
สํานักงานสถิติแหงชาติ  แตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชนของสํานักงานสถิติแหงชาติ ประจําป 
2551  ดังนี ้

 
1. นางธนนุช  ตรีทิพยบุตร  เลขาธิการสถิติแหงชาติ    ประธานคณะทํางาน 

 2. นายอังสุมาล  ศุนาลัย  รองเลขาธิการสถิติแหงชาติ    รองประธานฯ 
 3. นางจีราวรรณ  บุญเพิ่ม  รองเลขาธิการสถิติแหงชาติ    รองประธานฯ 
 4. นายพิษณุ  วานิชผล  ผูชวยผูจัดการฝายกลยุทธ     คณะทํางาน 
              บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
 5. นายเริ่มพงษ  บูรณฤกษ  กรรมการหอการคาไทย    คณะทํางาน 
 6. นางสาววิไล  สาธิตสิริกุล  ประธานคณะอนุกรรมการ    คณะทํางาน 
      สถิติและขาวสารสมาคมผูคาปลีกไทย 
 7. นายศักรินทร  ชอไสว  ผูจัดการสมาคมโรงแรมไทย    คณะทํางาน 
 8. นายกรีฑา  ไขแสง   ผูชวยผูอํานวยการตลาดนัดจตุจักร    คณะทํางาน 
 9. นายวัฒนะ  พงษจินดา  ประธานชุมชนวัดภคินีนาถ    คณะทํางาน 

10. นายยุทธพงศ   อิ่มประภา เลขานุการชุมชนสวนออย    คณะทํางาน 
11. นางทิมารมภ  สังขเดช  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนนิงาน 
          สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    คณะทํางาน 
12. นายประสงค   เอาฬาร  นายกสมาคมธุรกิจบานจัดสรร   คณะทํางาน 
13. นายสัมมา   คีตสิน  ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย  คณะทํางาน  
14. นายอธิป  พีชานนท  นายกสมาคมอาคารชุดไทย    คณะทํางาน 
15. นายธงชัย  หวานฉ่ํา  นายกสมาคมบริหารทรัพยสิน   คณะทํางาน 

           แหงประเทศไทย  
16. นางสาววนดิา  ไมตรีจิตต เลขาธิการประธานกลุมอุตสาหกรรม  คณะทํางาน 

      ซอฟแวร 
17. นายนฤตย  เสกธีระ  รองบรรณาธิการบริหารหนงัสอืพิมพมติชน  คณะทํางาน 
18. นายลือชัย  วนรัตน  ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดเกบ็ขอมูลสถิติ คณะทํางานและเลขานุการ 
19. นางสาวพรทิพย  สมวงศ  สํานักบริหารจดัเก็บขอมูลสถิติ    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 

หนาที่ความรบัผิดชอบของคณะทํางาน 
1. ใหคําปรึกษา แนะนําแกสํานักงานสถิติแหงชาติ ในการบริหารและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

รวมทั้งการวางแผนติดตามความกาวหนา   การตรวจสอบและการรายงานผลการดําเนินงาน 
2. ใหคําแนะนําแกสํานกังานสถิติแหงชาติ  ในการวางแผนการจัดทาํโครงการสํารวจตวัอยางและ  

สํามะโนตางๆ 
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รายงานสรุปผลการดําเนินการ 
โครงการสรางเครือขายภาคประชาชน “อาคารสูง” พ.ศ. 2551 

 

คณะทํางานภาคประชาชนของสํานักงานสถิติแหงชาติไดรวมกันพจิารณาให สสช. ดําเนิน
โครงการสรางเครือขายภาคประชาชน  “อาคารสูง” พ.ศ. 2551   ซ่ึงมีรายละเอียดของโครงการ  ดังนี้ 

 

1. ความเปนมา 
ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังภาครัฐและเอกชน จึงจําเปนตอง

มีขอมูลสถิติท่ีมีคุณภาพ สําหรับใชในการวางแผน กําหนดนโยบาย ติดตาม ประเมินผล  สํานักงานสถิติแหงชาติใน
ฐานะหนวยงานกลางในการจัดทําขอมูลสถิติพื้นฐานที่สําคัญทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมไดใหความสําคัญใน
เรื่องคุณภาพขอมูลสถิติมาโดยตลอด    การไดมาของขอมูลนั้นจําเปนตองไดรับความรวมมือจากผูใหขอมูล ท้ังจาก
ประชาชนและสถานประกอบการ  แตปจจุบันนี้การใหความรวมมอืลดลงอยางมาก  โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเปนเมืองใหญ มีสภาพเศรษฐกิจสังคมสลับซับซอนและเปลี่ยนแปลงเร็ว การปฏิบัติงานสนามจัดเก็บขอมูลเพื่อ
นํามาประมวลเปนขอมูลสถิติมีความยากลําบากมากขึ้น    สํานักงานสถิติแหงชาติ จึงไดริเริ่ม “โครงการสราง
เครือขายภาคประชาชน”    

