบิโตสูง ธรุกจิ
กําไรน้อย ทั 7ง ๆ ที.มโีอกาส เพราะมี
ปญัหาในการดาํเนินงาน

BCG Matrix

12

Cash Cow เป็นธรุกจิที.มสี่วน
แบง่ตลาดสูง อตัราการเจรญิเตบิโต
ตํ.า ธรุกจิไดก้าํไรสงู และมเีงนิสด
เหลอือยู่มากเพราะตลาดเจรญิเตบิโต
น้อย และอาจนําเงนิสดไปลงทนุใน
ธรุกจิอื.น

Dogs ไดแ้ก่ธรุกจิที.มสี่วนแบ่ง
ตลาดตํ.า อตัราการเจรญิเตบิโตตํ.า 
ธรุกจิกําไรน้อย ขดีความสามารถตํ.า
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Value Chain Analysis
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Data Information Knowledge

การจดัเกบ็ขอ้มลู การจดัเกบ็ขอ้มลู การบรหิารจดัการขอ้มลู

การนําเสนอและ
การใชป้ระโยชน์
จากขอ้มลู

Data Mapping

21

Data Information Knowledge

Data Stock Data Mapping GIS



การจดัประเภทสาขาสถติิ

สถติิดา้นสงัคมและประชากรศาสตร์ 1111.  สถติิประชากรศาสตร ์ประชากรและเคหะ

2.  สถติิแรงงาน

3.  สถติิการศกึษา การฝึกอบรม ศาสนาและ 

   วฒันธรรม  รวมถงึสถติิสื'อสารมวลชน   วฒันธรรม  รวมถงึสถติิสื'อสารมวลชน

4.  สถติิสขุภาพ

5.  สถติิสวสัดกิารสงัคม

6.  สถติิเกี'ยวกบัหญงิและชาย

7.  สถติิรายไดแ้ละรายจา่ยของครวัเรอืน

8.  สถติิดา้นสงัคม ประชากรศาสตร ์และ     

สถติิอื'นๆ ที'เกี'ยวขอ้ง

22



การจดัประเภทสาขาสถติิ

สถติิดา้นเศรษฐกจิ 1.  สถติิบญัชีประชาชาติ
2.  สถติิการเกษตร การป่าไมแ้ละการประมง

3.  สถติิอุตสาหกรรม

4.  สถติิพลงังาน
5.  สถติิการคา้ส่ง คา้ปลกี และการคา้ระหว่างประเทศ5.  สถติิการคา้ส่ง คา้ปลกี และการคา้ระหว่างประเทศ
6. สถติิการขนส่ง
7.   สถติิการสื'อสาร รวมถงึสถติิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสาร
8.  สถติิการท่องเที'ยว
9.  สถติิเงนิตรา การเงนิ การประกนัภยัและดลุการชาํระเงนิ
10.   สถติิการคลงั
11.  สถติิราคา
12.  สถติิวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสทิธิบตัร
13.  สถติิดา้นเศรษฐกจิอื'น ๆ

23



การจดัประเภทสาขาสถติิ

สถติิดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ'งแวดลอ้ม

1.   สถติิทรพัยากรธรรมชาติและสิ'งแวดลอ้ม

2.  สถติิอุตุนิยมวิทยา

24



สถิติด้านเศรษฐกิจ สถิติด้านเศรษฐกิจ สถิติด้านเศรษฐกิจ
สถิติด้านสงัคมและ
ประชากรศาสตร์

สถิติด้านทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ�งแวดล้อม

ขอ
งเส

ยี

ปรมิาณขยะมลูฝอย จําแนกเป็นรายจงัหวดัใน
ภาคเหนือ  พ.ศ.  2550 - 2552

มล
พษิ

ทา
งอ

าก
าศ

จํานวนรถที.จดทะเบยีนตามพระราชบญัญตัริถยนต์ 
จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2549 - 2553

จํานวนรถใหมท่ี.จดทะเบยีนตามพระราชบญัญตัริถยนต์ 
จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2549 - 2553

จํานวนรถ และรถใหมจ่ดทะเบยีนตามพระราชบญัญตัิ
การขนสง่ทางบก จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2549 - 
2553

ผงัสถิติทางการและข้อมูลจากหน่วยงานราชการส่วนกลางและราชการส่วนภมูิภาค (Data Stock)

