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ธันวาคม 2551

บทนํา
โครงการจัดทําแผนแมบทสถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร
1.

ความเปนมา

ขอมูลสถิติมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ โดยใชเปนแหลงอางอิงในการวิเคราะห
สถานการณ การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนารายสาขา การกําหนดนโยบาย
แผนงาน และโครงการ รวมทั้งใชประกอบในการตัดสินใจการดําเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ ดังนัน
้ การมี
า
คั
ญ
และจํ
า
เป
น
อย
า
งยิ
ง
่
ในขณะที
่
ก
ารจั
ด
ทําขอมูล
ระบบขอมูลสถิติที่นา เชื่อถือและมีเอกภาพ จึงนับวาเปนสิง่ สํ
สถิติกระจายอยูต
 ามกระทรวง กรมตาง ๆ ซึ่งมักมีปญหาการจัดเก็บสถิตท
ิ ี่ซา้ํ ซอน ขอมูลสถิตไ
ิ มเปนมาตรฐาน
เดียวกัน เปนปญหาสําหรับผูใ ชขอมูล อีกทั้งเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ
สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ (สสช.) ในฐานะหนวยงานหลักในการผลิต ขอมู ลสถิติทั้งดานเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ ภายใตการบริหารระบบสถิตแ
ิ บบกระจายงาน (Decentralized Statistical System) ตระหนัก
ถึงปญหาดังกลาว จึงจัดทําแผนแมบทสถิติรายสาขา เพื่อกําหนดกรอบความรับผิดชอบในการจัดทํา/ขอมูลสถิติ
และการบริหารจัดการระบบสถิติใหมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย และสามารถตอบสนองความตองการของผูใ ช
ขอมูลไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว อีกทัง้ เปนการลดความซ้าํ ซอน ทําใหประหยัดทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
และที่สาํ คัญสามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารและพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปงบประมาณ 2551 สํานักงานสถิติแหงชาติอยูระหวางจัดทําแผนแมบทสถิติรายสาขา 3 สาขา
ไดแก สาขาสุขภาพ สาขาอุตสาหกรรม พลังงาน เหมืองแรและกอสราง และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และมีแผนที่จะดําเนินการจัดทําแผนแมบทสถิติรายสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา คือสาขา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร ซึ่งการดําเนินการดังกลาว
จะเปนการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศใหมท
ี ศ
ิ ทางที่เปนเอกภาพ เปนระบบสถิติที่มม
ี าตรฐาน ทําให
การนําไปใชประโยชนตรงกับขอเท็จจริงสงผลตอการกําหนดนโยบาย และการปฏิบัตต
ิ ามนโยบายไดถก
ู ตอง
แมนยํายิ่งขึ้น
ในรายงานนี้ จะกลาวถึงเฉพาะสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร
2.

วัตถุประสงคในการศึกษา
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.

เพื่อสรางเครือขายผูปฏิบต
ั ิงานดานสถิติในการจัดทําแผนแมบทสถิติสาขาการทองเที่ยว
โรงแรมและภัตตาคาร และจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกันระหวางหนวยสถิติที่เกี่ยวของ
่ ําคัญ
เพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูลสถิตท
ิ ี่มีอยูในปจจุบัน รวมถึงวิเคราะหรายการขอมูลทีส
จําเปนสําหรับสาขาแตยังไมมก
ี ารจัดทํา (Data Gap) ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ พรอมทั้งกําหนดหนวยงานรับผิดชอบการจัดทําและรวบรวม
เพื่อพิจารณาและคัดเลือกสถิติทางการในการจั ด ทํา ทะเบี ย นสถิ ติ ท างการ (Official
Statistics Profile) และทะเบี ย นหน ว ยสถิ ติ (Statistical Units Profile)
เพื่อจัดทําแผนแมบทสถิติรายสาขา แผนปฏิบต
ั ิการสถิติรายสาขา ปฏิทินการดําเนินงาน และ
รายงานประจําป (รายงานสถานการณและรายงานผลการดําเนินงาน)
เพื่อใหเกิดกลไก และกระบวนการประสานงานระหวางหนวยสถิติที่เกี่ยวของ ในการติดตาม
ผลการดําเนินงาน และการพัฒนาขอมูลสถิติรายสาขาไดอยางชัดเจนและตอเนื่อง

เปาหมาย
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

มีทะเบียนสถิติทางการ (Official Statistical Profile) และทะเบียนหนวยสถิติ (Statistical
Units Profile) สาขาการทองเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร
มีแผนแมบทสถิติรายสาขา (Sectoral Master Plan) และแผนปฏิบัตก
ิ าร รายสาขา
่ ว โรงแรม และภัตตาคาร
(Sectoral Action Plan) สาขาการทองเทีย
มีการกําหนดชื่อและโครงสรางของขอมูลตามมาตรฐานที่กําหนด
มีกระบวนการตนแบบในการทีจ
่ ะนําเสนอขอมูลเพื่อการแลกเปลีย
่ นที่จะนําไปสูขอมูลสถิติ
ทางการ
มีรายงานประจําป ไดแก รายงานสถานการณสถิตท
ิ างการ และรายงานผลการดําเนินงาน
ของสถิตแ
ิ ตละสาขา

(1)

4.

ขอบเขตการดําเนินงาน
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.

ศึกษา best practice ของสํานักงานสถิตส
ิ าขาละ 2 ประเทศ เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบ
และนําเสนอการประยุกตใชกับประเทศไทย
จัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชีแ
้ จงและทําความเขาใจการจัดทําแผนแมบทสถิติ
รายสาขา สรางเครือขายผูปฏิบัติงานดานสถิติ รวบรวมขอมูลรายสาขาที่มอ
ี ยูในปจจุบัน
(Review Stock) เพื่อจัดทําทะเบียนสถิตท
ิ างการ และทะเบียนหนวยสถิติ
จัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทําแผนความตองการสถิติ (Data Gap Analysis)
และกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของและศึกษา วิเคราะหสถานการณ และแนวโนมในการพัฒนาประเทศ
จัดทําขอเสนอยุทธศาสตร และขอเสนอแผนการพัฒนาระบบสถิติรายสาขาในระยะปาน
กลาง และระยะยาว โดยในแตละยุทธศาสตรประกอบดวย กรอบแนวคิด วัตถุประสงค
และแผนงานรองรับทีช
่ ัดเจนและเปนรูปธรรม แตละแผนงานระบุวัตถุประสงค ขอบขาย
การดําเนินงาน ตัวชี้วด
ั และหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทําแผนแมบทสถิติรายสาขา
(Sectoral Master Plan)
กําหนดแนวทางในการพัฒนา และขับเคลื่อนแผนแมบทสถิติรายสาขาและการติดตาม
ประเมินผล เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการรายสาขา (Sectoral Action Plan)
จัดทํารายงานสถานการณของสถิตท
ิ างการ และรายงานผลการดําเนินการรายสาขา
ทําการตัง้ ชื่อและโครงสรางของขอมูลตามมาตรฐานที่กําหนด
นําเสนอขอมูลสถิติทางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร เพื่อจัดทํา
กระบวนการตนแบบในการแลกเปลี่ยนขอมูล
จัดประชุม/สัมมนา เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธแผนแมบทสถิติรายสาขา

กรอบแนวคิดของการศึกษา

ปจจุบันสํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติไดจด
ั ทํารางแผนแมบทระบบสถิติของประเทศไทย และไดจด
ั
ประชุมหนวยงานตางๆ เพื่อชี้แจงและนําเสนอรางแผนแมบทฯ แลวในไตรมาสสุดทายของป 2550 รางแผน
แมบทฯ ดังกลาวระบุหนวยงานหลักในการผลิตสถิติไวดังนี้
สาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร - กระทรวงการทองเทีย
่ วและการกีฬา และกระทรวงพาณิชย
นอกจากนั้น สสช. ไดจด
ั ทํารางแผนแมบทสถิตส
ิ าขาการทองเทีย
่ ว ซึ่งในกระบวนการจัดทํา ไดมี
การประชุมปรึกษาหารือกับหนวยงานที่เกีย
่ วของหลายครัง้ การดําเนินงานตามโครงการนี้ จึงเปนงานตอเนื่อง
ฉะนั้น ที่ปรึกษาฯ จะคํานึงถึงการสรางความตอเนื่องกับการดําเนินการที่ผา นโดย
•
•

ที่ปรึกษาฯ จะใชรา งแผนแมบทระบบสถิตป
ิ ระเทศไทยเปนกรอบอางอิงในการดําเนินงาน
ที่ปรึกษาฯ จะนํารางแผนแมบทสถิตส
ิ าขาการทองเทีย
่ วซึ่งไดมก
ี ารรวบรวมขอมูลที่เกีย
่ วของ
ไวเปนจํานวนมาก มาเปนขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงาน

ิ และไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจาก
ในการดําเนินงาน ทีป
่ รึกษาฯ จะตองทํางานอยางใกลชด
เจาหนาที่ สสช. หลายสํานักซึง่ จัดเปนผูเชีย
่ วชาญดานสถิตท
ิ จ
ี่ ะตองเขารวมแลกเปลีย
่ นแนวคิดและให
ขอแนะนําแกหนวยงานผูผ
 ลิตสถิติ ทัง้ นี้ สสช. อาจพิจารณาแตงตัง้ คณะทํางานสนับสนุนโครงการนี้ หรือ
มอบหมายใหสาํ นักบริหารจัดการระบบสถิตริ ายสาขาเปนหนวยงานหลักในการประสานงานการสนับสนุน
โครงการ

(2)

6.

ขั้นตอนและวิธีการศึกษา ประกอบดวย
ขั้นตอน

วิธก
ี ารศึกษา

1.1 ศึกษา best practice ของสํานักงานสถิติ 2 ประเทศ เพื่อ
วิเคราะหเปรียบเทียบและนําเสนอการประยุกตใชกับ
ประเทศไทย

ศึกษาจากเอกสารตางๆ เชนงานศึกษาวิจย
ั การจัดทําแผนแมบทระบบ
สถิติประเทศไทย เอกสารในหองสมุด สสช. และ ESCAP และจาก
เว็บไซต ผลการศึกษาจะใชในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

1.2 ทบทวนรายการขอมูลสถิติที่มีอยูในปจจุบัน และ
สถานภาพการจัดการสถิตส
ิ าขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและ
ภัตตาคารในปจจุบัน

ศึกษารางแผนแมบทสถิติรายสาขา และขอมูลเพิ่มเติมจาก data
directory และการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1

ผลผลิต

ระยะที่ 1 (เดือนที่ 1-2)

1.3 ชี้แจงและทําความเขาใจการจัดทําแผนแมบทสถิติราย
สาขา บทบาทหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ทบทวน
รายการสถิตท
ิ ี่มอ
ี ยูในปจจุบันและสถานภาพการจัดการ
สถิตริ ายสาขา เพื่อกําหนดโครงสรางและรายการสถิติ
ทางการ (เฉพาะสถิตท
ิ ี่มีการจัดทําในปจจุบัน) และเพื่อ
สรางเครือขายผูปฏิบต
ั ิงานดานสถิติ
1.4 ประสานงานและปรึกษาหารือกับหนวยสถิติที่เกี่ยวของ
เพื่อจัดทําทะเบียนสถิตท
ิ างการ (ที่มีการจัดทําในปจจุบัน)
ทะเบียนหนวยสถิติ และปฏิทน
ิ การดําเนินงานสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร
1.5 จัดทําบทความเพื่อประชาสัมพันธและเผยแพร

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ประกอบดวยผูบริหาร และเจาหนาที่
ปฏิบัติงานดานสถิติของหนวยสถิติที่เกี่ยวของ และ สสช. และ
หนวยงานที่ใชขอมูลทีส
่ ําคัญ ประมาณสาขาละ 40 คน โดยที่ปรึกษา
จะนําเสนอผลการศึกษาขอ 1.1 และ 1.2 เปนขอมูลในการประชุม

รายงานเริม
่ งาน (inception
report) ประกอบดวย
•

โครงรางการดําเนินงาน

•

ผลการศึกษา best practice ของ
สํานักงานสถิติ 2 ประเทศ

•

รายการขอมูลสถิตส
ิ าขาการ
ทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคารที่
รวบรวมจากหนวยสถิติ

•

ทะเบียนสถิตท
ิ างการ ทะเบียน
หนวยสถิติ และปฏิทินการ
ดําเนินงานสาขาการทองเทีย
่ ว
โรงแรมและภัตตาคาร

•

บทความเพื่อประชาสัมพันธและ
เผยแพร 1 ชิ้น

ประชุมกลุมยอยเพื่อปรึกษาหารือกับหนวยสถิตท
ิ ี่เกี่ยวของเพื่อจัดทํา
ทะเบียนสถิตท
ิ างการ ทะเบียนหนวยสถิติ และปฏิทินการดําเนินงาน
รายสาขา
จัดทําบทความฯ เพื่อสงให สสช. ดําเนินการเผยแพร
จัดทํารายงานฯ

1.6 จัดทํารายงานเริ่มงาน (inception report)
ระยะที่ 2 (เดือนที่ 3-5)
2.1 ศึกษาวิเคราะหสถานการณ และแนวโนมในการพัฒนา
ประเทศ ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนความตองการสถิติ
ซึ่งจะแสดงชองวางทางสถิติ (Data Gap Analysis) และ

ศึกษาเอกสารเพื่อทบทวนและวิเคราะหประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ
สถานการณการพัฒนาที่เกี่ยวของ และแนวโนมการพัฒนาประเทศ
รวมทั้ง รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ที่ 10 นโยบายรัฐบาล ผลการศึกษาจะใชเปนขอมูลในการประชุม

(3)

แผนแมบทสถิติและแผนปฏิบัตก
ิ าร
รายสาขา ฉบับสมบูรณ จํานวน 2
สาขา ประกอบดวย

ขั้นตอน
กําหนดหนวยงานรับผิดชอบ
2.2 จัดทําชื่อและโครงสรางของขอมูลตามมาตรฐานที่กําหนด
2.3 จัดทํากระบวนการตนแบบในการนําเสนอขอมูลเพื่อการ
แลกเปลี่ยนที่จะนําไปสูขอมูลสถิติทางการ
2.4 จัดทําแผนแมบทสถิติรายสาขา
2.5 จัดทําแผนปฏิบัติการสถิติรายสาขา ซึ่งระบุแนวทางใน
การพัฒนา และขับเคลื่อนแผนแมบทสถิติรายสาขาและ
การติดตามประเมินผล