ในป 2550 สสช. ไดสรางเครือขายภาคประชาชน “ชุมชน” ในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 1,900ชุมชน 

ในป 2551 สสช. จะสรางเครือขายภาคประชาชน “อาคารสูง” ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อสรางความเขาใจ และทิศทางในการดําเนินงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในการประสาน
เครือขายภาคประชาชน 

2.2 เพื่อเกิดความรวมมอืในการดําเนินงานดานการผลิตขอมลูสถิติ 
2.3 เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเกี่ยวของกับอาคารสูง 

3. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
3.1 ผูท่ีเกี่ยวของกับอาคารสูง ทราบถึง วัตถุประสงคในการประสานเครือขายภาคประชาชนของ สสช. 
3.2 เกิดความเขาใจและใหความรวมมอืในการดําเนินงานดานการผลิตขอมลูสถิติของ สสช. 
3.3 ขอเสนอแนะในการประสานเครือขายภาคประชาชน ของ สสช. 

4. แผนการดําเนินงาน 
 ในการจัดทําโครงการสรางเครอืขายภาคประชาชน “อาคารสงู” พ.ศ. 2551 ไดกําหนดแผนงานออกเปน 

3 สวน คือ 
 4.1 สํารวจอาคารสูง (6 ช้ันขึ้นไป)  ในเขต กทม.  
 4.2 จัดกิจกรรมสัมพันธกับอาคารสูง 
 4.3 จัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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แผนการปฏิบัติงาน 

โครงการสรางเครือขายภาคประชาชน  “อาคารสูง” พ.ศ. 2551 
 

ขั้นการปฏิบัติงาน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลงาน 
1. สํารวจอาคารสูง ในเขต กทม.          
   1.1 รางแบบสอบถาม พิมพแบบ       - แบบสอบถาม 
   1.2 เก็บรวบรวมขอมูล       - ขอมูลอาคารสูงประมาณ 6,600 

อาคาร 
   1.3 ประมวลผลขอมูล       - ขอมูลรายอาคาร รายเขต 
       1.3.1 บรรณาธิกร        
       1.3.2 บันทึกขอมูล        
       1.3.3 ประมวลผลขอมลู        
   1.4 นําเสนอขอมูลคณะทํางานฯ       - การนําขอมูลใชจัดกิจกรรม

สัมพันธ 
2. จัดกิจกรรมสัมพันธกับอาคารสูง        
   2.1 วางแผนและเตรียมงาน        

2.2 จัดทํา TOR ขออนุมัติหลักการ        
   2.3 ดําเนินการจัดจาง organizer        
   2.4 จัดกิจกรรมสัมพันธ        
   2.5 สรุปผลจากผูเขารวมกิจกรรม       - รายงานการจดักิจกรรม 
   2.6 สงสรุปผลใหผูเขารวมกจิกรรม       - การจัดสงรายงานสรุปผล 
3. จัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ        
   3.1 จัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ        - รายงานสรุปผลการดําเนิน

โครงการระบุปจจัยสนับสนุน 
ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ สําหรับการ
ดําเนินการในปถัดไป 

   3.2 นําเสนอผลการดําเนินโครงการตอ 
         - ผูบริหารของ สสช. 
         - คณะทํางานภาคประชาชน 

       

 

 



 

 

3

5. แนวทางในการดําเนินงาน 
 

หัวขอ แนวทางการปฏิบัติงาน 
1. สํารวจอาคารสูง ในเขต กทม.   - ใหสํานักบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ (สบจ.) ดําเนินการ   ราง

แบบสอบถาม พิมพแบบ เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
นําเสนอขอมูลใหคณะทํางานภาคประชาชน 
- คาบเวลาเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 15 เมษายน -31 
พฤษภาคม 2551 

2. จัดกิจกรรมสัมพันธกับอาคารสูง 
   2.1 วางแผนและเตรียมงาน 
 

 
 

   
   
 
 
   
   

 
คณะทํางานภาคประชาชนใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับ 
- เชิญนิติบุคคล/ผูดูแลอาคารสงูเขารวมกิจกรรม  (โดยใชขอมูลจาก
การสํารวจอาคารสูง ในเขต กทม. ) ประมาณ 500 คน   