ภา
พร

วม
เศ

รษ
ฐก

จิใ
นพ

ื7นท
ี. ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ภาค และจงัหวดั ตาม

ราคาประจําปี พ.ศ. 2553

ผลติภณัฑจ์งัหวดั ตามราคาประจําปี จําแนกตามสาขา
การผลติ พ.ศ. 2549 - 2553

ผลติภณัฑจ์งัหวดั ตามราคาปี  2531 จําแนกตามสาขา
การผลติ พ.ศ. 2549 - 2553

กา
รเง

นิ

เงนิฝาก และเงนิใหส้นิเชื.อของธนาคารพาณิชย์ จําแนก
เป็นรายจงัหวดั ในภาคเหนือ  พ.ศ. 2553

เงนิฝาก และสนิเชื.อของธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2545 - 
2553

จํานวนสาขา เงนิฝาก เงนิถอน และเงนิฝากคงเหลอืของ
ธนาคารออมสนิ จําแนกตามประเภทบญัช ีเป็นราย
อําเภอ พ.ศ. 2553

จํานวนสหกรณ์  จําแนกตามประเภทสหกรณ์ เป็นราย
อําเภอ พ.ศ. 2553

อา
ชพี

 จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ7นไป จําแนกตาม
สถานภาพแรงงาน ภาค และเพศ พ.ศ. 2553 

จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ7นไป จําแนกตาม
สถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ.  2551 - 
2554
จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ7นไปที.มงีานทํา 
จําแนกตามอาชพี เป็นรายไตรมาส และเพศ พ.ศ. 
2553 - 2554 
จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ7นไปที.มงีานทํา 
จําแนกตามอุตสาหกรรม เป็นรายไตรมาส และ
เพศ พ.ศ. 2553 - 2554
จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ7นไปที.มงีานทํา 
จําแนกตามสถานภาพการทํางาน เป็นรายไตร
มาส และเพศ พ.ศ. 2553 - 2554
จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ7นไปที.มงีานทํา 
จําแนกตามระดบัการศกึษาที.สําเรจ็ เป็นรายไตร
มาส และเพศ พ.ศ. 2553 - 2554
จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ7นไปที.มงีานทํา 

กา
รข

ยา
ยต

วัข
อง

ภา
คอ

ุตส
าห

กร
รม

แล
ะบ

รกิ
าร

ขอ้มลูที.สาํคญัของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
การผลติที.ดาํเนินการในรอบปี 2539 และ 2549

จํานวนสถานประกอบการที.มลีูกจ้างตั 7งแต่ 1 คนขึ7น
ไป และจํานวนลูกจา้ง จําแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 - 2553

จํานวนสถานประกอบการที.มลีูกจ้างตั 7งแต่ 1 คนขึ7น
ไป และจํานวนลูกจา้ง จําแนกตามขนาดของสถาน
ประกอบการ พ.ศ. 2551 - 2553

จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จําแนกตาม
ประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 - 2553

จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จํานวน

ปร
ะช

าก
รแ

ละ
คว

าม
หน

าแ
น่น

จํานวนประชากรจากการทะเบยีน อตัราการเปลี.ยนแปลง  
และความหนาแน่นของประชากร จําแนกเป็นรายอําเภอ พ.ศ.  
2549-2553

จํานวนประชากรจากการทะเบยีน จําแนกตามเพศ เป็นราย
อําเภอ และเขตการปกครอง พ.ศ. 2551 - 2553

จํานวนประชากรจากการทะเบยีน จําแนกตามหมวดอายุ 
เป็นรายอําเภอ พ.ศ. 2553

จํานวนการเกดิ การตาย การลงทะเบยีนยา้ยเขา้ และการ
ลงทะเบยีนยา้ยออก จําแนกตามเพศ เป็นรายอําเภอ พ.ศ. 
2553

จํานวนและอตัราการเกดิมชีพี การตาย ทารกตาย และ
มารดาตาย พ.ศ. 2549  -  2553

25

อําเภอ พ.ศ. 2553
สถติกิารรบัประกนัชวีติ  พ.ศ. 2543 - 2552

กา
รค

ลงั

รายรบั และรายจ่ายจรงิขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
เทศบาล และองคก์ารบรหิารสว่นตําบล จําแนกตาม
ประเภท ปีงบประมาณ  2553