วิธก
ี ารศึกษา

ผลผลิต
บทสรุปผูบริหาร ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

เชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2

•

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ประกอบดวย เครือขายผูปฏิบัติงาน
ดานสถิติ หนวยงานที่เกี่ยวของ หนวยงานผูใชขอมูลสถิตท
ิ ส
ี่ ําคัญ
ประมาณสาขาละ 40 คน เพื่อรับฟงความคิดเห็น

•

ผลการศึกษา best practice ของ
สํานักงานสถิติ 2 ประเทศ

•

การวิเคราะหขอ
 มูลปจจุบัน พรอม
รายละเอียดขอมูลตามสถานการณ
แผนพัฒนาประเทศ นโยบายของ
รัฐบาล และความตองการใชขอ
 มูล
ของภาครัฐและเอกชน พรอม
กําหนดหนวยงานรับผิดชอบ

•

แผนปฏิบัติการและรายงานการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
รายสาขา

•

ชื่อและโครงสรางของขอมูลตาม
มาตรฐานที่กําหนด

•

กระบวนการตนแบบในการนําเสนอ
ขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนที่จะ
นําไปสูขอมูลสถิตท
ิ างการสาขา
การทองเทีย
่ ว โรงแรมและ
ภัตตาคาร

•

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบติ
ั การ 2
พรอมรายชื่อผูรว มประชุม

•

บทความเพื่อประชาสัมพันธและ
เผยแพร 1 ชิ้น

ปรึกษาหารือ/ประชุมกลุมยอยกับเครือขายผูปฏิบัติงานดานสถิติเพื่อ
•

ิ างการ (ที่มีการจัดทําในปจจุบัน และ
จัดทํากรอบรายการสถิตท
ควรมีการจัดทําในอนาคต) และหนวยงานทีร่ ับผิดชอบ

•

จัดทําชื่อและโครงสรางของขอมูลตามมาตรฐานทีกําหนด

•

จัดทํากระบวนการตนแบบในการนําเสนอขอมูลเพื่อการ
แลกเปลี่ยนที่จะนําไปสูขอมูลสถิติทางการ

•

จัดทําแผนแมบทสถิตส
ิ าขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและ
ภัตตาคาร ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตร และแผนการพัฒนา
ระบบสถิตริ ายสาขาในระยะปานกลาง และระยะยาว โดยในแต
ละยุทธศาสตรประกอบดวย กรอบแนวคิด วัตถุประสงค และ
แผนงานรองรับที่ชด
ั เจนและเปนรูปธรรม แตละแผนงานระบุ
วัตถุประสงค ขอบขายการดําเนินงาน ตัวชีว้ ัด และหนวยงานที่
รับผิดชอบ

2.6 จัดทําบทความเพื่อประชาสัมพันธและเผยแพร

จัดทําบทความฯ เพื่อสงให สสช. ดําเนินการเผยแพร

ั ิการรายสาขาฉบับ
2.7 จัดทําแผนแมบทสถิตแ
ิ ละแผนปฏิบต
สมบูรณ

จัดทําแผนฯ

(4)

ขั้นตอน
ระยะที่ 3 (เดือนที่ 6-7)
3.1 จัดทํารายงานประจําป

วิธก
ี ารศึกษา
ปรึกษาหารือ/ประชุมกลุมยอยกับเครือขายผูปฏิบัติงานดานสถิติเพื่อ
จัดทํารายงานประจําป ซึ่งประกอบดวย รายงานสถานการณสถิติ
ทางการ และรายงานผลการดําเนินงานรายสาขา

3.2 จัดทําบทความวิเคราะหสถานการณเพื่อนําแผนแมบท
สถิติรายสาขาสูแ
 ผนปฏิบัติการ

จัดทําบทความฯ

3.3 จัดประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธแผน
แมบทสถิติรายสาขา

จัดประชุม/สัมมนา ประกอบดวยผูบริหารของหนวยสถิติ และ สสช.
เครือขายผูปฏิบัติงานดานสถิติ และ และหนวยงานที่ใชขอมูลทีส
่ ําคัญ
ประมาณสาขาละ 40 คน เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธแผนแมบท
สถิติรายสาขา

3.4 จัดทําบทความเพื่อประชาสัมพันธและเผยแพร

จัดทําบทความฯ เพื่อสงให สสช. ดําเนินการเผยแพร

(5)

ผลผลิต
รายงานประจําป ประกอบดวย
• สถานการณสถิติสาขาการทองเที่ยว
โรงแรมและภัตตาคาร
• ผลการดําเนินงานสถิตส
ิ าขาการ
ทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร
• บทความวิเคราะหสถานการณฯ
• บทความเพื่อประชาสัมพันธและ
เผยแพร

สารบัญ
หนา

บทนํา

(1)

แผนแมบทสถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร
บทสรุปผูบริหาร

๑

Executive summary

i

สวนที่ 1

สถานการณการพัฒนา ยุทธศาสตรสา
ํ คัญ และสถานภาพขอมูลสถิติ

1

1.1

1

1.2

สถานการณ แนวโนมและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ดานการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร
สถานภาพขอมูลสถิติและการจัดการสถิตส
ิ าขาการทองเทีย
่ ว
โรงแรมและภัตตาคารในปจจุบน
ั

สวนที่ 2 สถิติทางการสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร
2.1
2.2
2.3
2.4

กรอบแนวคิดสถิตท
ิ างการและประสบการณตา งประเทศ
ผังรายการสถิตท
ิ างการและปฏิทินการดําเนินงาน
สถานการณสถิติทางการในปจจุบัน
ยุทธศาสตรสถิติทางการ

สวนที่ 3 แผนปฏิบัตก
ิ ารสถิตท
ิ างการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร
3.1
3.2

2

8
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30
36
37
39

แผนปฏิบัติการการพัฒนาสถิตท
ิ างการ
แนวทางการแปลงแผนปฏิบัติการการพัฒนาสถิตท
ิ างการ

39
48

3.2.1
3.2.2

48

3.2.3

กลไกการบริหารจัดการเพื่อการแปลงแผนฯ
กระบวนการตนแบบการแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ิ างการ
การพัฒนาคุณภาพสถิตท
การกําหนดชื่อและโครงสรางขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูล

50
64

ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2

รายการสถิตส
ิ าขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร
ทะเบียนหนวยสถิติ (Statistical Units Profile)
และทะเบียนสถิตท
ิ างการ(Official Statistics Profile)
ภาคผนวกที่ 3 ตารางผูรับผิดชอบหนวยสถิติ (Statistical Units) , สถิตท
ิ างการ (Official Statistics)
และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ภาคผนวกที่ 4 รายงานการประชุม
ภาคผนวกที่ 5 บทความเพื่อประชาสัมพันธและเผยแพร

แผนแมบทสถิติ
สาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร

บทสรุปผูบริหาร
โครงการจัดทําแผนแมบทสถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร

ความเปนมาและวัตถุประสงคโครงการ
การมีระบบขอมูลสถิติที่นา เชือ
่ ถือและมีเอกภาพ นับเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนา
ประเทศ ในขณะที่การจัดทําขอมูลสถิตใิ นปจจุบันกระจายอยูต
 ามกระทรวง กรมตาง ๆ ซึ่งมักมีปญหาการจัดเก็บ
สถิตท
ิ ี่ซา้ํ ซอน ขอมูลสถิติไมเปนมาตรฐานเดียวกัน เปนปญหาสําหรับผูใ ชขอมูล อีกทั้งเปนการสิ้นเปลือง
งบประมาณ สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ (สสช.) จึงจัดทําแผนแมบทสถิตริ ายสาขา เพื่อกําหนดกรอบความรับผิดชอบ
ในการจัดทําขอมูลสถิติ และการบริหารจัดการระบบสถิตใิ หมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย และสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชขอมูลไดอยางทัว่ ถึงและรวดเร็ว อีกทั้งเปนการลดความซ้ําซอน ทําใหประหยัด
ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ ปงบประมาณ 2551 สํานักงานสถิติแหงชาติอยูร ะหวางจัดทําแผนแมบทสถิติ
รายสาขา 3 สาขา ไดแก สาขาสุขภาพ สาขาอุตสาหกรรม พลังงาน เหมืองแรและกอสราง และสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และดําเนินการจัดทําแผนแมบทสถิตริ ายสาขาเพิม
่ อีก 2 สาขา คือสาขา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร จะศึกษาและรวบรวม
สําหรับการจัดทําแผนแมบทสถิติสาขาการทองเทีย
ขอมูลสถิติทม
ี่ อ
ี ยูในปจจุบัน รวมถึงวิเคราะหรายการขอมูลทีส
่ ําคัญจําเปนสําหรับสาขาแตยังไมมีการจัดทํา
(Data Gap) พิจารณาและคัดเลือกสถิตท
ิ างการในการจั ด ทํา ทะเบี ย นสถิ ติ ท างการ (Official Statistics
Profile) และทะเบี ย นหน ว ยสถิ ติ (Statistical Units Profile) จัดทําแผนแมบทสถิตส
ิ าขาการทองเที่ยว
โรงแรมและภัตตาคาร แผนปฏิบัติการสถิติ ปฏิทินการดําเนินงาน และรายงานประจําป (รายงานสถานการณ
และรายงานผลการดําเนินงาน) เพื่อใหเกิดกลไก และกระบวนการประสานงานระหวางหนวยสถิตท
ิ ี่เกี่ยวของ
ในการติดตามผลการดําเนินงาน และการพัฒนาขอมูลสถิติไดอยางชัดเจนและตอเนื่อง
แผนแมบทสถิติสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ
สวนที่ 1 สถานการณการพัฒนา ยุทธศาสตรสําคัญ และสถานภาพขอมูลสถิติ
สวนที่ 2 สถิติทางการสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร
สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการสถิติทางการสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร

สถานการณการพัฒนา
หลังจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ “ตมยํากุง ” ครั้งใหญเมือ
่ ป 2540 จํานวนนักทองเที่ยว
ตางประเทศเดินทางเขามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 7.77 ตอป สรางรายไดใหกับประเทศเฉลีย
่
327,370 ลานบาทตอป อยางไรก็ตาม มีเหตุการณสําคัญๆ ที่ทาํ ใหการทองเที่ยวลดลงเปนระยะๆ อาทิ
เหตุการณถลมตึก World Trade ในป 2544 ตามมาดวยการแพรระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ
ิ ย
ั คลื่นสึนามิ
เฉียบพลันรุนแรง (SARS) ไขหวัดนกในภูมิภาคเอเชีย ความไมสงบในภาคใต ธรณีพิบัตภ
วิกฤตการณราคาพลังงานโลก รวมทั้งลาสุดปญหาความขัดแยงทางการเมืองในประเทศทีส
่ งผลตอ
ความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยว ดังนั้นการติดตามสถานการณและผลกระทบของเหตุการณตางๆ ตอการ
ทองเที่ยวจึงมีความสําคัญอยางมาก หนวยงานตางๆ ที่เกีย
่ วของจําเปนตองใชขอมูลสถิติดา นการทองเทีย
่ ว
ที่มีความตอเนือ
่ ง ทันตอเหตุการณ เพื่อประเมินสถานการณ บงชี้ทิศทาง เฝาระวังความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นตอภาวะการทองเทีย
่ วของไทย และนําขอมูลสถิติมาประกอบการจัดทําแผน/นโยบาย และวาง
กลยุทธการดําเนินงานตางๆ ทัง้ ในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร
รัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาระดับชาติ ใหความสําคัญกับการบริการซึ่งรวมดานการทองเทีย
่ ว แตมี
มุมมองในเชิงคุณภาพ เนนการเพิ่มคุณคา มีการใชฐานความรู นวัตกรรมตางๆ มาปรับปรุงการบริการ และ
เนนการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น รวมทั้งใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลตางๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวเพือ
่ เปนขอมูลการเฝาระวังและบงชี้ทศ
ิ ทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งใชในการติดตามประเมินผล โดยเนนการเชื่อมโยงขอมูลทุกระดับตั้งแตชุมชน
ทองถิ่น จังหวัด ไปจนถึงระดับประเทศ

๑

ยุทธศาสตรของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดกําหนดวิสย
ั ทัศนใหกระทรวงฯ เปนองคกรหลัก
ในการบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการการทองเทีย
่ วใหมเี อกภาพ มีระบบและเชื่อมโยง
กัน ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และทองถิ่น เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการทองเทีย
่ วของภูมิภาค
เอเชีย สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ของประเทศใหเกิดความสมดุล
ยั่งยืน และสามารถแขงขันได

สถานภาพสถิติและการจัดการสถิติสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคารในปจจุบัน
หนวยงานหลักที่จัดเก็บสถิติสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร ประกอบดวย 3 หนวยงาน
ไดแก สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเทีย
่ วและกีฬา สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย แมวาจะมีหนวยงานที่เกี่ยวของ
หลักไมมากก็ตาม แตยังไมมีนโยบายบูรณาการขอมูลสถิติเชิงกลไกการจัดการทีช
่ ัดเจน ในการกําหนดคุณภาพ
มาตรฐานและการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อใชประโยชนรวมกัน
พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 2550 กําหนดใหสํานักงานสถิติแหงชาติมภ
ี ารกิจสําคัญดานการบริหารจัดการ
ระบบสถิติของประเทศ ในระยะแรก สํานักงานสถิติแหงชาติริเริ่มดวยการนํารองบริหารจัดการระบบสถิติของ
ประเทศบางสาขากอน โดยกําหนดรายการขอมูลสถิตส
ิ ําคัญ หรือเรียกวาสถิติทางการ (Official Statistics)
่ มโยงขอมูลเพื่อใหหนวยงานที่ผลิตขอมูลสถิติทางการนํา
ใหมีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาระบบเชือ
ขอมูลขึ้นวงเพื่อการแลกเปลี่ยนและใชประโยชนรวมกัน

สถิตท
ิ างการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร
การคัดเลือกรายการสถิติเพื่อเปนสถิตท
ิ างการของสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร ใชแนวคิด
จากหลักการพืน
้ ฐานสถิตท
ิ างการของสหประชาชาติ และประสบการณจากประเทศนิวซีแลนดและเกาหลีใต
รวมทั้งพิจารณาถึงความพรอมของหนวยผลิตสถิติ โดยการประชุมหารือรวมกันระหวางหนวยผลิตสถิติ ผูใ ช
ประโยชนสถิติ และสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร
เพื่อรวมกันกําหนดผังรายการสถิตท
ิ างการสาขาการทองเทีย
สถิติทางการสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร จําแนกเปน 8 หมวด ประกอบดวย
การทองเทีย
่ วของนักทองเที่ยวตางประเทศ การทองเทีย
่ วภายในประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทย
การทองเทีย
่ วตางประเทศของนักทองเที่ยวไทย สถานที่พักแรมตามแหลงทองเที่ยว การถายทําภาพยนตร
คาใชจายของนักทองเที่ยวตางประเทศ คาใชจายของนักทองเที่ยวชาวไทย ผูประกอบกิจการภัตตาคารและ
โรงแรม