- การเชิญ เชิญเฉพาะผูตอบแบบสอบถามการสํารวจอาคารสูงวายินดี
เขารวมสัมมนา  โดยเปนอาคารที่มีราคาขายตอหองตั้งแต 2 ลาน
บาทขึ้นไป หรือคาเชาตอหองตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไปเนื่องจาก
อาคารที่มีราคาแพงจะเขาถึงไดยาก และควรเปนอาคารขนาดใหญ 
ท่ีมีหองพักมาก เนื่องจากจะไดผลในการสํารวจมาก 

- สถานที่จัดกิจกรรม เปนโรงแรม / ศูนยประชุม 
-  วันที่จัดควรเปน   วันจันทร-ศุกร  
-  อื่นๆ มีบูธท่ีนาสนใจ เชน ตรวจสุขภาพ  

2.2 จัดทํา TOR ขออนุมัติหลักการ 
     แตงตั้งคณะกรรมการจัดจาง ตรวจรับ 

- ให สบจ. ดําเนินการ 
 

  2.3 ดําเนินการจัดจาง organizer - ใหฝายพัสดุดําเนินการ 
  2.4 จัดกิจกรรมสัมพันธ -  จัดครึ่งวัน  เลี้ยงอาหารกลางวัน   เชิญคณะทํางานเขารวม 
  2.5 สรุปผลจากผูเขารวมกิจกรรม - ให organizer  ดําเนินการ 
  2.6 สงสรุปผลใหผูเขารวมกิจกรรม -  จัดสงทางไปรษณีย ให สบจ. ดําเนินการ 
3. จัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ  
   3.1 จัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ  -  ใหคณะทํางานภาคประชาชนจาก สสช. ดําเนินการจัดทําสรุป      

ผลการดําเนินโครงการ ระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ สําหรับการดําเนินการในปถัดไป 

   3.2 นําเสนอผลการดําเนินโครงการตอ 
         - ผูบริหารของ สสช. 
         - คณะทํางานภาคประชาชน 

-  ใหคณะทํางานภาคประชาชนจาก สสช. ดําเนินการสงสรปุผลการ
ดําเนินโครงการ 
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6. ปริมาณงานโดยประมาณ 
ผลการจัดเก็บขอมูลสํารวจอาคารสูง จํานวนอาคารสูง 6 ช้ันขึ้นไปในกรุงเทพมหานคร มีประมาณ 6,547 

อาคาร เปนอาคารที่ สสช.ตองขอความรวมมอืในการผลิตขอมูลสถิติ  4,748 อาคาร (ท่ีพักอาศัย สถานประกอบการ 
ท่ีพักและสถานประกอบการ)  การตอบแบบสอบถามวายินดจีะเขารวมสัมมนาที่ สสช. จัดหรือไม   ผลตอบวา ยินดี
มารวม  2,788 คน      ไมมา 1,559  คน     และไมแนใจ 401 คน 

 
7. งบประมาณ 

ในการจัดกิจกรรมสัมพันธจะเชิญเฉพาะผูตอบยินดีเขารวมจากการสํารวจอาคารสูง และตามเงื่อนไขขอ 2.1 
ใชงบประมาณในการจัดสัมมนา   500,000   บาท  (ประมาณ 500 คน) 
ของที่ระลึก     100,000   บาท  (550 ช้ิน) 
 

8. การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
เรียนเชิญคณะทํางานภาคประชาชนเขารวมสังเกตการณ    และจากรายงานสรุปผลจากผูเขารวมกิจกรรม 
คณะทํางานฯ จาก สสช. จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  โดยรวบรวมปญหา  อุปสรรค  ขอเสนอแนะจาก

คณะทํางาน 
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ผลการดําเนินงาน 
 

 สํานักบริหารจดัเก็บขอมูลสถิติไดดําเนนิการ 
1. สํารวจอาคารสูง (6 ช้ันขึ้นไป) ในเขต กทม. ทําการประมวลผล แลวใชจัดทาํเปนฐานขอมูล 

แผนที่ระบบ digital ของกทม. ไดนําผลการสํารวจเสนอคณะทํางานภาคประชาชนและนําไปใชในการเชิญ
นิติบุคคลอาคารชุด/ผูรับผิดชอบอาคาร เขารวมกิจกรรมสัมพันธ   