รายรบั และรายจ่ายจรงิของเทศบาล จําแนกตาม
ประเภท เป็นรายอําเภอ และเทศบาล ปีงบประมาณ  
2553
รายรบั และรายจ่ายจรงิขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
จําแนกตามประเภท  เป็นรายอําเภอ และองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบล  ปีงบประมาณ  2553

รายไดจ้ากการจดัเกบ็เงนิภาษขีองกรมสรรพากร 
จําแนกตามประเภทภาษ ี เป็นรายอําเภอ พ.ศ.2553

รายไดจ้ากการจดัเกบ็เงนิภาษขีองกรมสรรพสามติ  
พ.ศ. 2549 - 2553

กา
รท

่อง
เท

ี.ยว

สถานพกัแรม หอ้งพกั ผูเ้ยี.ยมเยอืน และรายไดจ้ากการ
ท่องเที.ยว จําแนกเป็นรายจงัหวดัในภาคเหนือ 
พ.ศ.2553
สถติกิารท่องเที.ยวของจงัหวดัตาก  พ.ศ.  2551 - 2553

จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ7นไปที.มงีานทํา 
จําแนกตามจํานวนชั .วโมงทํางานต่อสปัดาห์ เป็น
รายไตรมาส  และเพศ พ.ศ. 2553 - 2554
จํานวนผูว้า่งงาน และอตัราการวา่งงาน จําแนก
ตามเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2551 - 2554
อตัราคา่จ้างข ั 7นตํ.า จําแนกเป็นรายจงัหวดัใน
ภาคเหนือ พ.ศ. 2550 - 2554

ที.ด
นิภ

าค
กา

รเ
กษ

ตร

การใชป้ระโยชน์ที.ดนิ พ.ศ. 2548 - 2552

ลกัษณะการถอืครองที.ดนิทางการเกษตร พ.ศ.   
2548 - 2552

เนื7อที.ปลูกขา้วนาปี เนื7อที.เกบ็เกี.ยว ผลผลติ และ
ผลผลติเฉลี.ยต่อไร ่ จําแนกตามประเภทขา้ว เป็น
รายอําเภอ ปีเพาะปลูก 2553
เนื7อที.ปลูกขา้วนาปรงั  เนื7อที.เกบ็เกี.ยว ผลผลติ 
และผลผลติเฉลี.ยต่อไร ่ จําแนกตามประเภทขา้ว 
เป็นรายอําเภอ ปีเพาะปลูก 2553
เนื7อที.เพาะปลูกขา้วไร ่ เนื7อที.เกบ็เกี.ยว ผลผลติ 
และผลผลติเฉลี.ยต่อไร ่ จําแนกตามประเภทขา้ว 
เป็นรายอําเภอ ปีเพาะปลูก 2553
เนื7อที.เพาะปลูกพชืไร ่เนื7อที.เกบ็เกี.ยว ผลผลติ และ
ผลผลติเฉลี.ยต่อไร ่จําแนกตามชนิดของพชืไร ่ปี
เพาะปลูก 2553
เนื7อที.เพาะปลูกพชืผกั เนื7อที.เกบ็เกี.ยว ผลผลติ 
และผลผลติเฉลี.ยต่อไร ่จําแนกตามชนิดพชืผกั ปี
เพาะปลูก 2553
เนื7อที.เพาะปลูกไมผ้ลและไมย้นืตน้ เนื7อที.เกบ็เกี.ยว 
ผลผลติ และผลผลติเฉลี.ยต่อไร ่จําแนกตามชนิด
ของไมผ้ลและไมย้นืตน้ ปีเพาะปลูก 2553

จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จํานวน
เงนิทุน และจํานวนคนงาน จําแนกเป็นรายอําเภอ 
พ.ศ. 2553

สิ.ง
ปล

ูกส
รา้

ง

จํานวนผูท้ี.ไดร้บัอนุมตัิให้กอ่สรา้ง จํานวนสิ.งกอ่สรา้ง 
และพื7นที.กอ่สรา้งอาคารโรงเรอืน จําแนกตามเขตการ
ปกครอง และชนิดของอาคาร พ.ศ. 2553

จํานวนผูท้ี.ไดร้บัอนุมตัิให้กอ่สรา้ง จํานวนสิ.งกอ่สรา้ง 
และพื7นที.กอ่สรา้งที.มใิชอ่าคารโรงเรอืน จําแนกตาม
เขตการปกครอง และชนิดของสิ.งกอ่สรา้ง พ.ศ. 2553