สถานการณสถิตท
ิ างการสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร
ปจจุบันการผลิตสถิตส
ิ าขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร กระจายอยูห
 ลายหนวยงาน ทําให
มาตรฐานการผลิตสถิตแ
ิ ตกตางกัน รวมทั้งยังไมมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อใช
ประโยชนรวมกัน ในระยะแรกสถิติทางการสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร ที่กําหนดไวในผัง
รายการสถิตท
ิ างการเปนเพียงการคัดเลือกรายการสําคัญของขอมูลสถิติทม
ี่ ก
ี ารผลิตและเผยแพรอยูใน
ปจจุบัน ขึ้นมาเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเพื่อการใชประโยชนรวมกัน
อยางไรก็ดี รายการขอมูลสถิตส
ิ าขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร ทีส
่ ําคัญหลายรายการ
จําเปนจะตองจัดทําและพัฒนาเปนสถิติทางการตอไป อาทิ รายการขอมูลเพื่อการจัดทํา Tourism Satellite
Account ซึ่งถือวาเปนชองวางขอมูล (Data Gap) ทีส
่ ําคัญของสถิตท
ิ างการสาขาการทองเที่ยว โรงแรม
และภัตตาคาร

ยุทธศาสตรสถิตท
ิ างการสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร
ยุทธศาสตรระยะสั้น คือ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสถิตท
ิ างการ โดยจัดตัง้ กลไกการบริหารจัดการ
สถิติทางการสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร ใหทําหนาทีแ
่ กนหลัก ดําเนินงานดานสถิตส
ิ าขาฯ สราง
ความเขาใจแนวทางการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐภาพรวม และการเชื่อมโยงสถิตท
ิ างการแกเครือขายสถิติ รวมถึง
การใหความรูดว ยการฝกอบรมบุคลากรทั้งดานขอมูลสถิติ และดานเทคโนโลยี และ การรับรองคุณภาพสถิติ
ทางการ โดยกําหนดเกณฑมาตรฐานและตัวชีว้ ัดสําหรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถิตท
ิ างการ และ
สรางความเขาใจกับผูบริหารหนวยราชการภาครัฐ ผูเกี่ยวของ ใหมีการประกาศรับรองเรื่องคุณภาพสถิตแ
ิ กผูใช
สถิติทางการ
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ยุทธศาสตรระยะยาว คือ การจัดการชองวางสถิตท
ิ างการ โดยสรางและใชกลไกการบริหาร
จัดการสถิตท
ิ างการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร และจัดตั้งแกนหลักประสานการผลิตสถิติ
แตละดานทั้งสวนกลาง จังหวัด และทองถิ่น ใชผังรายการสถิตท
ิ างการเปนกรอบแนวทางประกอบการจัดการ
ชองวางสถิตท
ิ างการ คัดเลือกรายการสถิตส
ิ าํ คัญเพิ่มเติม แบงบทบาทภารกิจการผลิตสถิตท
ิ างการระหวาง
หนวยงาน สวนกลาง และทองถิ่นใหชัดเจน รวมถึงการจัดเก็บ ประมวลผล และการรายงานผล ใหมีการ
ประเมินคุณภาพสถิติ และนําสถิติทางการทีผ
่ ลิตเพิ่มเติมเชือ
่ มโยงแลกเปลีย
่ นในเครือขายเชื่อมโยงขอมูล
ภาครัฐ
แผนปฏิบัติการการพัฒนาสถิติทางการ

เพื่อใหยุทธศาสตรระยะสั้น สามารถขับเคลื่อนไปไดภายในเวลา 3 ป จึงสมควรกํากับการ
ดําเนินงานดวยแผนปฏิบัติการ ชวง ป 2552-2554 โดยมี แผนงาน 4 ดาน คือ
1)
2)
3)
4)

การพัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการสถิติทางการ
การกําหนดสถิติทางการและการพัฒนาเครือขายสถิตท
ิ างการ
การเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนสถิติทางการ
การรับรองคุณภาพสถิตท
ิ างการ

แนวทางการแปลงแผนปฏิบต
ั ิการการพัฒนาสถิตท
ิ างการ
การแปลงแผนปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นาสถิ ติ ท างการ จํา เป น จะต อ งอาศั ย การมีสวนรวมของทุก
หนวยงานเครือขายสถิติ การสรางความเขาใจ การพัฒนาองคความรู และการสรางกระบวนการเรียนรูใ หกันและ
กัน ควบคูไปกับการสรางกลไกใหเอื้อตอการเขามามีสว นรวมฯ ปจจัยดังกลาวจึงเปนเงื่อนไขของความสําเร็จ
ในการแปลงแผนปฏิบัติการ ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีบทบาท ดังนี้
1) การจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการ คือคณะกรรมการสถิตท
ิ างการสาขาการทองเที่ยว
โรงแรมและภัตตาคาร เพื่อทําหนาที่พจ
ิ ารณาแผนแมบทสถิติทางการสาขาฯ บริหาร
จัดการและประเมินผลสถิติทางการสาขาฯ
2) กระบวนการตนแบบเพื่อใหผูปฎิบัตส
ิ ามารถเขาใจขั้นตอนวิธก
ี ารเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและ
การพัฒนาคุณภาพขอมูลสถิติ
3) การกําหนดชื่อ และโครงสรางขอมูลสถิติทางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและ
ภัตตาคาร เพื่อการแลกเปลี่ยนใหเปนเครื่องมือสําหรับการนําสถิติทางการแตละรายการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนในขั้นตอนทางเทคนิคไดสะดวกขึ้น
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Executive Summary

Master Plan for Tourism, Hotel, and Restaurant Statistics
Rationale and Objective
An integrated and reliable statistical system is crucial for national development. At present,
statistics are produced by many government agencies. Important problems are overlapping
responsibilities, different statistical standards, which cause inconvenience for users, and unnecessary
public spending. The National Statistical Office (NSO) plans to prepare a master plan for each sector
of statistics to outline the responsibilities in statistical production and management to ensure that the
statistics are relevant, valid, up-to-dated, and responsive to users’ needs in a timely manner. This will
also reduce the redundancy and represent an efficient use of public resources. In fiscal year 2008, the
NSO has prepared the master plans for 3 sectors of statistics, namely 1) Health, 2) Industry, Energy,
Mining and Construction, and 3) Information and Communication Technology. This project aims to
add 4) National Resources and Environment, and 5) Tourism, Hotel and Restaurant.
The Master Plan on Tourism, Hotel and Restaurant Statistics project involves a study of existing
statistics, an analysis of data gap, the identification of Official Statistics, and the preparation of the
Official Statistics Profiles, the Statistical Units Profiles, the master plan, the action plan, the statistical
calendar, and the annual report on statistical situation and statistical management. The objective is to
support a collaboration mechanism and process for the agencies concerned to take part in
statistical development and for all parties to monitor the progress.

The Master Plan for Tourism, Hotel, and Restaurant Statistics consists of 3
components.
1. Tourism, hotel, and restaurant situation, development strategy, and statistical
situation
2. Tourism, hotel, and restaurant Official Statistics
3. Action Plan for the Tourism, hotel, and restaurant Official Statistics

Tourism, Hotel, and Restaurant Situation
After the 1997 economic crisis, foreign tourists increased at an average of 7.7% a year,
bringing in an average of 327,370 million Baht per year. But there have been several major
events that had negative impacts on tourism, e.g. the World Trade tragedy in 2001, the
outbreak of SARS and Asian bird flu, violence in the South, Tsunami, the world energy crisis,
and the recent political conflict. It is important to monitor related situations and impacts on
tourism as up-to-dated and timely data are needed by government agencies and private sector
organizations to assess the situation and risks to Thailand’s tourism industry, and to outline
appropriate policies and strategies.

Tourism, Hotel, and Restaurant Strategy
The Constitution and the National Economic and Social Development Plan accord high
priority to the service sector, including tourism. The emphasis is on quality enhancement, by
increasing the value added, using knowledge and local wisdom to generate innovations to
improve services, and promote local and community participation. An integrated tourism
database with linkages from the national to provincial and local levels is also regarded as a very
significant tool for effective monitoring and surveillance of the situations.
The Ministry of Tourism and Sports’ vision is to be the national focal point in
integrating and driving tourism policies, strategies and tourism management at national,
provincial and local levels, to promote Thailand as the Asia’s tourism hub. This would
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contribute to the economic, social, cultural, and environmental development toward a
competitive, sustainable and balanced society.

Situation on the Tourism, Hotel, and Restaurant Statistics
Three government agencies are responsible for producing tourism statistics, i.e. the Office
of Tourism Development/Ministry of Tourism and Sports, the National Statistical Office/Ministry of
Information and Communication Technology, Department of Business Development/Ministry of
Commerce. There has been no concrete policy or mechanism for data integration, quality
improvment, and data exchange.
According to the Statistics Act B.E. 2550 (2007), the NSO is mandated to manage the
national statistical system. In the beginning, the NSO cannot include all statistical sectors and
all statistical data that all government agencies produce in the national statistical system.
Hence, the NSO has decided to pilot the management system on selected sectors. A system
of “Official Statistics” (OS) is also adopted for statistical integration and quality enhancement.

Tourism, Hotel, and Restaurant Official Statistics
The identification of Official Statistics is informed by the United Nations Fundamental
Principles on Official Statistics, and best practices from New Zealand and South Korea, and the
consultation between statistical units, users, and the NSO. The Tourism, Hotel, and Restaurant
OS consists of 8 categories, namely overseas tourists, domestic tourists, outbound tourists, hotels
and resorts, local (film) shooting industry, overseas tourists’ expenditures, Thai tourists’
expenditures, hotel and restaurant operators.

Situation on Tourism, Hotel, and Restaurant Official Statistics
At present, several government agencies are responsible for producing tourism
statistics on different statistical standards, without data exchange system. In the beginning,
the Tourism, Hotel, and Restaurant OS features selected items from existing statistics that are
earmarked for quality improvement and exchange. In the future, it is necessary to produce
statistics that are currently not available, especially those necessary for the preparation of
Tourism Satellite Account, which is now the most important data gap.

Tourism, Hotel, and Restaurant Official Statistics Strategy
Short-term strategies are:
1) OS Exchange. It is important that the OS are shared among statistical units and
users. To facilitate the exchange, a sectoral focal point should be established to be responsible for
managing data integration, promoting the understanding of public sector data integration,
statistical exchange among statistical units and users, training and coaching responsible persons
on statistical management and data exchange technology.
2) OS quality assurance. It is necessary to establish necessary statistical standards
and indicators for monitoring and assessing the quality of OS, to promote the understanding of
public sector executives and relevant parties on important statistical quality assurance approaches,
e.g. self-assessment and independent assessment, plus OS quality endorsement.
Long-term strategy is to bridge the data gaps by strengthening the system of sectoral
focal point at national, provincial and local levels, producing and disseminating important data
to enhance the comprehensiveness of the data map, designating clear responsibilities on
producing, processing, reporting statistics, as well as assessing the quality of the statistics, and
sharing them through the data exchange system.

ii

Official Statistics Action Plan
plans:

Short-term strategies are translated into a 2008-2011 Action Plan that outlines 4 work
5)
6)
7)
8)

Development of the OS management structure
OS identification and OS network development
OS exchange
OS quality assurance

Management Mechanism to Support the OS Action Plan
A successful implementation of the OS Action Plan requires active
collaboration of all parties concerned, which depends on the understanding and
dynamic knowledge management, as well as necessary mechanisms and processes to
facilitate active participation. Relevant agencies should support the development of the
followings:
1) The management mechanism, namely the Tourism, Hotel, and Restaurant
Statistics Committee to review the Master Plan for Tourism, Hotel, and Restaurant Statistics, to
oversee and evaluate its implementation.
2) A module and handbook to disseminate the understanding of statistical
exchange system, and statistical quality assurance among responsible parties.
3) OS names and data structures to support technical aspects of data exchange.
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สวนที่ 1
สถานการณการพัฒนา ยุทธศาสตรสําคัญ
และ
สถานภาพขอมูลสถิติ

สวนที่ 1
สถานการณการพัฒนา ยุทธศาสตรสําคัญ และสถานภาพสถิติ
1.1

สถานการณ แนวโนมและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดานการทองเที่ยว
โรงแรมและภัตตาคาร