จากผลการสํารวจอาคารสูง (6 ช้ันขึ้นไป) ในเขต กทม.  เมื่อ 15 เม.ย.- 31 พ.ค. 51 มีอาคารสูง
จํานวน 6,547 อาคาร  เปาหมายที่ สสช. ตองประสานเครือขายดวย 4,748 อาคาร  (เปนอาคารที่พักอาศัย  
สถานประกอบการ  ที่พักอาศัยและสถานประกอบการ ) ในแบบสํารวจไดสอบถามวา “สสช. กําลังดําเนินการ
สรางเครือขายภาคประชาชน  โดยจะจัดสัมมนาเครือขายภาคประชาชน "อาคารสูง" ทานเห็นดวยและยินดีจะ
มารวมสัมมนา ระดมความคิดเห็นในการมีสวนรวมกับการปฏิบัติงานของ สสช. หรือไม”         

ผลตอบวา ยินดีมารวม  2,788  คน      ไมมา 1,559  คน     และไมแนใจ 401 คน 
 
2. จัดกิจกรรมสัมพันธกับอาคารสูง  ไดจดัสัมมนา สสช  เชิงรุก ตอน : “ ประสานเครือขายอาคารสูง 

กทม. คร้ังที่ 1 ” เมื่อวันที ่20 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมปริน้ซ พาเลส โดยเชิญนิติบุคคลอาคารชุด/ผูรับผิดชอบ
อาคารเขารวมสัมมนา  ตั้งเปาหมายวา จะมผูีเขารวมสัมมนาจากนติิบุคคลอาคารชุด/ผูรับผิดชอบอาคาร 450 คน 
และเปนเจาหนาที่ของ สสช. 50 คน ในการเชิญเปนจดหมายถึงนติิบุคคลอาคารชุด/ผูรับผิดชอบอาคาร 900 
อาคาร  โดยเลือกอาคารจากการสํารวจอาคารสูงที่มีราคาขายตั้งแต 2 ลานบาทตอยนูิต หรือคาเชาตั้งแต 5,000 
บาทตอยูนิต  มีผูตอบรับเขารวมสัมมนาประมาณ 280 คน จึงตองโทรศัพทติดตามใหเขารวม  และสงโทรสาร 
โทรศัพทถึงอาคารในสวนทีมี่ราคาขายต่ํากวา 2 ลานบาท หรือคาเชาต่ํากวา 5,000 บาท  และขอความรวมมือ
จากสมาคมอาคารชุดไทยใหแจงสมาชิก จึงมีผูเขารวมสัมมนาเกือบ 400 คน   

 
3. จัดทําสรุปผลการดําเนนิโครงการ  มีปจจัยสนับสนนุ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับ

การดําเนินการในปถัดไป 
ปจจัยสนับสนุน        
- ผูบริหารของ สสช. ใหความสําคัญกับการสรางเครือขายภาคประชาชนมาโดยตลอด เพื่อเปน

การสรางความสัมพันธกับผูใหขอมูลซ่ึงถือเปนงานหลักของสสช.ในดานการผลิตขอมูลสถิติ   ผูบริหารของ 
สสช.เปนประธานและรองประธานคณะทาํงานภาคประชาชนของ สสช.และเขารวมประชุมทุกครั้ง    

-  ดานงบประมาณผูบริหารของ สสช. ใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสัมพันธ 
-  การจัดกิจกรรมสัมพันธ ผูบริหารใหเกียรติเปนผูเปดงาน  รวมเสวนาบนเวท ี
- หนวยงานพนัธมิตรรวมในการจัดบูธแสดงผลงานของหนวยงาน  เชน  บริษัทไปรษณยีไทย 

จํากัด   บริษัททีโอที จํากัด(มหาชน)  และสํานักผังเมือง  กรุงเทพมหานคร   
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- ผูเขารวมสัมมนาใหความสนใจในการสัมมนา  และตอบแบบประเมนิพรอมใหขอเสนอแนะใน
การดําเนินงานของ สสช. โดยเฉพาะการจดัทําสํามะโนในป 2553 ซ่ึง สสช. จะไดนําไปใชประโยชนตอไป 

- ไดจดัทํารายงานการสัมมนาในรูปแบบ pocket book จํานวน 550 เลม เพื่อจัดสงใหกับผูเขารวม
สัมมนา   และใหกับนิติบุคคลที่มีจดหมายเชิญแตตอบรับไมเขารวมสัมมนา 

 
ปญหา  อุปสรรค      
- นิติบุคคลอาคารชุด/ผูรับผิดชอบอาคารเปนลักษณะเอกชน อาจไมสนใจในสิ่งที่คิดวาไม

เกี่ยวกับเรื่องอาคารสูง  ตางกับการสัมมนาชุมชนในป 2550 ประธาน/ผูประสานชุมชนเปนผูอาสาเขามา
ทํางานจึงมารวมสัมมนาเปนจํานวนมาก 