กา
รใ

ชพ้
ลงั

งา
น

จํานวนผูใ้ชไ้ฟฟ้า และการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 
จําแนกตามประเภทผูใ้ช ้เป็นรายอําเภอ  
ปีงบประมาณ 2553

ปรมิาณการจําหน่ายนํ7ามนัเชื7อเพลงิ จําแนกตามชนิด
ของนํ7ามนัเชื7อเพลงิ พ.ศ.2551 - 2553

จํานวนการจดทะเบยีนสมรส และหย่า จําแนกเป็นรายอําเภอ 
พ.ศ. 2549 - 2553

รอ้ยละของครวัเรอืน จําแนกตามลกัษณะบางประการของ
ครวัเรอืน จงัหวดัตาก พ.ศ. 2550 - 2553

จํานวนบา้นจากการทะเบยีน จําแนกเป็นรายอําเภอ พ.ศ. 
2551 - 2553

กา
รส

ื.อส
าร

สถติกิารบรกิารโทรศพัท์ พ.ศ.2549 - 2553

สถติริบัฝากบรกิารไปรษณียภณัฑ ์ จําแนกเป็นรายอําเภอ 
ปีงบประมาณ 2552-2553

จํานวน และรอ้ยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ7นไป จําแนกตาม
การใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื.อสาร พ.ศ. 
2551 - 2553



Data Mapping Data Mapping ประเดน็วเิคราะห์ประเดน็วเิคราะห์
• มขีอ้มลูใดบา้งที.แสดงใหเ้หน็ถงึความสาํคญัของภาคการเกษตร และในจงัหวดัมสีนิคา้เกษตร

ที.สาํคญัอะไรบา้ง มกีารใชป้จัจยักาผลติในสนิคา้เกษตรเหล่านั 7นเทา่ไรในแต่ละปี

• มขีอ้มลูใดบา้งที.แสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของสนิคา้ภาคการเกษตรที.จะมคีวามสาํคญัใน
จงัหวดั มกีารใชป้จัจยักาผลติในสนิคา้เกษตรเหล่านั 7นเทา่ไรในแต่ละปี

• ขอ้มลูเหล่านี7สนบัสนุนนโยบายของรฐับาลใดบา้ง• ขอ้มลูเหล่านี7สนบัสนุนนโยบายของรฐับาลใดบา้ง

• ขอ้มลูเหล่านี7สนบัสนุนการจดัทาํแผนงาน/โครงการระดบัจงัหวดัอยา่งไรบา้ง

• ปจัจบุนัจงัหวดัมนีโยบายมโีครงการ/แผนงานอะไร หรอืไม ่
o ถา้มคีวรมขีอ้เสนอแนะในการดาํเนินการอยา่งไร

o ถา้ไมม่คีวรมหีรอืไม ่เพราะอะไร

• ขอ้มลูเหล่านี7สามารถอธบิายการเปลี.ยนแปลงเศรษฐกจิเชงิพื7นที.ของจงัหวดัไดอ้ยา่งไรบา้ง

• รปูแบบการนําเสนอและการวเิคราะหค์วรเป็นอยา่งไร
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KPI 1 KPI 2 KPI 3

ลาํดบัชั Hนของข้อมลู Data Hierarchy
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1. การจดัระบบข้อมลู วธิกีารจดักลุม่ตามการบรหิาร กบัการจดักลุม่ขอ้มลูบางครั 7งอาจไมส่อดคลอ้งกนัได ้และไม่
สามารถสื.อสารหรอืมอบหมายใหห้น่วยงานที.รบัผดิชอบเกี.ยวกบัขอ้มลูดงักลา่วจดัทาํขอ้มลูเพื.อนําเสนอ

2. การค้นหาความสมัพนัธ ์

ทกัษะในการกาํหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร นกัสถติติอ้งเป็นนกัวเิคราะหอ์ยา่งมเีหตุและมผีล 
รวมถงึการคน้หาปจัจยัสูค่วามสาํเรจ็ในประเดน็ต่างๆ (Critical Factor)  Y = x1 + x2 + z1 + z2 + z3 + z1x1+ xn

3.การสาํรวจข้อมูล เป็นการสาํรวจผา่นเวบ็ไซท ์เอกสารการประชมุ และทะเบยีนหรอืฐานขอ้มลูของหน่วยงาน