สถานการณการทองเทีย
่ วหลังจากป 2540 ที่เกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจครั้งใหญ จํานวน
นักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางเขามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 7.77 ตอป สรางรายไดใหกับ
่ ว
ประเทศเฉลีย
่ 327,370 ลานบาทตอป1 อยางไรก็ตาม ในบางชวงปมีเหตุการณที่เปนตัวฉุดการทองเทีย
สําคัญๆ อาทิ เหตุการณถลมตึก World Trade ในป 2544 ตามมาดวยการแพรระบาดของโรคระบบทางเดิน
หายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) เหตุการณไขหวัดนกในภูมิภาคเอเชีย ความไมสงบในภาคใต เหตุการณ
ธรณีพิบัติภย
ั คลื่นสึนามิชายฝง ทะเลอันดามัน รวมทั้งวิกฤตการณราคาพลังงานโลก โดยในป 2550 มีจํานวน
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เขามาในประเทศไทยจํานวน 14.47 ลานคน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 4.5
และลาสุดในป 2551 (ม.ค.-ต.ค.) จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศมีจํานวน 12.35 ลานคน เพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 6.7 โดยเริ่มมีสญ
ั ญาณการลดลงของนักทองเที่ยวอยางชัดเจนในชวงเดือน
กันยายน 2551 เปนตนมาที่จาํ นวนนักทองเทีย
่ วตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทยลดลงกวารอยละ 10
เนื่องจากปญหาความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศ ที่สงผลตอความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยว2
การลดลงของนักทองเที่ยวทําใหกิจกรรมตอเนื่องจากการทองเที่ยวไดรับผลกระทบอยางหนัก
ดังนั้น การติดตามสถานการณและผลกระทบของเหตุการณตางๆ ตอการทองเที่ยวจึงมีความสําคัญ
อยางมาก หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของจําเปนตองใชขอมูลสถิติดา นการทองเที่ยวที่มีความตอเนื่อง ทันตอ
เหตุการณ เพื่อประเมินสถานการณ บงชีท
้ ิศทาง เฝาระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตอภาวะการทองเที่ยว
ของไทย และนําขอมูลนี้มาประกอบการจัดทําแผน/นโยบาย และวางกลยุทธการดําเนินงานตางๆ ทั้งในสวน
ของภาครัฐและภาคเอกชน
การทองเทีย
่ วเปนสาขาเศรษฐกิจที่สาํ คัญมากสาขาหนึ่งของประเทศไทย ทีผ
่ านมารัฐบาลไดให
ความสําคัญและกําหนดเปนแนวนโยบายไว ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 หมวด 5
วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ซึ่งเปนแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวของกระทรวง
การทองเทีย
่ วและกีฬา และในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในมาตราที่ 82 ที่เนนให
รัฐสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเทีย
่ วกับนานาประเทศ และในมาตราที่ 83 รัฐตองสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการดําเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมาตรา 84 รัฐตองดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานเศรษฐกิจตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง
สงเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นไทยและภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ และการ
ประกอบอาชีพ
ในสวนของนโยบายระดับชาติ การทองเทีย
่ วไดถูกบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับตางๆ ลาสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง โดยมีพันธกิจที่เกี่ยวของกับ “การเสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ
ู ิคุมกันความ
เสถียรภาพ และเปนธรรม มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขันได มีภม
เสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดลอมในยุคโลกาภิวฒ
ั น บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพ มีระดับการออมทีพ
่ อเพียง มีการปรับโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและ
นวัตกรรม ใชจด
ุ แข็งของความหลากหลายและเอกลักษณความเปนไทย ควบคูกับการเชื่อมโยงกับ
ตางประเทศ และการพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพืน
้ ฐาน และโลจิสติกส พลังงาน กฎกติกา และ
ั ถุประสงคที่จะเพิ่มศักยภาพ
กลไกสนับสนุนการแขงขันและกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม” มุงไปสูวต
ของชุมชน เชื่อมโยงเครือขายเปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจนําไปสูการลดปญหาความยากจนและ
พึ่งตนเองได และมีการปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มคุณคา (Value Creation) ของสินคาและบริการ
บนฐานความรูและนวัตกรรม
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สถิตินักทองเที่ยว สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว เขาถึงไดจาก
http://www.tourism.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=2610&Itemid=25
2
จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ทีมสถิติภาคเศรษฐกิจจริง เขาถึงไดจาก
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Indicators/Docs/tab03.pdf
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นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ยังไดสนับสนุนการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงขายขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานกลางระดับนโยบาย
ตลอดจนระดับพื้นที่และทองถิน
่ โดยสนับสนุนใหหนวยงานรับนโยบายดานขอมูล พัฒนาระบบขอมูล
ฐานขอมูล และระบบบริหารจัดการสถิติเพื่อการวางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
10 สงเสริมการพัฒนาขอมูลเพือ
่ การเฝาระวังและบงชีท
้ ิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศและระดับโลก ติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบายและสนับสนุนการสรางเครือขายขอมูล
รวมกันเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชน สงเสริมการเชื่อมโยง
โครงขายขอมูลระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชนเขากับสวนกลาง ใหเปนระบบที่เขาถึงไดงาย และใช
ประโยชนรวมกันไดอยางสะดวกรวดเร็ว
โดยสรุปแลวแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาวก็ยังคงใหความสําคัญกับการบริการ
ี ุมมองในเชิงคุณภาพ เนนการเพิ่มคุณคา มีการใชฐานความรู นวัตกรรมตางๆ
ซึ่งรวมดานการทองเที่ยว แตมม
มาปรับปรุงการบริการ และเนนการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นในการดําเนินการ และเนนการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวเพื่อเปนขอมูลการเฝาระวังและบงชีท
้ ศ
ิ ทางการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อใชในการติดตามประเมินผล โดยเนนการเชื่อมโยงขอมูลทุกระดับ
ตั้งแตชุมชน ทองถิ่น จังหวัด ไปจนถึงระดับประเทศ
สวนนโยบายระดับสาขา ยุทธศาสตรของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 25512554 ไดกําหนดวิสย
ั ทัศนเปนองคกรหลักในการบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวใหเปนไปอยางมีเอกภาพ มีระบบ และเชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับชาติ ภูมภ
ิ าค และทองถิ่น เพื่อให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการทองเทีย
่ วของภูมิภาคเอเชีย สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ของประเทศใหเกิดความสมดุล ยัง่ ยืน และสามารถแขงขันได โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร 2 ประเด็นที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวตามกรอบขางลาง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเชื่อมั่นและสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย
เปาประสงค:
1. รายไดจากการทองเที่ยวเพิม
่ ขึ้น
2. สัดสวนของรายไดจากการทองเที่ยวตอผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้น
3. ประเทศไทยมีสวนแบงดานการตลาด (Market Share) ดานการทองเทีย
่ วทีส
่ ําคัญในภูมิภาค
ไดอยางตอเนื่อง
4. ประเทศไทยไดรับการยอมรับวามีสินคาและบริการการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
ปลอดภัย และยั่งยืน
5. ประเทศไทยมีบทบาทและภาพลักษณที่โดดเดนดานการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย
กลยุทธหลัก:
1. สงเสริมใหป 2551 – 2552 เปนปแหงการทองเที่ยวไทย ประทับใจไทยแลนด
2. สงเสริมตลาดและการพัฒนาการทองเทีย
่ วที่มีคุณภาพและยั่งยืน
3. เสริมสรางศักยภาพเครือขายพันธมิตรดานการเตรียมความพรอมสินคาและบริการ ดานการลงทุน
และดานการตลาด
4. พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริการและบริหารจัดการดานการทองเทีย
่ ว
5. สรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยใหกบ
ั นักทองเที่ยว
6. สงเสริมสนับสนุนอุตสาหรรมการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย
7. เพิ่มความเขมงวดในการตรวจตรา ดูแล และการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายของเจาหนาที่
8. ผลักดันมาตรการปองกันการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กในธุรกิจทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การปรับโครงสรางการทองเทีย
่ วและบริการ
เปาประสงค:
1. บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายการทองเที่ยวของประเทศใหมีเอกภาพ
2. สรางและพัฒนาระบบเชื่อมโยงกลไกการบริหารจัดการการทองเที่ยวทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค
และทองถิ่น
3. ผลักดันสินคาและบริการดานการทองเทีย
่ วใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
4. สงเสริมและ/หรือฟนฟู พัฒนาและสรางแหลงทองเทีย
่ วในพื้นที่ทม
ี่ ีศักยภาพ
5. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจและบุคลากรดานการทองเที่ยว
6. สงเสริมและ/หรือฟนฟูใหมส
ี ิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยวทุกกลุม
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กลยุทธหลัก:
1. สงเสริม พัฒนาและยกระดับสินคา บริการ และมาตรฐานดานการทองเทีย
่ วใหมีคุณภาพ
2. เรงพัฒนา ฟน
 ฟู แหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรมและสรางแหลงทองเทีย
่ วใหมในพื้นทีท
่ ี่มศ
ี ก
ั ยภาพ
ใหไดมาตรฐานและยั่งยืน
3. สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการและบุคลากรดานการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ
4. ผลักดันใหมก
ี ารปรับปรุงพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับนักทองเที่ยวทุกกลุม
5. สนับสนุนและผลักดันใหเกิดการรวมกลุมความรวมมือและเครือขายพันธมิตรเพื่อสรางความ
เชื่อมโยงของพื้นที่ทองเที่ยวและสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการ
6. สงเสริมการทองเที่ยวในเชิงกลุมพื้นที่และกลุมจังหวัดที่มศ
ี ักยภาพในลักษณะของเขต
พัฒนาการทองเที่ยว สามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวต
ิ ชุมชน
ที่มา:

ยุทธศาสตรกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551-2554
เขาถึงไดจาก http://www.mots.go.th/download/Strategy/strategy_of_mots2551-2554.pdf

ในดานของการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดจด
ั ทําแผนการตลาดการ
ทองเที่ยวป 2552 โดยจัดทําขึ้นจากกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรหลัก 3 กรอบ ไดแก
1) กรอบนโยบายรัฐบาล: เนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนน
สงเสริมการทองเที่ยวคุณภาพและยั่งยืน และใหเอกลักษณที่ชด
ั เจน งายตอการรับรู จดจํา
ในลักษณะกลุมพื้นที่ (Cluster)
่ วใหมๆที่เชื่อมโยงกลุมพื้นที่
2) กรอบนโยบายคณะกรรมการ ททท.: สงเสริมการทองเทีย
(Cluster)
3) แผนวิสาหกิจ ททท. (ป 2551-2554): สงเสริมการทองเทีย
่ วใหมๆ ที่เชื่อมโยงกลุมพื้นที่
(Cluster) ความแตกตางในจุดขาย ประยุกตใชนวัตกรรมดานการตลาดใหมๆ และพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเชิงกลยุทธ
โดยในป 2552 ททท. จะเนนการสรางกระแสการเดินทางทั้งตลาดตางประเทศและในประเทศให
เกิดขึ้นตลอดทัง้ ป ภายใตกลยุทธรณรงคสงเสริม “ปทองเที่ยวไทย 2551-2552” ตามกลยุทธดังนี้
1) กลยุทธสงเสริมปทองเที่ยวไทยทั้งในตลาดตางประเทศและในประเทศ
o สรางกระแสใหเกิดการรับรูและความรวมมือสนับสนุนปทองเทีย
่ วไทย นําเสนอ
แคมเปญ “Amazing Thailand” และสินคาหลัก 7 หมวด (7 Wonders of Amazing
Thailand) ในตลาดตางประเทศ
o สงเสริมปทองเที่ยวไทยในตลาดตางประเทศ เนนดําเนินงานใหเกิดกระแสการ
เดินทางมาไทยตลอดทั้งป ซึง่ เปนการขยายผลโครงการจากเฉพาะบางพื้นที่ตลาด
ไปสูการดําเนินงานพรอมๆ กันในหลายตลาดหลักทั่วโลก
o กระตุนการเดินทางทองเที่ยวในกลุมคนไทย จัดใหมีกิจกรรมเพื่อกระตุนการเดินทาง
อาทิ โครงการ “ทองเที่ยวประทับใจ เพื่อไทยทุกคน”
2) การสงเสริมตลาดตางประเทศ
o กลยุทธสรางความเขมแข็งใหกับแบรนด “ประเทศไทย” นําเสนอ “สาร” ที่เนนย้ํา
ความมีมต
ิ รไมตรีของคนไทย
o กลยุทธขยายตลาดกลุมคุณภาพ เพื่อเพิ่มคาใชจายตอครั้งของนักทองเที่ยว เนน
เจาะตลาดบนทีม
่ ีกําลังซื้อสูง
o กลยุทธปกปองฐานตลาดนักทองเที่ยวเพื่อพักผอนทั่วไป เพื่อรักษาฐานตลาดลูกคา
เกาควบคูไปกับการขยายฐานตลาดใหม ทั้งในพื้นที่ตลาดเดิมและพื้นที่ตลาดใหมที่มี
ศักยภาพ
o กลยุทธเสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเนนใชประโยชน
จากเทคนิคนําสมัยในการเขาถึงนักทองเทีย
่ วอยางกวางขวาง
3) การสงเสริมตลาดในประเทศ
o กลยุทธสรางกระแสใหการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของชีวิต
่ มโยง เนนสงเสริมการเดินทางทองเที่ยวระยะใกล
o กลยุทธสง เสริมการเดินทางเชือ
และภายในภูมภ
ิ าค
o กลยุทธสรางการรับรูค
 วามเปนเอกลักษณของพื้นที่
o กลยุทธรณรงคใหเกิดการทองเที่ยวอยางรูคา รักษาแหลงทองเที่ยว
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1.2

กลยุทธสงเสริมการทองเทีย
่ วในมิติของการเรียนรู กิจกรรมการทองเที่ยวทีม
่ ุงเนนให
นักทองเที่ยวไดรับความรูเกี่ยวกับเหลงทองเที่ยวจากการเดินทางทองเที่ยว

สถานภาพขอมูลสถิติ และการจัดการสถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคารใน
ปจจุบัน

ประกอบดวย 3 สวนคือ การทบทวนสถิติการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคารในปจจุบัน การจัดการ
สถิติ และสรุปสถานการณสถิตส
ิ าขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร
1.2.1

สถิตก
ิ ารทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคารในปจจุบัน (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1)

ปจจุบันสถิตด
ิ านการทองเทีย
่ วจัดเก็บโดยหนวยงานหลักคือ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดย
ึ ษา วิเคราะห วิจัย รวบรวมขอมูลสถิติดา นการทองเที่ยว
มีสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งมีหนาที่ศก
โดยสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว จัดเก็บสถิติดานการทองเที่ยวดังนี้
1)
2)
3)

สถิตินักทองเทีย
่ ว ประกอบดวยสถิตินักทองเที่ยวตางประเทศและนักทองเที่ยวในประเทศ
รวมถึงระยะเวลาพํานัก คาใชจา ย สัญชาติ วิธก
ี ารเดินทาง จํานวนที่พัก อัตราการเขาพัก
เปนตน
สถิติการถายทําภาพยนตร
สถิติการจดทะเบียนมัคคุเทศก

สวนหนวยงานเดิมที่เปนผูจด
ั เก็บสถิตด
ิ านการทองเทีย
่ วมากอนจะถายโอนงานไปใหกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬาก็คือ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จัดเก็บขอมูลถึงป 2546 และบางรายการเก็บขอมูล
ถึงป 2547 โดยมีรายการขอมูลทีก
่ ารทองเทีย
่ วแหงประเทศไทย เคยจัดเก็บไวดังนี้
1)
2)
3)

ขอมูลสถานพักแรม ประกอบดวยจํานวนสถานพักแรม ทีต
่ ั้ง จํานวนหองพัก และระดับ
ราคา
ขอมูลตาม Market Intelligence 2004 เพื่อเปนฐานขอมูลการตลาด เชน การกระจาย
ตัวการเดินทาง เปรียบเทียบระยะเวลาพํานัก เปรียบเทียบรายไดจากการเดินทาง
ทองเที่ยว เปนตน
ขอมูลจากรายงานสถิติประจําป 2549 (ททท.เปนผูจด
ั เก็บ กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬาเปนผูผลิตรายงานและเผยแพรรายป) ประกอบดวย International tourist arrivals,
Air traffic, Outgoing Thai Travelers, Tourism Receipts, Accommodation
Establishment, Domestic Tourism

สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่เก็บขอมูลดานการทองเที่ยว โดยการสํารวจ
1)
2)

การสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสเฮาส สํารวจทุก 2 ป โดยมีขอมูลจํานวน
ของโรงแรมและเกสตเฮาส จํานวนหองพัก จํานวนผูเขาพัก จํานวนคนทํางานในโรงแรม
และเกสตเฮาส เปนตน
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน มีขอมูลคาใชจายเดินทางทองเที่ยวใน
และตางประเทศ คาซื้อสินคา/ของที่ระลึกในและตางประเทศ

นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอื่นทีเ่ กี่ยวของที่จัดทําขอมูลดานการทองเที่ยวอีกหลายแหง ดังนี้
1)
2)

3)

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
 และพันธุพช
ื เก็บขอมูลโดยสวนศึกษาและวิจย
ั อุทยาน
สํานักอุทยานแหงชาติ เก็บเปนสถิตินักทองเที่ยว ที่พัก และยานพาหนะที่เขาไปใน
อุทยานแหงชาติตางๆ ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยกองบังคับการตํารวจทองเที่ยว ทําการสํารวจความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจในการรักษาความปลอดภัยและบริการแกนักทองเที่ยว สํารวจ
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว การปองกันเหตุและลดจํานวนผูเสียหายชาวตางชาติ
การปราบปรามจับกุมบุคคลที่เปนภัยตอนักทองเที่ยว การใหบริการอํานวยความสะดวก
ชวยเหลือนักทองเที่ยว เปนตน
ธนาคารแหงประเทศไทย สํารวจอัตราการเขาพักโรงแรม
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

1.2.2

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จัดเก็บขอมูลสถิติการจัดประชุม
การทองเทีย
่ วเพื่อเปนรางวัล และการจัดงานแสดงสินคา/นิทรรศการนานาชาติในประเทศ
ไทย
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง จัดทํารายงานสถิติการเดินทางเขา-ออกตามดานตางๆ
และการจับกุมบุคคลที่กระทําผิดตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522
ิ านเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร โดยมีจํานวนผูเ ยี่ยมเยือน
กรุงเทพมหานคร เก็บสถิตด
กรุงเทพฯ ระยะเวลาพํานักเฉลีย
่ จํานวนครั้งของการเดินทางในรอบป และจุดบริการ
ทองเที่ยว กทม.
บริษท
ั ทาอากาศยานไทย(จํากัด) เก็บสถิติการขนสงทางอากาศ ประกอบดวย จํานวน
เที่ยวบิน จํานวนผูโดยสารผานเขา-ออกจําแนกตามทาอากาศยาน การขนสงทางอากาศ
กรมการขนสงทางบก เก็บสถิติการใชสถานีขนสงผูโดยสาร อาทิ จํานวนเที่ยว จํานวน
ผูโดยสาร
บริษท
ั ขนสง จํากัด เก็บสถิติการเดินรถบริษัทขนสง จํากัด โดยมีขอมูลจํานวนผูโดยสาร
และเสนทางเดินรถ
การขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี เก็บสถิติการขนสงทางน้ํา ขอมูลสถิตก
ิ ารขนสง
ทางน้ํา จํานวนผูโดยสารเฉลี่ยตอวันของเรือโดยสาร
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เก็บขอมูลพื้นฐานระดับอําเภอในเรื่องของแหลง
ทองเที่ยวของอําเภอ ขอมูลดานการทองเที่ยว เทศกาลทีส
่ ําคัญของอําเภอ ผลิตภัณฑ
OTOP ในอําเภอ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เก็บขอมูลพื้นฐานระดับหมูบา น (กชช.2ค)
ในเรื่องของสถานทีท
่ องเที่ยวในหมูบานทีท
่ ําใหเกิดรายได
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย โดย สํานักบริการขอมูลธุรกิจ เก็บขอมูล
่ ทุน และ
การจดทะเบียนนิติบุคคลในหมวดโรงแรมและภัตตาคารตั้งใหม สิ้นสภาพ เพิม
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา เก็บขอมูลดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและ
บริการ
การจัดการสถิติสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคารในปจจุบน
ั

หนวยงานหลักที่ผลิตและจัดเก็บขอมูลสถิติสาขาการทองเทีย
่ ว ฯ ในปจจุบัน คือ
สํานักงานพัฒนาการทองเทีย
่ ว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ผลิตและเผยแพรขอมูลสถิติดานการ
ทองเที่ยว สถิตก
ิ ารถายทําภาพยนตร สถิติการจดทะเบียนมัคคุเทศก สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส และ การ
สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย จดทะเบียนผู
ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร รานอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอื่น ๆ จัดเก็บ
ขอมูลสถิติที่เกีย
่ วของดานการทองเที่ยว ไดแก สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติ การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพช
ื กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน สถานภาพและการ
จัดการขอมูลสถิติของหนวยงานหลัก ดังรายละเอียดตอไปนี้
สํานักงานพัฒนาการทองเทีย
่ ว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนหนวยงานที่
จัดตั้งขึ้นใหมเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการในป 2545 และไดรับมอบหมายใหทําหนาทีผ
่ ลิตและเผยแพร
ขอมูลสถิติการทองเที่ยวดานอุปทาน (supply) เชน แหลงทองเที่ยว บุคลากรดานการทองเที่ยว มาตรฐาน
สินคาและบริการการทองเที่ยว ซึ่งเปนงานที่ถา ยโอนมาจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย รวมทั้งทําหนาที่
วิเคราะหสถานการณดานการทองเที่ยว
ิ ะเบียนนักทองเที่ยวชาว
ปจจุบัน สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว รวบรวมสถิตท
ตางประเทศที่เขามาทองเทีย
่ วในประเทศไทย และนักทองเที่ยวชาวไทยทีท
่ องเที่ยวในประเทศและ
ตางประเทศ สถิติการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย ลักษณะการจัดเก็บขอมูลเปน SQL และ
ประมวลเพื่อเผยแพรเปน Excel file บนเว็บไซด โดยมีกองวิชาการ สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวเปนหนวย
สถิติ อยางไรก็ดี การจัดเก็บรวมรวมขอมูลเพิ่งเริ่มดําเนินการอยางเปนรูปธรรมไดเพียง 1 ป ในป 2550
เผยแพรขอมูลบนเว็บไซดอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา ยังขาดเจาหนาทีท
่ ี่มป
ี ระสบการณดา นการผลิตสถิติ อีกทั้งตองสานตอการผลิตขอมูลสถิติดา นการ
ทองเที่ยวที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดทําการสํารวจไว รวมทั้งตองประสานกับสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง (สตม.) เพือ
่ รวบรวมขอมูลเขาสูระบบ ขณะนี้จัดเก็บขอมูลไดเฉพาะดานตรวจคนเขาเมือง
ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ยังไมสามารถรวบรวมขอมูลผูผ
 านเขาออกประเทศไทยตามดานตรวจคนเขาเมืองภาค
ตางๆ ไดครบถวนทุกดาน นอกจากนี้ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีนโยบายและอยูร ะหวางการขออนุมต
ั ิ
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จัดตั้งหนวยงานใหมขึ้นในสํานักงานปลัดกระทรวง เพื่อผลิตและเผยแพรขอมูลสถิตด
ิ านการทองเทีย
่ ว ดังนั้น
ภารกิจดานการผลิตสถิตด
ิ านการทองเที่ยวอาจโอนยายไปยังหนวยงานใหมตอไป
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สาร ทําการ
สํารวจเปนประจํา ไดแก การสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาสเปนประจําทุก 2 ป รวมทั้งการ
้
สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน มีขอมูลคาใชจา ยเดินทางทองเที่ยวในและตางประเทศ คาซือ
สินคา/ของที่ระลึกในและตางประเทศ ลักษณะการจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล SQL เผยแพรขอมูลเปน Excel
บนเว็บไซด โดยมีกลุมสถิติสถานประกอบการ 2 สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1 เปนหนวยสถิติ
นอกจากนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติ จะดําเนินการสํารวจเปนครั้งคราวตามคําขอความรวมมือจากหนวยงาน
อื่นๆ อาทิ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)
่ ด
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รวบรวมขอมูลจํานวนนิติบุคคลทีจ
ทะเบียนภัตตาคาร รานอาหาร และเครื่องดื่ม โรงแรม และเกสตเฮาสจากการจดทะเบียนของผูประกอบการ
ลักษณะการจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล Oracle โดยมีสํานักบริการขอมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย เปนหนวยสถิติ เผยแพรอยางตอเนื่องบนเว็บไซด อยางไรก็ดี ขอมูลจะแสดงเฉพาะ
จํานวนผูประกอบธุรกิจจดทะเบียนเทานั้น ไมแสดงขอมูลจํานวนโรงแรม ภัตตาคาร รานอาหารและเครื่องดื่ม
1.2.3

สรุปสถานการณสถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร

ในภาพรวม สถิตส
ิ าขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคารมีหนวยงานผลิตขอมูลสถิตท
ิ ี่เกี่ยวของ
จํานวนมาก และหนวยงานหลักที่ผลิตขอมูลสถิติดานการทองเที่ยวยังอยูในขั้นเริ่มตน จําเปนตองพัฒนา
บุคลากร และเชื่อมโยงเครือขายที่เปนหนวยผลิตขอมูลสถิตท
ิ ี่เกี่ยวของกับการทองเทีย
่ วในมิติตางๆ เพื่อให
มีขอมูลสถิติดา นการทองเทีย
่ วที่มีคณ
ุ ภาพตอบสนองตอการใชประโยชนวิเคราะหสถานการดานการ
ทองเที่ยวไดเพียงพอและทันสถานการณ เมื่อพิจารณาถึงการบริหารจัดการระบบสถิติดา นการทองเที่ยว
โรงแรมและภัตตาคาร สรุปไดดังนี้

ดานการผลิตสถิติ – กระทรวงการทองเทีย
่ วและกีฬาเปนหนวยงานที่จด
ั ตั้งขึ้นใหมเมื่อเมื่อมีการ
ปฏิรูประบบราชการในป 2545 โดยมีสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว เปนหนวยสถิติ ทําหนาทีผ
่ ลิต และ
เผยแพรขอมูลสถิติการทองเที่ยวดานอุปทาน (supply) เชน แหลงทองเที่ยว บุคลากรดานการทองเที่ยว
มาตรฐานสินคาและบริการการทองเที่ยว ซึ่งรับถายโอนงานมาจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และเริม
่
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรมไดเพียง 1 ป ในป 2550 และจําเปนจะตองพึ่งพาการสํารวจโดยการวาจาง
หนวยงานภายนอก (outsource) อยูมาก รวมทั้งจะตองพัฒนามาตรฐานการผลิตสถิติใหดข
ี ึ้น สําหรับหนวย
ผลิตสถิติอื่นๆ ที่มส
ี วนรวมผลิตขอมูลสถิตส
ิ าขาการทองเทีย
่ วฯ และเปนสถิติที่ไดจากการจดทะเบียน เชน
การจดทะเบียนนิติบุคคลในหมวดโรงแรมและภัตตาคารของกระทรวงพาณิชย สถิติการเขา-ออกตามดาน
ตางๆ ของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง และสถิติดา นการขนสง เปนตน สวนสถิติที่ไดจากสํารวจของ
สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ ไดแก การสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส และการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีการสํารวจของหนวยงานอื่นๆ ซึ่งสวนใหญยังไมมีการวาง
ระบบการผลิตสถิตท
ิ ี่เปนมาตรฐาน และรายการสถิติมีการเปลี่ยนแปลงอยูบอ
 ยๆ เชน สถิตก
ิ ารจัดประชุมและ
นิทรรศการซึ่งมีรายการสถิตท
ิ ี่ไดจากการสํารวจเปลี่ยนแปลงไปทุกป เปนตน
ดานการจัดเก็บสถิติ - หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวทําการผลิตและจัดเก็บสถิติ
อยางแยกสวนกัน นอกจากนี้ ยังมีการสํารวจและการวาจางศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะเรื่อง ตามที่
หนวยงานสนใจ รูปแบบการจัดเก็บสถิติของหนวยงานตางๆ จึงยังไมสะดวกตอการนําไปใชประโยชน
รวมกันไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นหนวยงานตางๆควรตกลงกันเพื่อใชรูปแบบการจัดเก็บสถิติที่เปน
มาตรฐาน เพื่อใหผใู ชงานไดดําเนินการนําขอมูลไปใชไดอยางสะดวกขึ้น เชน การจัดเก็บแบบ Excel
file, Text file, Database หรืออื่นๆ เพื่อใหสามารถเรียกใชและนําไปประมวลผลตอในมิติตา งๆไดมาก
ขึ้น
่ วซึง่ เปนรายการหลักในสาขา
ดานการวิเคราะหสถิติ ประเด็นการวิเคราะหสถิติดา นการทองเทีย
การบริการมีหนวยงานสําคัญทีน
่ ําสถิติดา นการทองเที่ยวไปวิเคราะหและเผยแพรเปนประจํา คือ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งจะเผยแพรบท
วิเคราะหสถานการณดานเศรษฐกิจทีร่ วมดานการทองเทีย
่ วเปนประจําทุกๆไตรมาสและทุกเดือนตามลําดับ
สวนศูนยวิจย
ั ของหนวยงานอืน
่ ๆ เชน ศูนยวจ
ิ ย
ั ธนาคารกสิกรไทย ฯลฯ นําสถิติดานการทองเที่ยวไป
วิเคราะหเปนครัง้ เปนคราวไป สวนการวิเคราะหสถิตท
ิ ี่จด
ั เก็บโดยหนวยงานอืน
่ มีเพียงบทวิเคราะหบางรายการ
เชน การวิเคราะหสถิติเฉพาะเจาะจงในสวนของการจดทะเบียนนิติบุคคลดานโรงแรมและภัตตาคาร การวิเคราะห
สถิติดานการจัดประชุมและนิทรรศการ เปนตน โดยไมไดเชื่อมการวิเคราะหกับสถิติดานการทองเที่ยวอื่นๆ
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นอกจากนี้ยังไมมีหนวยงานใดทําการวิเคราะหดานอุปทานของการทองเทีย
่ วและอุตสาหกรรมสนับสนุนการ
ทองเที่ยวอยางชัดเจน