- การจดัสัมมนาในวันที่ 20 สิงหาคม 2551 เจาหนาที่นิตบิุคคลบางอาคารไดตอบรับเขารวมการ
ประชุม/สัมมนาของหนวยงานอื่นแลว (ทราบจากการโทรศัพทซักถาม) 

- การประสานหาผูรวมเสวนาบนเวที ในขั้นแรกไดประสานกับเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร
รวมเสวนาในสวนที่จะนําขอมูลของสํามะโนประชากร ป2553ไปใชประโยชนในการพัฒนา กทม. โดยผาน
ทางหนาหองไมไดพบกับเจาตัว  ประกอบกับกทม. มีการปรับปรุงอํานาจหนาที่ของผูบริหารใหม จงึเกิดการ
เขาใจผิดในระหวางการประสานเชิญผูบรรยาย  ทําใหไมมีผูบรรยายจาก กทม. ในครั้งนี้ 

 
ขอเสนอแนะ 
- ควรประสานกลุมผูเขารวมสัมมนาลวงหนากอนกําหนดวันสัมมนาจริง โดยลองสุมไปยัง

เปาหมายทีจ่ะเชิญประมาณ 10 รายวาในวนัที่จะจัดสัมมนา  กลุมเปาหมายมีการเขารวมสัมมนา/ประชุมที่อ่ืน
หรือไม สามารถเลื่อนวันสัมมนาได 

- ควรมีเวลาในการเชิญผูเขารวมสัมมนา 2 อาทิตยกอนวันสัมมนา  เนื่องจากสงจดหมายเชิญ
ทางไปรษณยี 

-  การประสานผูบรรยาย/ ผูเสวนาบนเวที  ควรประสานโดยตรงผูบรรยายตวัจริง 
- หลังจากจัดสัมมนาเพื่อใหทราบบทบาท ภารกจิของ สสช.  ความจาํเปนของการเก็บรวบรวม

ขอมูลแลว ควรมีการประสานอยางตอเนือ่งทั้งชุมชนที่สังกัด กทม. และอาคารสูง ใหมีการประชาสัมพันธ
อยางตอเนื่อง สําหรับการจัดกิจกรรมกบัอาคารสูง/ชุมชน ควรเปนสิ่งที่ดึงดูดใหเขาสนใจ โดยแบงเปน
ประเภทใหความรู  ความปลอดภัย  สุขภาพ   ชุมชนนาอยู   ขายสินคาของธงฟา   และสสช.จัดบูธ 
ประชาสัมพันธ 

- สําหรับผูที่ตอบไมเขารวมสัมมนา ทั้งจากการสํารวจอาคารสูงและจากการสงจดหมายเชิญ  
ตองสรางกิจกรรมใหเขาเหน็ความสําคัญของ สสช.  และติดตามประสานเครือขายอยางตอเนื่อง 

-  ในการปฏบิัติงาน สปค.53 ตองขอความรวมมือจากสมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบาน
จัดสรร  สมาคมบริหารทรัพยสินแหงประเทศไทย  ในการประสานขอความรวมมือจากนิติบุคคล 
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สรุปผลจากแบบประเมนิผลภาพรวมการประชมุ  
การจัดประชุมสัมมนา สสช เชิงรุก ตอน : “ ประสานเครือขายอาคารสูง กทม. คร้ังท่ี 1” 

วันท่ี 20 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมปริน้ซ พาเลส  
 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลอาคาร   
ผูเขารวมการประชุมทั้งหมด 303 คน ( จากเอกสารที่ตอบกลับ )  
 
 
ตอนที่ 2 ขอมูลผูเขารวมสัมมนา   
1.เพศ    - ชาย   166 คน 
   - หญิง  137 คน 
   - รวม   303 คน  
 
2. อายุ   - 20 ป      1  คน 
   - 21 – 30 ป   71  คน 
   - 31 – 40 ป    89  คน 
   - 41 – 50 ป    91  คน 
   - 51 – 60 ป    46  คน 
   - 61 ปขึ้นไป        5  คน 
   - รวม     303  คน   
 
3. ตําแหนงในอาคาร 
   – ผูจัดการนิตบิุคคล      54    คน 
   - เจาหนาที่ในนิติบุคคล     183  คน 
   - เจาของ/ผูรับผิดชอบอาคาร      62    คน 
   - อ่ืนๆ ( ผูอาศัย,ผูชวยผูจัดการ )        4    คน 
   - รวม         303   คน  
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ตอนที่ 3 การประเมินการจัดงาน  
 