การวิเคราะหข์้อมลูและการแสดงรายงาน

3.การสาํรวจข้อมูล เป็นการสาํรวจผา่นเวบ็ไซท ์เอกสารการประชมุ และทะเบยีนหรอืฐานขอ้มลูของหน่วยงาน
ต่างๆ ทั 7งนี7 พบวา่ หน่วยงานระดบัจงัหวดัมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูเป็นจาํนวนมากโดยอาจไมส่ามารถความตอ้งการ
ขอ้มลูเพื.อประกอบการตดัสนิใจระหวา่งหน่วยงาน เพื.อสนบัสนุนการสื.อสารภายในจงัหวดั จงึจาํเป็นตอ้งจดัตั 7ง
คณะกรรมการกลุม่ยอ่ยเพื.อสนบัสนุนยทุธศาสตรใ์นแต่ละประเดน็ รวมถงึ พฒันารปูแบบการจดัเกบ็ขอ้มลูที.
สมํ.าเสมออยา่งต่อเนื.อง โดยจดัทาํและนําเสนอผา่นเวบ็ไซท ์ของตน ทั 7งนี7 สามารถดาํเนนิการในรปูแบบของตาราง
การจดัเกบ็ขอ้มลู MS Excel ได ้และไมจ่าํเป็นตอ้งพฒันาไปสู ่Web Base Application เพื.อเป็นมาตรฐานเดยีวกนั
ทา่วประเทศ

4. การตรวจสอบความถกูต้องและน่าเชื�อถือ พจิารณาผา่นวนัที.ปรบัปรงุขอ้มลูลา่สดุ หากมขีอ้สงสยัตรวจสอบ
กบัแหลง่ขอ้มลูอา้งองิใกลเ้คยีง
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การวเิคราะห์ข้อมูลและการแสดงรายงาน

29



การนําเสนอในรปูแบบ GIS

30



แนวคิดการออกแบบหลกัสูตรแนวคิดการออกแบบหลกัสูตร
(Courseware Design)(Courseware Design)

• Strategy & Critical Information

31

• Strategy & Critical Information

• Data Analysis & Information for Decision

• Map & Visualization



Data & Information 
for Decisionfor Decision

วนัพฤหสัที. 26 

9:00-12:00



Outline

• Data Information Decision คอือะไร 
o Communication with Number

• Data Visualization Framework 

• Analysis and Visualization
o Fundamental of Graph and Chart: o Fundamental of Graph and Chart: 

• Type of Graph and Chart: Point, Line, Bar, Box, Pie Chart

• Communication Method by using color, scale , etc.

• Table and Graph Design

o Time Series Analysis



Data Information Decision คอือะไร

การเลอืกประเดน็
ยุทธศาสตร์

การจดัลําดบัความสําคญั
ประเด็นยทุธศาสตร์

การกําหนดกลยทุธ์ของ
ประเด็น

การจดัลําดบัความสําคญั
ของโครงการยทุธศาสตร์ 

การกําหนดตวัชี !วดั และ
การติดตามประเมินผล

Data Information knowledge



Communication with Number

Source: Effectively Communicating Numbers Selecting the Best Means and Manner of Display, Stephen Few, Perceptual Edge November 2005



Activities Exploration

Information 

Communication

Data Visualization

Data Visualization Framework 

Technologies

Immediate Goal

End Goal

Information 
Visualization   

Science 
Visualization

Graphic 
Presentation

Understanding

Good Decision



Points are the smallest of the 

objects that are used to encode 

values in graphs. They can take the 

shape of dots, squares, triangles, 

Xs, dashes, and other simple 

objects. They have two primary 

strengths: (1) they can be used to 

encode quantitative values along 

two quantitative scales 

simultaneously, as in a scatter plot, 

and (2) they can be used to in place 

of bars when the quantitative scale 

does not begin at zero 

Lines connect the individual values in a series, 

emphasizing the shape of the data as it moves 

from value to value. As such, they are superb 

for showing the shape of data as it moves and 

changes through time. Trends, patterns, and 

exceptions stand out clearly.

Bars encode data in a way that 

emphasizes individual values powerfully. 

This ability is due in part to the fact that 

bars encode quantitative values in two 

ways: (1) the 2-D position of the bar’s 

endpoint in relation to the quantitative 

scale, and (2) the length of the bar. 

Boxes are a lot like bars, except 

that both ends encode 

quantitative values. When bars 

are used in this way, they are 

sometimes called range bars. 