ดานการเผยแพรสถิติ – ปจจุบันสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวมีการนําเสนอสถิติอยางงายๆ
ผูใชงานสามารถดึงขอมูลมาใชในรูปของ Excel แตยังไมมก
ี ารรวบรวมสถิติจากหนวยงานอื่นหรือเชื่อมโยง
สถิติจากหนวยงานอื่นมาเผยแพรไวในที่เดียวกัน เพื่อใหสะดวกตอการคนหาขอมูลของผูใชงาน สวนการ
เผยแพรสถิตส
ิ ว นใหญเผยแพรทางเว็บไซต และบางหนวยงานมีการเผยแพรดวยการจัดพิมพเปนรายงาน
้ั ๆไวอยางชัดเจน
นอกจากนี้หลายหนวยงานยังไมไดเผยแพรนย
ิ ามและที่มาของสถิตินน

จากขอสรุปสถานการณสถิตด
ิ งั กลาว พบวาขอมูลสถิตส
ิ าขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคารมี
หนวยผลิต จัดเก็บ และเผยแพรหลักๆ คือ สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ซึ่งยังขาดนโยบายบูรณาการขอมูลสถิติเชิงกลไกการจัดการทีช
่ ัดเจน ซึ่งเปนขอจํากัดในการนําขอมูลทีม
่ ี
คุณภาพมาตรฐานมาใชประโยชนรวมกัน
พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 2550 กําหนดใหสํานักงานสถิติแหงชาติมภ
ี ารกิจสําคัญดานการบริหารจัดการ
ระบบสถิติของประเทศ เปนศูนยกลางบริการขอมูล (gateway) โดยสรางเครือขายเชื่อมโยงและแลกเปลีย
่ น
ขอมูล ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสถิติทห
ี่ นวยงานตางๆ ผลิตขึ้น ทั้งนี้ การจัดทําแผนแมบทสถิติ
ของประเทศ และแผนแมบทสถิติรายสาขา เปนเครื่องมือสําคัญประการหนึง่ ในกระบวนการนี้
ในระยะแรก สํานักงานสถิติแหงชาติ ไมสามารถบริหารจัดการขอมูลสถิติไดครบทุกสาขาสถิติ และ
ทุกรายการขอมูลสถิติ เนื่องจากสถิตท
ิ ั้งที่เปนเครื่องมือในการแสดงสถานการณ แนวโนม การติดตาม
ยุทธศาสตรหรือนโยบายสําคัญ รวมทั้งขอมูลสถิตท
ิ ี่ใชในการบริหารงานประจําวันมีเปนจํานวนมาก มีการ
ผลิต การจัดเก็บหลากหลายรูปแบบ แนวทางการนํารองการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศบางสาขา
กอน และใชกรอบคิดเกี่ยวกับการขีดวงรายการขอมูลสถิตส
ิ าํ คัญที่เปน key indicators หรือตอไปจะเรียกวา
“สถิติทางการ หรือ Official Statistics” จึงเปนการเริ่มตนที่ดใี นการพัฒนาระบบเชื่อมโยง และการพัฒนา
คุณภาพขอมูลสถิติใหมีมาตรฐานเชื่อถือ ทั้งสํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติและหนวยงานที่เปนเครือขาย
ผูปฏิบต
ั ิงานดานสถิติ
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สวนที่ 2
สถิติทางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร
2.1

กรอบแนวคิดสถิติทางการและประสบการณตางประเทศ

สถิติทางการ (Official Statistics) เปนที่รูจัก จัดทํา และเผยแพรในหลายประเทศมาตั้งแตตน
ศตวรรษที่ 19 วัตถุประสงคของการจัดทําสถิติทางการ เพื่อใหขอมูลสถิตท
ิ ผ
ี่ ลิตจากหลายหนวยงานมี
คุณภาพมาตรฐาน และสามารถนําขอมูลสถิตม
ิ าแลกเปลี่ยนใชประโยชนรวมกันไดอยางรวดเร็ว คุมคา โดย
การกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานใหแกองคกรที่มีหนาทีผ
่ ลิตสถิติของประเทศตางๆ นําไปปฏิบัติ
รายงานฉบับนี้ไดศึกษา best practice ของ 2 ประเทศ ที่มีประสบการณเกี่ยวกับสถิตท
ิ างการมาแลว
ไดแก (1) สํานักงานสถิติแหงชาตินิวซีแลนด ซึ่งมีการบริหารจัดการสถิติแบบรวมศูนยและมีการจัดทําสถิติ
ทางการมานานกอนที่จะมีการกําหนดหลักการพื้นฐานของสถิตท
ิ างการของคณะมนตรีแหงสหประชาชาติ
(2) สํานักงานสถิติแหงชาติเกาหลี ซึ่งมีระบบการจัดการสถิติแบบกระจายงาน และเพิ่งริเริ่มจัดทําสถิติ
ิ างการไดอยางรวดเร็ว ซึ่งประสบการณของ 2 ประเทศ จะเปนแนวทางที่
ทางการ และสามารถพัฒนาสถิตท
นํามาประยุกตใชกับประเทศไทย
2.1.1

หลักการพื้นฐานของสถิติทางการ (Fundamental Principles of Official Statistics)

แนวคิดเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของสถิตท
ิ างการเริ่มขึ้นในประเทศยุโรปกลาง ชวงปลายทศวรรษ
80 ซึ่งในขณะนั้นหลายประเทศมีการเปลีย
่ นแปลงระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย มาเปนระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีมากขึ้น ตอมาประมาณ 2-3 ปสหภาพโซเวียตไดลมสลายลง (ป 1991) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กระตุนใหมีการปรับปรุงระบบสถิติของประเทศ และสวนหนึ่งเปนการปรับปรุงบทบาทของสถิติทางการ เพื่อ
สรางความชัดเจนใหแกภาครัฐและผูใชสถิติ ใหเขาใจรวมกันวาสถิตท
ิ างการทีด
่ จ
ี ะตองมีเกณฑที่แนนอน
หลักการพื้นฐานของสถิตท
ิ างการ (Fundamental Principles of Official Statistics) จึงไดรับการพัฒนา
และไดรับการรับรองโดย Economic Commission for Europe นักสถิติจากสวนตางๆ ของโลกเริ่มเห็น
ความสําคัญของหลักการดังกลาว
ในป 1994 คณะมนตรีแหงสหประชาชาติ (The United Nations statistical Commission) ให
การรับรองหลักการพื้นฐานของสถิติทางการ ประกอบดวย 10 หลักการ ดังนี้
หลักการที่ 1 ความสอดคลอง เปนธรรม และเทาเทียม (Relevance, impartiality and equal access)
สถิติทางการเปนระบบขอมูลทีแ
่ สดงใหเห็นสถานการณดานเศรษฐกิจ ประชากร สังคมและ
สิ่งแวดลอมที่สาํ คัญของประเทศ สถิติทางการจะตองมีหลักการจัดทําและการเผยแพรที่นาเชื่อถือโดย
หนวยงานภาครัฐ และจะตองตอบสนองความตองการใชประโยชนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาขน
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหสถิติทางการเปนไปตามหลักการที่ 1 ประกอบดวย การจัดตั้งองคกรที่
ปรึกษา (Advisory bodies) ใหทําหนาที่กํากับดูแลการผลิตสถิติของหนวยงานตางๆ ใหไดมาตรฐาน
สอดคลองกับความตองการใชประโยชน มีการปรึกษาหารือกับผูใชประโยชนสถิติ (user consultation)เพื่อ
ทําการสํารวจสถิติใหมๆ และสํารวจความพึงพอใจของผูใช หนวยงานสถิติจําเปนตองมีการวางแผนและมี
การดําเนินงานขององคกรที่ดี (good organization planning and operation) สามารถปรับเปลี่ยนตาม
ความตองการของผูใช รวมทั้งตองมีกฎหมายสถิติ (statistics legislation) รองรับการดําเนินงานของ
หนวยงานสถิตใิ หเปนอิสระปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง นักสถิตต
ิ อ
 งมีแนวคิด หลักเกณฑ และ
วิธีการดําเนินงานทางสถิติอยางมืออาชีพ เปดเผย (openness about concepts, Sources and methods
used) มีการเผยแพรสถิติไปสูผ
 ูใชอยางกวางขวาง สถิติจะตองอยูในรูปแบบที่ผใู ชตองการและเขาใจงาย
หลักการที่ 2 ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
เพื่อใหสถิตท
ิ างการนาเชื่อถือ หนวยงานสถิตจ
ิ ําเปนจะตองมีกระบวนการผลิต วิธีการรวบรวม
ประมวลผล จัดเก็บ และนําเสนอขอมูลสถิติ ที่อยูบนพื้นฐานของหลักวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพที่
ถูกตอง
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ปจจัยสําคัญทีจ
่ ะทําใหสถิตท
ิ างการเปนไปตามหลักการที่ 2 คือ จะตองมีหลักเกณฑและวิธีการ
ทางสถิติทด
ี่ ี (sound statistical methodology) เพื่อใหสถิติทางการมีมาตรฐาน หนวยผลิตสถิติจะตองมี
กรอบการดําเนินงาน มาตรฐานสถิติ เลือกใชวิธีการผลิตที่ถก
ู ตองตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ิ างการ
โดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง มีวิธีการนําเสนอขอมูลที่เหมาะสม เพื่อใหผูใชเขาใจสถิตท
ไดงาย มีการฝกอบรมเจาหนาที่สถิตใิ หมค
ี วามรูความสามารถ มีการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม มีการ
จัดการคุณภาพ (Quality management) ในกระบวนการรวบรวม ผลิต และวิเคราะหขอมูล
หลักการที่ 3 ความรับผิดชอบ (Accountability)
เพื่อประโยชนในการตีความขอมูลใหถูกตอง หนวยงานสถิตจ
ิ ะตองนําเสนอขอมูล เกี่ยวกับ
แหลงที่มาของสถิติ วิธีการและขั้นตอนทางสถิติตามมาตรฐานวิชาการ
กระบวนการทางสถิติตั้งแตขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการเผยแพร อาจเกิดความคลาดเคลื่อน
ไดในแตละขั้นตอน ไมวาความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจะวัดไดหรือไมก็ตาม จําเปนที่จะตองเปดเผยใหผใู ช
ไดรับทราบขอเท็จจริงอยางชัดเจน เพื่อนําไปพิจารณาใชสถิติไดอยางระมัดระวัง
หลักการที่ 4 การปองกันการใชขอ
 มูลผิดพลาด (Prevention of misuse)
หนวยงานภาครัฐควรมีอํานาจและหนาที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความผิดพลาดในการตีความ
และการใชสถิตอ
ิ ยางไมถูกตอง การใชขอมูลผิดพลาดสวนใหญเกิดจากความไมตั้งใจ และสามารถปองกัน
การใชขอมูลผิดพลาดไดโดยหนวยงานสถิติ ดวยการปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑทางสถิติอยางถูกตอง รวมทัง้ ให
ี วามเขาใจสถิติ และนําไปใชประโยชนอยางถูกตอง
การศึกษาแกผใู ช เพื่อใหมค
หลักการที่ 5 ความคุมคาของการลงทุน (Cost-effectiveness)
ขอมูลสถิติมท
ี ม
ี่ าจากหลายแหลงทั้งจากการสํารวจและขอมูลจากทะเบียนที่มาจากการปฏิบัติงาน
หนวยงานสถิตจ
ิ ะตองเลือกแหลงที่มาของขอมูลที่มค
ี ุณภาพ รวดเร็วทันเวลา และไมเปนภาระแกผูใหขอมูล
หลักการที่ 6 ความลับของขอมูลสวนบุคคล (Confidentiality)
ั เก็บโดยหนวยงานสถิติ จะตองรักษาไวเปนความลับ และใชเพื่อวัตถุประสงค
ขอมูลสวนบุคคลที่จด
ในทางสถิติเทานั้น
มีมาตรการควบคุมความลับของขอมูล เพื่อใหประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใหขอมูลที่ถูกตองกับ
หนวยงานสถิติ มีการกําหนดหลักเกณฑการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล เพื่อเปนหลักประกันการรักษาความลับ
รวมทั้งมีกฎหมาย กําหนดบทลงโทษสําหรับผูฝา ฝน
หลักการที่ 7 กฎหมายรองรับการปฏิบัตง
ิ าน (Legislation)
กฎหมาย ระเบียบและมาตรการ วาดวยสถิติ ทําใหระบบปฏิบัติการของสถิติทางการเปนระบบที่
เปดเผยตอสาธารณชน
การเปดเผยในทุกแงมุมของการผลิตสถิติทางการมีความสําคัญในการเสริมสรางความมัน
่ ใจและ
ความนาเชื่อถือใหกับหนวยงานผลิตสถิตแ
ิ ละขอมูลทีผ
่ ลิต ในหลายประเทศ การผลิตสถิติถก
ู ควบคุมโดย
กฎหมายสถิติ ซึ่งกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานสถิติรวมทั้งตําแหนงผูบ
 ริหารจัดการระดับประเทศ
รวมทั้งขอบังคับในการเผยแพรขอมูล การรักษาความลับขอมูลสวนบุคคล และขอบังคับสําหรับผูใหขอมูล
หลักการที่ 8 ความรวมมือในประเทศ (National Co-ordination)
ความรวมมือระหวางหนวยงานสถิติภายในประเทศ มีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะทําใหระบบสถิติของ
ประเทศมีความสอดคลองและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สถิติทางการมีขอบเขตกวางและผลิตโดยหลายหนวยงาน หลายประเทศมีสาํ นักงานงานสถิติ
่ ลิตสถิติทางการสวนใหญ แตในบางประเทศมีหลายหนวยงานทํา
แหงชาติเปนหนวยงานกลางทําหนาทีผ
หนาทีผ
่ ลิตสถิติ ไมวาจะมีองคกรผลิตสถิติอยางไร จําเปนจะตองมีการประสานงาน เพื่อลดความซ้ําซอน
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ในการผลิตและลดภาระของผูใหขอมูล อยางไรก็ดี มาตรฐานสถิติจะชวยอํานวยความสะดวกในการประสาน
ขอมูลจากแหลงตางๆ ภายในประเทศ และระหวางประเทศไดดีขึ้น
หลักการที่ 9 ความรวมมือระหวางประเทศ (International Co-ordination)
การผลิตสถิติทางการใหเปนไปตามหลักการ แนวคิด มาตรฐานและวิธีการทางสถิตท
ิ ี่ถูกตองเปนที่
ยอมรับกันในวงการสถิตริ ะหวางประเทศ จะทําใหระบบสถิตข
ิ องทุกประเทศมีความสอดคลอง มีประสิทธิภาพ
เปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน เอื้อตอการเปรียบเทียบสถิติระหวางประเทศ หลายประเทศจัดทําขอตกลง
ดานสถิติกับหนวยงานระหวางประเทศ (International statistical agreements) เกี่ยวกับ วิธีการและ
คุณภาพการผลิตสถิติ
หลักการที่ 10 ความรวมมือทางสถิตร
ิ ะหวางประเทศ (International statistical co-operation)
ขอตกลงทางสถิติระหวางประเทศทั้งในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี เปนประโยชนตอการปรับปรุง
ระบบสถิติของทุกประเทศใหดีขึ้น การแลกเปลี่ยนขอมูลและการปฏิบต
ั ิงาน รวมทั้งการรวมมือในการพัฒนา
มาตรฐานสถิติ กิจกรรมดานสถิติระหวางประเทศ เปนสิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพสถิติอยางตอเนื่อง

การปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของสถิติทางการของประเทศตางๆ
คณะมนตรีแหงสหประชาชาติ (The United Nations statistical Commission) ใหการรับรอง
หลักการพื้นฐานของสถิตท
ิ างการ เมื่อป 1994 โดยมีหนวยงาน The United Nations Statistics Division
(UNSD) ทําหนาที่ใหความชวยเหลือประเทศตางๆ พัฒนาระบบสถิติของประเทศ และสนับสนุนหลักการ
พื้นฐานของสถิติทางการ ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูในทุกมิตข
ิ องการพัฒนาระบบสถิติของประเทศ
ในป 2003 คณะมนตรีแหงสหประชาชาติ (The United Nations Statistical Commission)
มอบหมายให UNSD ติดตามและจัดทํารายงานการปฏิบต
ั ิตามหลักการพื้นฐานของสถิตท
ิ างการเพื่อนําไป
ิ างการ โดย UNSD ได
ประชุมรวมกันในป 2004 ซึ่งครบรอบ 10 ปของการรับรองหลักการพื้นฐานของสถิตท
พัฒนาแบบสอบถามใหสํานักงานสถิติแหงชาติรายงานประสบการณเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของสถิติ
ทางการและไดรับการตอบกลับจาก 112 ประเทศ
2.1.2

กรณีศก
ึ ษาประเทศที่มก
ี ารจัดทําระบบสถิติทางการ 2 ประเทศ

การศึกษานี้ไดเลือกประเทศนิวซีแลนด และประเทศเกาหลีใต มาเปนกรณีศก
ึ ษา เนื่องจากประเทศ
นิวซีแลนดมีระบบจัดการสถิตแ
ิ บบรวมศูนย (Centralized system) ไดออกกฎหมายใหมก
ี ารพัฒนาและ
ิ างการทีย
่ าวนานและ
ดําเนินการผลิตสถิติทางการมาตั้งแตป 1975 จึงเปนประเทศที่มีระบบการจัดการสถิตท
ชัดเจน รวมทั้งกําหนดรายการสถิติทางการไวอยางครบถวน สําหรับประเทศเกาหลีใต มีระบบจัดการสถิติ
แบบกระจายงาน (Decentralized system) และมีปญหาดานสถิติคลายคลึงกับประเทศไทย เมื่อป 2007
ประเทศเกาหลีใตปรับปรุงกฎหมายสถิติใหม เพื่อแกไขปญหา และจัดทําสถิตท
ิ างการที่มค
ี ุณภาพมากขึน
้
ิ างการไปแลวจํานวนหนึ่ง
ปจจุบันประเทศเกาหลีใตไดจด
ั ทําสถิตท

ประเทศนิวซีแลนด
(1)

ระบบการจัดการสถิติของประเทศนิวซีแลนด (National Statistic System)

ระบบสถิติของประเทศนิวซีแลนด เปนระบบสถิติแบบรวมศูนย (centralized system) โดยมีสถิติ
นิวซีแลนด (Statistics New Zealand) เปนหนวยงานหลักทีม
่ ีความเชีย
่ วชาญดานสถิติ ทําหนาที่บริหาร
จัดการระบบสถิติทางการของประเทศใหยั่งยืน ตามที่กําหนดไวในกฎหมายสถิติป 1975 โดยมี
Government Statistician เปนตําแหนงผูบริหารสูงสุดของสถิตินิวซีแลนด และรายงานผลการดําเนินงาน
ั ิสถิตท
ิ ั้งหมดที่จัดทําโดยหนวยงานภาครัฐ
ตอรัฐมนตรีสถิติ (Minister of Statistics) เพื่อพิจารณาอนุมต
สถิติทางการเปนพื้นฐานสําคัญของรัฐบาลที่แสดงใหเห็นสถานการณของประเทศ ผลการ
ดําเนินงานของภาครัฐ และความเขมแข็งของประเทศ การชีว้ ัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อาศัยขอมูลบัญชี
ประชาชาติ และการชี้วด
ั ผลการดําเนินงานดานธุรกิจ ใชขอมูลสําคัญดานการคา และตลาดแรงงาน ที่จด
ั ทํา
ิ างการเพื่อประกอบการตัดสินใจสนับสนุน
ขึ้นอยางถูกตอง มีคณ
ุ ภาพนาเชื่อถือ รวมทั้งการใชสถิตท
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งบประมาณดานสุขภาพ การศึกษา บริการสังคม ดังนั้น สถิตท
ิ างการจึงเปนทรัพยากรของชาติที่มี
ความสําคัญในการพัฒนานโยบายดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สถิติทางการทีด
่ ส
ี ามารถชี้นําทิศ
ทางการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไดอยางถูกตองแมนยํา
(2)

ระบบสถิตท
ิ างการของประเทศนิวซีแลนด

สถิตท
ิ างการคืออะไร: กฎหมายสถิติ (Statistics Act 1975) กําหนดไววา สถิติทางการ คือ สถิติ
ทั้งหมดทีด
่ ําเนินการโดยหนวยงานภาครัฐ (government departments) รวมทั้งสถิตท
ิ ผ
ี่ ลิตโดยสถิติ
นิวซีแลนด ประกอบดวยสถิตท
ิ ไ
ี่ ดมาจาก
•
•

การสํารวจ (Statistical surveys)
การปฏิบัติงานและขอมูลทะเบียน (Administrative and registration record) และ
รูปแบบอื่นๆ รวมทั้งเอกสารการวิเคราะหสถิตท
ิ ี่เผยแพรสม่ําเสมอ หรือวางแผนจะเผยแพร
อยางสม่ําเสมอ

กฎหมายสถิติ (Statistics Act 1975) กําหนดให สถิตท
ิ างการครอบคลุมสถิติทั้งหมด ที่ผลิตโดย
สถิตินิวซีแลนด หรือหนวยงานอื่น และกฎหมายกําหนดให Government Statistician ซึ่งเปนผูบริหารสูงสุด
ของสถิตินวิ ซีแลนด ในฐานะเปนหนวยงานหลักผลิตสถิตท
ิ างการ จะตองจัดการและประสานกิจกรรมการ
สํารวจ การผลิตขอมูลสถิตท
ิ ั้งหมดของประเทศใหมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความซ้ําซอน ประหยัดเวลา
งบประมาณ และใหไดสถิตท
ิ ี่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด สอดคลองกับความตองใชประโยชน และเผยแพร
สถิติใหกับผูใชสามารถเขาถึงไดสะดวกรวดเร็ว คุมคากับการลงทุนของประเทศ
กฎเกณฑเกี่ยวกับสถิตท
ิ ี่กําหนดขึ้นอยางเปนทางการ จะตองไดรับการยอมรับจากหนวยงานภาครัฐ
เพื่อใหมั่นใจไดวาการผลิตสถิติทางการจะเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
สถิติทางการสวนใหญผลิตโดยสถิตินิวซีแลนด โดยเฉพาะสถิติดานเศรษฐกิจ สวนสถิตท
ิ างการที่
สถิตินิวซีแลนดไมไดเปนผูผลิตไดแก การศึกษา สุขภาพ อาชญากรรม ยุติธรรม และสวัสดิการสังคม
คําจํากัดความของสถิตท
ิ างการ (Definition of Official Statistics): สถิตท
ิ างการ
หมายถึง สถิตท
ิ ี่ผลิตโดยหนวยงานภาครัฐ (government agencies) เพื่อ
•
•
•

แสดงสถานการณดานเศรษฐกิจและสังคม
ใชพฒ
ั นาและติดตามประเมินนโยบาย
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ การอภิปราย หารือรวมกันระหวางภาครัฐ และเอกชน
ชุมชน ประชาชนในวงกวาง

ประโยชนของสถิตท
ิ างการ รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของใชสถิตท
ิ างการเพื่อกําหนด
นโยบาย ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และใชเพื่อชี้วัดสถานการณดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ใหแกสาธารณชน รัฐบาล หนวยงานในทองถิน
่ และธุรกิจเอกชน
ชวงป 2003 สถิตินิวซีแลนด, the State Service Commission and The Treasury, รวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของทบทวนสถานภาพของสถิตินิวซีแลนดและแนวทางการดําเนินงานสถิติทางการใน
อนาคต พบวามีความจําเปนตองปรับปรุงการประสานงานและการบริหารจัดการระบบสถิตท
ิ างการ ดังนี้
•

ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสถิตท
ิ างการใหดีขึ้น (Better management of the
official statistics system) เนื่องจากระบบสถิติปจจุบันขาดการประสานงานและการ
จัดการที่ดี ไมมงุ เนนการผลิตสถิตท
ิ ี่สาํ คัญรวมกัน

•

ปรับปรุงการเขาถึงขอมูล (Better management of access to statistical data) ความ
ิ างการสงผลใหขาดองคความรูในการเขาถึง
ออนแอดานการประสานการจัดทําสถิตท
ขอมูล ทําใหไมสามารถนําขอมูลที่มีอยูมาใชประโยชนในการพัฒนานโยบายและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานไดเต็มที่
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•

มาตรฐานและนโยบายในการผลิตขอมูลสถิติของหนวยงานตางๆ ตองมีความสอดคลอง
กัน (Consistent standards and policies to be applied by departments) ปจจุบันการ
ผลิตสถิติของหนวยงานภาครัฐใชมาตรฐานและนโยบายทีแ
่ ตกตางกัน ทําใหนักวิจัย
ประสบปญหาในการใชประโยชนขอมูล มาตรฐานทีส
่ อดคลองกันและการระบุแหลงที่มา
ของขอมูลจะชวยใหการเขาถึงขอมูลและประสานการใชประโยชนขอมูลจากแหลงตางๆ
รวมกันไดดีขึ้น

•

ใหมีการใชขอมูลสถิตท
ิ ี่มอ
ี ยูใหมากขึ้น (Better use of existing government
statistics) ควรพิจารณานําสถิติที่มีอยูมาใชประโยชนใหเต็มที่กอน

จากการทบทวนระบบสถิติทางการ ทําใหรฐ
ั บาลกําหนดมาตรการปรับปรุงระบบสถิตท
ิ างการ 11
มาตรการ และจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการปรับปรุงในป 2004 การดําเนินงานตามมาตรการดังกลาวจะ
ชวยใหระบบสถิติทางการของหนวยงานภาครัฐประสานสอดคลองกัน โดยมีผูบริหารสูงสุดของสถิติ
นิวซีแลนด (The Government Statistician) ปฏิบัติตามมาตรการอยางตอเนื่อง และไดรับความรวมมือจาก
ิ างการ ตามมาตรการ 11 ขอ ประกอบดวย
ผูบริหารของหนวยงานตางๆ ในการปรับปรุงสถิตท
(1)

กําหนดกลุมสถิติสําคัญกลุมที่ 1 (Identification of a set of important statistics:Tier1)
ซึ่งเปนสถิติทางการหลัก (Key official statistics) เพื่อชี้วัดสถานการณ ผลการพัฒนาของ
ประเทศนิวซีแลนด การกําหนดกลุมสถิตส
ิ ําคัญเปนพื้นฐานเบื้องตนดานสถิติ

(2)

การขยายขอบเขตของสถิติทางการ เพื่อรวมสถิตท
ิ ี่ผลิตโดย Crown Agents ผูผลิตสถิติ
Tier1 ที่อยูนอกเหนือหนวยงานภาครัฐและ Crown Agents จะตองผลิตสถิติภายใต
ขอบเขตที่กําหนด

(3)

มาตรฐาน กฎเกณฑ และนโยบายสําหรับสถิติ Tier 1 จะกําหนดโดยผูบริหารสูงสุดของ
สถิตินิวซีแลนด (Government statistician) รวมกับหนวยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการประสาน และใชประโยชนสถิติใหมากทีส
่ ุด

(4)

รัฐมนตรีสถิติ (Minister of Statistics) จะเปนผูอนุมัติการสํารวจใหม หรือการปรับปรุง
สถิติ Tier 1 ทัง้ หมดเพื่อใหสถิตท
ิ ี่ผลิตไดมาตรฐานตามที่กาํ หนดไว

(5)

ผูบริหารสูงสุดของสถิตินวิ ซีแลนด (Government statistician) เปนผูนําในการพัฒนา
ระบบสถิตท
ิ างการ โดยพัฒนามาตรฐานสถิติ กฎเกณฑ และนโยบาย ซึ่งทําใหสถิติ
นิวซีแลนดสามารถสนับสนุนหนวยงานอื่นๆ เพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพ
และประสิทธิภาพของสถิตT
ิ ier 1 รวมทั้งทําหนาทีส
่ ื่อสารใหผูใชและผูผ
 ลิตสถิติเขาใจ
เกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาสถิติใหมๆ จากแหลงขอมูลที่มีอยู

(6)

คณะกรรมการสถิตท
ิ างการ (Advisory Committee on Official Statistics:ACOS) เปน
คณะกรรมการที่เปนอิสระ ใหคําปรึกษาแนะนําแกรัฐมนตรีสถิติ (Minister of Statistics)
และคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการจะประสานงานกับชุมชนสถิตท
ิ ี่ประกอบดวย ผูใช ผูผ
 ลิต
สถิติ และผูใ หบริการ เพื่อใหมั่นใจไดวาสถิตท
ิ างการทีผ
่ ลิตขึ้น โดยเฉพาะสถิติ Tier 1 ถูก
 ลิต
พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของผูใชและผูผ

(7)

การเขาถึงและการบริการขอมูล
•
•
•

(8)

ผูใชสามารถเขาถึงรายการขอมูลสถิตท
ิ ั้งหมดที่จัดทําโดยภาครัฐ
ผูใชสามารถใชวิธีการมาตรฐานตางๆ หลากหลายในการเขาถึงสถิติ Tier 1
การบริการสถิติ Tier 1 จะดําเนินการโดย Chief Executive ของหนวยงานผลิต
ตามปฏิทินการใหบริการขอมูลที่จะเผยแพรอยางนอยลวงหนา 6 เดือน