รายการ ดี ปาน
กลาง 

นอย ปรับ
ปรุง 

ไม
ตอบ 

ขอเสนอแนะ 

1.จดหมายเชญิ การประสานงาน
ตอบรับการเชิญ 

212 65 5 12 9 - ไมไดรับจดหมายเชิญ  
- เสนอควรมีแผนที่แนบไป
ดวย 

2. สถานที่จัดงาน 264 35 - 1 3 - กวางขวางไมแออัด  
- แสงเสียงด ี

3. เจาหนาที่ตอนรับ เจาหนาที่
ลงทะเบียน 

275 24 - 1 3  

4. อาหารวาง อาหารกลางวนั 182 98 1 2 20  
5. นิทรรศการ 174 106 13 - 10  
6. ภาพรวมการจัดงาน 232 62 1 1 7  
รวม  1,339 390 20 17 52 1,818 การตอบ 
% 73.65 21.45 1.10 0.94 2.86 100 
 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นตอการสัมมนา  ( ไมตอบ 3 ใบ ) 
 
1. ทานคิดวาการเสวนาหวัขอ ”สํามะโนประชากรและเคหะ อีกหนึ่งเพือ่คุณภาพชวีิต” มีความชัดเจนเพียงใด 

1. มาก 179 คน ( 59.67% )  2. ปานกลาง 120 คน ( 40.00% )  3. นอย  1 คน ( 0.33% ) 
 
2. ทานเรียนรูและไดรับประโยชนจากการเสวนามากนอยเพียงใด 

1. มาก 185 คน ( 61.67% )  2. ปานกลาง 114 คน ( 38.00% )  3. นอย  1 คน ( 0.33% )
  
 
3. เมื่อเปรียบเทียบกอน หลังสัมมนา ทานเห็นความสําคญัของการเก็บขอมูลสถิติ เปลี่ยนไปอยางไร 

1. มากขึ้น 259 คน ( 86.33% ) 2. เหมือนเดิม 41 คน ( 13.67% )  3. นอย 0 คน ( 0.00 % ) 
 
4. ทานคิดวาจะใหความรวมมือเจาหนาที่ สสช มากขึ้นหรือไม  

1. มากขึ้น 275 คน ( 91.67% ) 2. เหมือนเดิม 24 คน ( 8.00% )  3. นอย  1 คน ( 0.33% )
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5. ทานคิดวาการสัมมนาครั้งนี้ทําใหนิติบุคคล/ผูรับผิดชอบอาคารในกทม. ใหความรวมมือในการใหขอมูล
มากเพียงใด 

1. มากขึ้น 249 คน ( 83 % ) 2. เหมือนเดิม 50 คน ( 16.67% )  3. นอย 1 คน ( 0.33% ) 
 
6. ทานไดรับประโยชนจากการสัมมนาครั้งนี้ตามที่คาดหวังมากนอยเพียงใด 

1. มาก 174 คน ( 58% )  2. ปานกลาง 121 คน ( 40.33% )   3. นอย 5 คน ( 1.67% ) 
   
7.ขอเสนอแนะ 
- แนะนําเรื่องการสอบถามสํามะโนประชากรและเคหะ  

- ควรใหสงแบบสอบถามกลับทางไปรษณยี เพื่อผูตอบจะไดมีความเปนสวนตวั และอิสระในการ
ตอบแบบสอบถาม 

- ขอให สสช มีการประชาสัมพันธมากๆ ใหเขาถึงทุกครัวเรือน ( T.V. ) จะเปนประโยชนแกผูให
ขอมูลมากขึ้น  

- ใหเจาหนาทีน่ติิบุคคลทําการสํารวจให จะเปนการลดคาใชจายของ สสช มากขึ้น 
- ทาง สสช ควรหาพันธมิตรทีม่ีขอมูลของผูอาศัยในอาคารสูงอยูแลวเชน สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

ที่เก็บขอมูลของคนตางชาติที่ผูดูแลอาคารตองแจงใหทราบอยูแลว 
- อยากใหมีส่ือโฆษณาตาง ๆ เพื่ออธิบายความสําคัญวาการทําสํามะโนประชากรดีอยางไร และ

ประชาชนไดประโยชนอะไรบาง และสิทธิคุมครองเกี่ยวกับขอมูลของบุคคลนั้น 
- การจะขอขอมลูจากลูกคาคอนขางยากเพราะเปนชาวตางชาติสวนใหญ 
- อยากใหมีส่ือประชาสัมพันธมากขึ้น เพื่อใหผูอยูอาศัยเขาใจและใหความรวมมือในการใหขอมูล 
- ควรแจงลวงหนากอนออกสาํรวจทุกครั้ง 
- ควรประสานงานกับสมาคมบริหารทรัพยสินแหงประเทศไทย ซ่ึงมีสมาชิกนิติบุคคลอาคารชุด และ