They are used to encode a range 

of values, usually from the 

highest to the lowest, rather than 

a single value. 

Source: Effectively Communicating Numbers Selecting the Best Means and Manner of Display, Stephen Few, Perceptual Edge November 2005



ตวัอย่างการวเิคราะหแ์ละนาํเสนอ

Table to Graph

ข้อมลูอยู่ในรูปแบบใดจงึสามารถสงัเกตวิเคราะห์ได้



ตวัอยา่งการวเิคราะหแ์ละนําเสนอ



ตวัอย่างการวเิคราะหแ์ละนาํเสนอ



ตวัอย่างการวเิคราะหแ์ละนาํเสนอ

การเน้นประเด็นทีต้องการนําเสนอ



Box

Boxes of Insight, Perceptual Edge, Stephen Few, August 2005.



Pie

Naomi B. Robbins and Joyce Robbins, Quantitative Literacy Across the Curriculum

Improving Graphs in College Textbooks, 2010



Map Information



Time Series

Ranking

Part-to-
whole

Type

Analysi
s

Deviation

Distribution

Correlation

Geospatial

Source: Effectively Communicating Numbers Selecting the Best Means and Manner of Display, Stephen Few, Perceptual Edge November 2005



Table and Graph Design

Source: Effectively Communicating Numbers Selecting the Best Means and Manner of Display, Stephen Few, Perceptual Edge November 2005



Limitation of Graph: 

Data Type and Graph

Source: Effectively Communicating Numbers Selecting the Best Means and Manner of Display, Stephen Few, Perceptual Edge November 2005



BEST PRACTICES FOR FORMATTING GRAPHS TO REMOVE DISTRACTIONS

:Muting Axis Lines

Source: Effectively Communicating Numbers Selecting the Best Means and Manner of Display, Stephen Few, Perceptual Edge November 2005



DETERMINE IF A TABLE, GRAPH, OR BOTH IS NEEDED TO 

COMMUNICATE YOUR MESSAGE

Source: Effectively Communicating Numbers Selecting the Best Means and Manner of Display, Stephen Few, Perceptual Edge November 2005



LEGEND PLACE

Source: Effectively Communicating Numbers Selecting the Best Means and Manner of Display, Stephen Few, Perceptual Edge November 2005



Time Series Analysis

• ขอ้มูลอนุกรมมีการเปลีUยนแปลงรูปแบบ (pattern) ใน 4 ความหมายทีUสามารถประมวลผลได ้คือ
o การเปลีUยนแปลงขนาด/ระดบั (Magnitude of change)

o การเปลีUยนแปลงรูป (Shape of change)

o ความเร็วในการเปลีUยนแปลง  (Velocity of change)

o การเปลีUยนแปลงทิศทาง (Direction of change)



การเปลี�ยนแปลงขนาด/ระดบั (Magnitude of change)

Naomi B. Robbins and Joyce Robbins, Quantitative Literacy Across the Curriculum

Improving Graphs in College Textbooks, 2010

Naomi B. Robbins and Joyce Robbins, Quantitative Literacy Across the Curriculum

Improving Graphs in College Textbooks, 2010



การเปลี�ยนแปลงรูป (Shape of change)

เส้นสเีขียวและเส้นสนีํ !าเงินมีรูปร่างที$เหมือนกนัแตกตา่งกนัที$ระดบัเทา่นั !น เส้นสเีขียวและเส้นสนีํ !าเงินมีรูปร่างที$เหมือนกนัแตกตา่งกนัที$ระดบัเทา่นั !น 



ความเรว็ในการเปลี�ยนแปลง  (Velocity of change)



การเปลี�ยนแปลงทศิทาง (Direction of change)