หมูบานรวมถงึบริษัทที่รับบริหารจํานวนมาก 
- การทําสํามะโนประชากรครัง้นี้จะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด คิดวาขึ้นอยูกบัการ

ประชาสัมพันธใหผูที่ถูก    สํารวจทราบอยางกวางขวาง 
 
- สถานที่  

- ควรใหฝายบรหิารของโรงแรมดูแลเรื่องการจราจรใหดกีวานี้ มีรถแท็กซี่ที่จอดรอลูกคา และรถเข็น
ขวางทางเขาออก ทําใหไมสะดวกแกผูเขาสัมมนา 

 
- เนื้อหาการประชุม และการจัดการประชมุ  

- ควรมีเอกสารประกอบการสัมมนา เพื่อใชประกอบการประชุม 
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- อาคารสูงไมใชที่พักอาศัย ไดรับประโยชนจากการสัมมนาไมมาก 
- เวลาในการสัมมนานอยมาก สสช ควรจัดการสัมมนารูปแบบนี้ 3 เดือนครั้ง 
- ทัศนะของวิทยากรบางทานไมชัดเจน และดูเหมือนจะไมรูในสิ่งที่พูดดีพอ และตอบไมตรงคําถาม 
- บรรยากาศการสัมมนาดี 
- เนื้อหาในการสัมมนาดีมาก เขาใจงาย 
- ควรมีการนําเสนอขอมูลเพิ่มมากขึ้น ระเบียบการมากเกินไปเมื่อเทยีบกับขอมูล และควรเพิ่ม

ระยะเวลาใหมากกวานี้อยางนอย 6 - 10 ช่ัวโมง ควรจะมกีิจกรรมรวมกนัระหวางผูเขาสัมมนา 
 
- การเชิญ และออกจดหมายเชิญ  

- โทรประสานงานอีกครั้งกอนวันสัมมนา 1 วัน 
- ควรมีการแจงลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน 

 
- อ่ืนๆ  

- ทําดีแลว 
- การสัมมนานีม้ีประโยชนมาก และควรจัดใหมีอีก 
- ควรจัดสัมมนาทุกป 
- ขอใหมีการพฒันาขอมูลและสถิติใหมากขึ้น และทัว่ถึงกันทั้งหมด 

 
 
ตอนที่ 5 การจัดเก็บขอมูลสถิติในอาคารที่ทานดูแล ตองการใหใครเปนผูจัดเก็บ 

- 1.ผูอาศัยในอาคาร        24  คน ( 7.92% )  
- 2.เจาหนาที่ของนิติบุคคล/ผูรับผิดชอบอาคาร    112   คน ( 36.96% ) 
- 3.เจาหนาที่ สสช        80  คน ( 26.40% ) 
- 4.อ่ืนๆ ระบุ  TOT         11  คน ( 3.63% ) 
- ตอบ 2,3         29  คน ( 9.57% ) 
- ไมตอบ          19  คน ( 6.27% )  
- ตอบ 1 – 4          28   คน ( 9.24% ) 
รวม         303 คน  ( 100 % )  
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ตอนที่ 6 ขอเสนอแนะในการจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
 
- ประเด็นปญหาที่อาจเกิดขึ้น 

- ปญหาความซ้ําซอนของขอมูล เนื่องจากผูพักอาศัยตามอพารทเมนท คอนโดมิเนยีม หอพัก มากกวา 
50% อยูช่ัวคราว เพื่อความสะดวกในการทาํงาน เรียน หรือภารกิจตางๆ จึงทําใหซํ้าซอนกับขอมูลที่
สํารวจจากที่พกัอาศัยอ่ืนๆ เชน บานและชุมชน ภายใน 3 – 5 ป มีการโยกยายที่พกัอาศัยจํานวนมาก
ภายในอาคาร การประมาณจาํนวนประชากรจะคลาดเคลื่อนสูง 

- ผูเชายายเขา – ออกบอย การสํารวจจึงมีความคลาดเคลื่อนสูง  
- ผูพักอาศัยบางทานไมใหความรวมมือในการสํารวจ 
 

- วิธีการเก็บขอมูลและการตอบกลับแบบสอบถาม 
- การเก็บขอมูลควรเปนความลับมากที่สุด 
- Internet ยังไมสะดวกสําหรับผูสูงอายุ หรือผูมีรายไดนอย ใชแบบสอบถามสงกลับสะดวกสุด 
- ใหหนวยงาน ชุมชน สมาคมเปนผูสํามะโน เพราะเขาถึงประชากร และจะไดคําตอบมากกวาทีจ่ะให 

สสช เปนผูสํารวจ 
- กลุมคอนโดมิเนียม และอพารทเมนท ควรเก็บขอมูลผานกระบวนการ Internet ซ่ึงจะชวยลด

คาใชจายบุคลากร และยานพาหนะของเจาหนาที่ดวย 
- ผูพักอาศัยใน service apartment สวนใหญเปนชาวตางชาติ ซ่ึงทาง สสช สามารถขอขอมูลไดจาก

ตม. 
- ในการจดัเก็บขอมูลของ สสช กับอาคารชุดคอนโดมิเนยีม ควรใหเวลาในการรวบรวมขอมูล 1 – 2 

สัปดาห นําเสนอสิ่งจูงใจบาง เพื่อใหผูอาศยัมีความสนใจและมาใหขอมูล 
- ควรแจกแบบสอบถามที่เจาหนาที่ของนิตบิุคคล แลวนัดเก็บแบบสอบถาม 
- สงผานผูดูแลอาคารชุด ในการสงรายชื่อผูอยูอาศัย และเบอรโทรศัพท เพื่อไมใหเกดิความขัดแยง 

และไมพอใจ โดยการใหขอมูลแกผูดูแลเกีย่วกับวัตถุประสงค และประโยชนในการสํารวจของ สสช 
ไดอธิบายแกผูอยูอาศัย 

- ใหทาง สสช จดัทําแบบสอบถามเปนรายหอง 
- นาจะใหปมเลขที่หองโดยไมตองกรอกชือ่ 

 
- ดานการประชาสัมพันธ  

- ช้ีแจงวตัถุประสงคอยางเชนวาเก็บขอมูลทีไ่หน ขอมูลมปีระโยชน และความสําคัญอยางไร และ
ประโยชนที่ผูตอบแบบสอบถามจะไดรับใหชัดเจน 
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- ควรประชาสัมพันธหลายๆทางอยางตอเนื่อง เชน ทางโทรทัศน หนังสอืพิมพ วิทยุ  
- ควรหาผูสรางภาพลักษณในความสําคัญและผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับอยางชัดเจนโดย

หลีกเลี่ยงตวัอักษร 
 

- แบบฟอรมของแบบสอบถาม 
- แบบสํารวจควรจะสั้น กระชบั และเปนความลับ 
- ควรมีชองใหกรอกหมายเลขประชาชนดีกวากรอกชื่อ นามสกุล 
- แบบฟอรมสัมมนาอยาถามลึกมาก เพยีงบอกเพศ อายุ การศึกษา รายได และควรใชแบบสอบถาม

ดีกวาแฟกซ หรือโทรศัพทก็ไมควร เพราะผูถูกถามอาจไมใหคําตอบ เนื่องจากไมไววางใจวาผูที่โทร
มาเปนใคร 

- นาจะมแีบบฟอรม รวมถึงการประชาสัมพันธเปนภาษาองักฤษ 
- คําถามอานแลวสามารถเขาใจไดงาย 
- ควรใชช่ือ นามสกุลจริง เพราะตองการขอมูลจริงไมใชตวัอยาง 

 
- อ่ืนๆ 

- หลังมีการรวบรวมขอมูลแลว ควรทําเว็บไซดแสดงขอมูลใหประชาชนเขามาดูได 
- อยากใหเขาไปทําความเขาใจกับผูบริหารกอน 
- 10 ปทําครั้งเดียว งบประมาณที่เสียไปกับสิ่งที่ไดมานั้น ครบถวนคุมกนัหรือไม 
- จัด Booth ตามอาคาร 
- อยากใหมีสถิติของแตละอาคารบอกเปนลายลักษณอักษร 
- อยากใหมีสถิติของบาน และผูที่อยูใตสะพานวามีทะเบยีนราษฎรหรือไมและมีบัตรประชาชนที่ไม

หมดอาย ุ
- สสช ควรไปสํารวจประชาชนที่ไมมีที่พัก ( เรรอน ) วามบีัตรประชาชนหรือไม และตองแกไข

อยางไรตอไป 
- ควรมีผลประโยชนตอบแทนสํานักงานบาง 
- จดหมายเชิญควรระบุวาเปนเจาของอาคาร หรือผูจัดการ และระบวุันเวลาที่แนนอน ไมกระชั้นชิด

เกินไป 
 

 
 

 