ข้อมลูมีแนวโน้มเพิ$มขึ !นอยา่งตอ่เนื$อง

Naomi B. Robbins and Joyce Robbins, Quantitative Literacy Across the Curriculum

Improving Graphs in College Textbooks, 2010



Case Study

• MS Excel Data to Graph and Chart
o Data Stock

o Data Mapping



Value Chain สรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ภาคการเกษตร

ข้าวข้าว

พื�นที� พนัธ์ข้าว ช่วงเวลาเพาะปลูก ราคาผลผลติ KPI 5

พฒันาระบบนํ7าเพื.อการเกษตร
พฒันาปจัจยัการ

ผลติ
พฒันากระบวนการ

ผลติ
สรา้งเสถยีรภาพ
ราคาสนิคา้เกษตร

เพิ.มมลูคา่และ
เชื.อมโยงหว่งโย

อปุทาน

พื�นที�

พื�นที�การ
เพาะปลูก

Output

Input

พื�นที�
ชลประทาน

Output

Input

พนัธ์ข้าว

Databas
e 2-1

Output

Input

Databas
e 2-2

Output

Input

ช่วงเวลาเพาะปลูก

Databas
e 3-1

Output

Input

Databas
e 3-2

Output

Input

Databas
e 3-3

Output

Input

ราคาผลผลติ

ทะเบียน
เกษตรกร

Output

Input

โรงสี

ราคา

ธกส

Output

Input

KPI 5

Data 

1

Data 
Base 5-

1

Output

Input

Data 

2

Data 
Base 5-

2

Output

Input



แนวคิดการออกแบบหลกัสูตรแนวคิดการออกแบบหลกัสูตร
(Courseware Design)(Courseware Design)

• Strategy & Critical Information
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• Strategy & Critical Information

• Data Analysis & Information for Decision

• Map & Visualization



MAP and Visualization

วนัพฤหสัที. 26 

13:00-16:00



Outline

• Map Information and Visualization
• Map Visualization Design 30 

minutes
o Conceptual Design
o Attribute Characteristics

Quantum GIS  2 hours
o Installation
o การใชโ้ปรแกรม Quantum GIS เบืeองตน้
o การเพิUมชัeนขอ้มูลของโปรแกรม QGIS
o การแสดงรายละเอียดขอ้มูลของโปรแกรม
o การเลือกขอ้มูลของโปรแกรมo Attribute Characteristics

o Visual Analysis and Interpretation
o GIS

o การเลือกขอ้มูลของโปรแกรม
o การแสดงตารางขอ้มูลของโปรแกรม
o การแสดงคุณสมบตัิของชัeนขอ้มูลของ

โปรแกรม
o การเพิUม ลบ และแกไ้ขขอ้มูล Shapefile
o การสร้าง Bar Chart
o การกาํหนดสญัลกัษณ์
o การเพิUมขอ้มูล Microsoft office excel  เขา้ไป

ในตาราง Attribute
o การวิเคราะห์เชิงพืeนทีU



ข ั)นตอนการประยุกตร์ะบบสารสนเทศภมูศิาสตร์

• การนําเขา้ขอ้มลูแผนที. ภาพถ่าย และฐานขอ้มลู
• การจดัการ กระบวนการจดัเกบ็ การเปลี.ยนแปลงและการแกไ้ข
• การวเิคราะห ์กระบวนการสารสนเทศ ที.ตอ้งวเิคราะหท์ั 7งขอ้มลูพื7นที.และขอ้มลูเชงิคณุลกัษณะ
• การแสดงผล แผนที. ตารางสรปุ การบรรยายประกอบ• การแสดงผล แผนที. ตารางสรปุ การบรรยายประกอบ
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Attribute Characteristic 

Source : Michael N. Demers, Fundamentals of Geographic Information System, John Wiley & Sons, Inc., 1997, 
Figure 2.4, Page 30. 62



Visual Analysis and Interpretation
• การวเิคราะห์ (location) การคน้หาพิกดัที6ตั8งสถานที6สนใจ 

• การวเิคราะห์แบบมีเงื6อนไข (Condition) การคน้หาสถานที6สนใจและสถานที6ใกลเ้คียงดว้ยระยะ

• การวเิคราะห์แนวโนม้การเปลี6ยนแปลง (Trends) การคน้หาและแสดงขอ้มูลยอ้ยหลงั

• การวเิคราะห์ขอ้มูลการเปลี6ยนแปลง (Patterns) การคน้หาการกระจุกและกระจายตวัของสถานที6
สนใจสนใจ

• การวเิคราะห์ดว้ยการสร้างแบบจาํลอง (Modeling)
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แบบจาํลอง (MODELING)

MIS
Attribute Data

Spatial Data

GIS

ModelModel

Predict/ 
Forecast

Explain
Real World



การวิเคราะห์ (location) การคน้หาพิกดัที6ตั8งสถานที6สนใจ 



การดขู้อมลูเชิง GIS ( เช่น ชั !นความสงู. สถานะนํ !า)



Analysis with Statistic 



Analysis