การเขาถึงสถิติ Tier 1 ที่ไดจากการสํารวจและขอมูลจากทะเบียน หนวยงานใหมถูกจัดตั้ง
ขึ้นภายใตสถิตน
ิ ิวซีแลนดเรียกวา หนวยงานวิจัยสถิติทางการ (Official Statistics
Research) และศูนยขอมูล (Data Archive Center) ใหทาํ หนาที่จด
ั การใหผูใชจาก
หนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และนักวิชาการเขาถึงสถิติ Tier 1 ณ จุดเดียว
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(9)
(10)
(11)

ขอตกลงในการสํารวจที่สถิตินวิ ซีแลนดจัดทําใหกับหนวยงานภาครัฐจะตองมีความชัดเจน
โดยขอตกลงและเงื่อนไขเหลานั้นตองไดรับการยอมรับอยางกวางขวางและเปนที่เขาใจ
รวมกันของผูเกี่ยวของ
จะตองมีกระบวนการสื่อสารอยางเปนทางการสําหรับทุกการสํารวจ เพื่อใหมีการลงทะเบียน
บันทึกการสํารวจขอมูลทั้งหมด ลดปญหาการผลิตสถิติซา้ํ ซอนของหนวยงานตางๆ
กระบวนการจัดการกับภาระงานจํานวนมาก ดวยการกําหนดการสํารวจที่มีขนาดตัวอยาง
มากกวา 2,500 เพื่อกระตุนความรวมมือระหวางหนวยงาน แตการตัดสินใจสุดทายจะอยูท
 ี่
ผูบริหารระดับสูงของหนวยผลิตสถิติ

หลักเกณฑสถิตท
ิ างการของประเทศนิวซีแลนด
หลักเกณฑที่ใชในการกําหนดสถิตท
ิ างการของประเทศนิวซีแลนด สอดคลองกับหลักการพื้นฐาน
ของสถิตท
ิ างการของคณะมนตรีแหงสหประชาชาติ (The United Nations statistical Commission)
ประกอบดวย 10 หลักการ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Relevance : สถิตท
ิ างการผลิตโดยหนวยงานภาครัฐมีความสอดคลองกับความตองการใช
ประโยชนของภาครัฐและภาคสวนตางๆ ทั้งในปจจุบันและในอนาคต
Integrity : สถิติทางการ มีกระบวนการผลิตและการเผยแพรใชวิธีการที่โปรงใส
Quality : สถิตท
ิ างการมีคุณภาพ ผลิตดวยวิธก
ี ารทางสถิตท
ิ ถ
ี่ ูกตอง แหลงขอมูลมีความ
นาเชื่อถือ
Coherence : มีความเกี่ยวของกันอยางมีเหตุผลระหวาง common frameworks,
standards และ classifications
Accessibility : เปดโอกาสในการเขาถึงสถิตท
ิ างการอยางเทาเทียมกัน
Efficiency: หนวยผลิตสถิตท
ิ างการจะตองมีประสิทธิภาพในการผลิตสถิติใหคุมคากับการ
ลงทุน
Protecting Respondent information: รักษาขอมูลความลับสวนบุคคล
Minimizing respondent load: การจัดเก็บขอมูลจะกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริงและ
ไมเปนภาระกับผูใหขอมูล
Maximizing existing source: ใชประโยชนขอมูลที่มีอยูจ
 ากแหลงตางๆ ใหเกิดประโยชน
สูงสุด
International participation: หนวยผลิตสถิตท
ิ างการตองมีสว นรวมในการพัฒนาสถิติ
รวมกับหนวยงานสถิติระหวางประเทศ

สถิตท
ิ างการ (Tier 1 Official Statistics)
กลุมสถิตท
ิ างการที่กําหนดไวใน Tier 1 ครอบคลุมทุกสาขา เปนสถิติทจ
ี่ ะตองผลิต วิเคราะห และ
เผยแพรใหไดมาตรฐานสูง โดยหนวยงานภาครัฐ ซึ่งมีคณะกรรมการจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
รายการสถิติ Tier 1 ทําหนาทีร่ วมกันจัดทํา และลงนามใหความเห็นชอบสถิติ Tier 1 นําเสนอรัฐมนตรีสถิติ
(Minister of Statistics) พิจารณาตอไป
Tier 1 Official Statistics (30 May 2005) ประกอบดวย

Tier 1 Official statistic
Population counts and
growth
Population by location
Components of population
change
Composition-age, sex.
Ethnicity, marital status,
country of birth, etc.
Maori population

Population
Source
Census of Population and
dwellings
Census of Population and
dwellings
Census of Population and
dwellings
Census of Population and
dwellings
Census of Population and
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Producing agency
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand

Tier 1 Official statistic
Estimated population for the
total population and Maori
population at national and
sub-national level
Ethnic population projections
for Asian, European, Maori,
and Pacific People at national
and sub-national level
Families and households
Citizenship approvals
Migration passenger arrivals
and departures
Internal migration
Disability: Status and type of
disability
Total usually resident
population projections
Abortion statistics, including
the number of abortions
performed in New Zealand,
the general abortion rate for
women aged between 15 and
44 years, abortion rates in
four year age brackets,
median age of women having
abortions

Tier 1 Official statistic
Births and birth rates, total
fertility rate
Deaths and death rates
Dissolutions statistics

Tier 1 Official statistic
Statistics on the written use
of Te Reo Maori as well as
the interpretation and spoken
use of the language
Cultural participation by
identified activities and
frequency
Religion, numbers by
affiliation
Languages spoken

Population
Source
dwellings
Derived statistic

Statistics New Zealand

Based on census

Statistics New Zealand

Census of Population and
Dwellings
Department of Internal
Affairs administrative data
New Zealand Immigration
Service (Department of
Labour)
Census of Population and
Dwellings
Household Disability Survey

Statistics New Zealand

Derived statistic

Statistics New Zealand

Abortion Supervisory
Committee administrative
data

Statistics New Zealand

Producing agency

Statistics New Zealand
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand

Births, Deaths and Marriages
Source
Producing agency
Births, Deaths and Marriages Statistics New Zealand
Department of International
Affairs administrative data
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand
Culture and Identity
Source
Census of Population and
Dwellings Maori Language
Survey
Cultural Experiences Survey
(Household Labour Force
Survey Supplement 2002)
Census of Population and
Dwellings
Census of Population and
Dwellings
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Producing agency
Statistics New Zealand

Statistics New Zealand
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand

Tier 1 Official statistic
Time use, activities
undertaken, time of day,
duration place
Volume of unpaid work

Tier 1 Official statistic
Highest qualification
Employees participation in
training activities
Education and training, both
tertiary and job based that
leads to a recognized
qualification
Secondary school literacy in
reading, mathematics and
science
Adult literacy to interpret
printed information
Hours of continuing
education/training

Tier 1 Official statistic
Life expectancy at birth by
gender and ethnicity
Suicide deaths by age,
ethnicity, gender
Infant deaths
Morbidity
- Cancer rates (by major site)
- Hospital discharges
Injury Statistics. Collection
covers work-related injury
cases, motor vehicle traffic
cases and other areas of
injury considered to be a
priority for prevention and
management by government.
The scope of the collection
includes both non fatal and
fatal (i.e. deaths due to
external causes)

Tier 1 Official statistic
Housing indicators
Dwelling types
Tenure of households

Culture and Identity
Source
Time Use Survey

Producing agency
Statistics New Zealand

Time Use Survey

Statistics New Zealand

Education
Source
Census of Population and
Dwellings
Business Operations Survey

Producing agency
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand

Census of Population and
Dwellings

Statistics New Zealand

OECD Programme for
International Student
Assessment (PISA)
Adult Literacy Survey

Ministry of Education

Adult Literacy Survey

Ministry of Education

Health and Safety
Source
Derived statistic

Producing agency
Statistics New Zealand

Derived statistic

Ministry of Health

Derived statistic
Administrative data

Ministry of Health
Ministry of Health

Administrative data

Statistics New Zealand

Housing
Source
Census of Population and
Dwellings
Census of Population and
Dwellings
Census of Population and
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Ministry of Education

Producing agency
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand

Tier 1 Official statistic
Number of usual residents
Real cost of housing

Tier 1 Official statistic
Offences by type and region
Apprehensions by age, sex,
ethnicity, type of offence,
region
Voter Turnout: general
election official final results
for each electorate
Statistics on all criminal
offences (charges) that result
in prosecution by outcome
(conviction, acquittal,
discharge). Also includes
type of offence and court
location
Statistics on all convicted
cases (offenders) including
type of offence, sentence
type. Court location and
offender demographics.

Tier 1 Official statistic
Labour supply: employment
and unemployment
Statistics on labour demand
including measures of labour
input and the costs of
salaries and wages.
Labour Cost Index
Work stoppages
Statistics on continuous
change in the Labour market
from a firm and individual
(employee) level, including
worker turnover, multiple job
holding, firm size

Tier 1 Official statistic
Statistics on average weekly
income from regular sources

Housing
Source
Dwellings
Census of Population and
Dwellings
Consumer Price Index
Justice and Law
Source
Police administrative data
Datasets as published by
Statistics New Zealand
Police administrative data as
published by Statistics New
Zealand
Electoral returns

Producing agency
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand

Producing agency
New Zealand Police
New Zealand Police
Ministry of Justice

Administrative data

Ministry of Justice

Administrative data

Ministry of Justice

Labour Market
Source
Household Labour Force
Survey, Census of Population
and Dwellings-education
participation rates
Quarterly Employment
Survey
Derived statistic
Administrative data from the
Department of Labour
Linked Employee Employer
dataset

Income
Source
New Zealand Income Survey
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Producing agency
Statistics New Zealand

Statistics New Zealand

Statistics New Zealand
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand

Producing agency
Statistics New Zealand

Tier 1 Official statistic

Income
Source

Statistics on average weekly
income including income
from both irregular and
regular income
Statistics on the distribution
of total annual income

Household Economic Survey

Statistics on the distribution
of average weekly income
from regular sources by
sources
Change in the amount of
average gross income
Measure of the change in
salary and wage rates
Statistics on average weekly
household income, with
income from both irregular
and regular recurring sources
Measure of relationships,
distribution and experience
of income dynamics
longitudinally and annually
with regard to specific
objectives. These are:
income level over time for
individuals and families as
well as significant changes in
income and the relation to
the labour market,
government transfers and
family status. Relationships
between savings for
retirement and life cycle, and
education, labour market and
employment
Welfare assistance by
volume, value and type,
including accommodation
assistance

New Zealand Income Survey

Tier 1 Official statistic
Gross Domestic Product
(including existing
component accounts)
Capital stock
Crown accounts
Generally Accepted
Accounting Practices time
series

Census of Population and
Dwellings

Producing agency

Statistics New Zealand

Quarterly Employment
Survey
Labour Cost Index

Statistics New Zealand

Household Economic Survey

Statistics New Zealand

Survey of Family Income and
Employment (SoFIE)

Statistics New Zealand

Income Support
administrative data

Ministry of Social
Development

National Economy
Source
National Account

Producing agency
Statistics New Zealand

National Account
Surveys and administrative
data
Derived statistics
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Statistics New Zealand

Statistics New Zealand
Statistics New Zealand
The Treasury

National Economy
Source
Business and household
surveys and administrative
data
Balance of Payments Surveys
Business and household
surveys and administrative
data
International Investment
Survey

Tier 1 Official statistic
Balance of payments
Hedging statistics
Current account
International investment
position

Tier 1 Official statistic

General Industry
Source

Producing agency
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand

Agriculture, Forestry and Fisheries

Producing agency

Agriculture production:
livestock numbers, land use,
horticultural plantings,
forestry plantings, (including
statistics on new areas
planted, areas replanted,
areas of exotic timber
harvested and cubic metres
of exotic timber harvested)
and fertilizer application
Statistics on the volume of
livestock slaughtered
Production of sawn timber,
pulp, paper and paperboard.
Veneer, plywood, fibreboard
and particleboard
A detailed quantitative
database of New Zealand’s
planted production forests.
Principal components are
forest areas by age-class,
species and management
Total allowable commercial
catch (the annual
commercially available fish
stock) and the estimated
landings taken from the
ocean
Fish stocks, specifically the
asset value of fish by quota
management region and by
species such as paua, hoki,
rock lobster as well as the
export values and volumes of
fish by different species

Agricultural production
surveys and census

Statistics New Zealand

Administrative data
Serveys (annual and
quarterly)

Ministry of Agriculture and
Forestry
Ministry of Agriculture and
Forestry

National Exotic Forest
Description (NEFD)-Database

Ministry of Agriculture and
Forestry

Estimates

Ministry of Fisheries

Estimates

Statistics New Zealand

Manufacturing

Economic Survey of
Manufacturing
Retail Trade Survey

Manufacturing, Retail and Wholesale Trade

Retail trade statistics: stocks
and flows
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Statistics New Zealand
Statistics New Zealand

Quarterly statistics on the
value of wholesale sales and
the value of stockholding
Energy production and
consumption, namely energy
use by industrial, commercial
and the residential sectors of
such as electricity, coal. Oil
and gas. Production of these
fuels along with greenhouse
gas emissions from the use
of energy

Wholesale Trade Survey

Statistics New Zealand

Administrative data:
Ministry of Economic
- Electricity Statistical
Development
Returns (annual),
- Gas Statistics (quarterly)
- Oil and gas production,
stocks and sales (monthly),
- Energy greenhouse gas
emissions (annual)
- Oil and gas reserves
(annual),
- Coal production (annual)
Surveys:
- Quarterly Deliveries of
Petroleum Fuels by
Industry Survey,
- Quarterly Coal Sales
Survey

Statistics New Zealand

New Zealand Immigration
Service (Department of
Labour) Migration Cards
Ministry of Tourism
Commercial Accommodation
Monitor
Ministry of Tourism derived
statistic

Statistics New Zealand

Tourism

International visitor arrivals
(and domestic departures)
Commercial accommodation
Tourism Satellite Account

Statistics New Zealand

International visitor
expenditure
Domestic tourism
expenditure

International Visitor Survey

Statistics New Zealand :
collection/producing agency
Ministry of Tourism : funding
agency
Ministry of Tourism

Domestic Travel Survey

Ministry of Tourism

Building consents
Building activity

Territorial authorities data
Building Activity Survey

Statistics New Zealand
Statistics New Zealand

Money and Credit Aggregates

M3 Standard Statistical
Return
Derived statistics
Registered Bank Standard
Statistical Return

Reserve Bank*

Building and Construction
Financial Sector

Exchange and interest rates
Housing Loan Interest Rates

Reserve Bank*
Reserve Bank*

Communication, Science and Technology
Household use of
Information Communication
Technology including interest
access and computer use as
well as how the
communication is used, for
example entertainment,
purchasing
Statistics on the size of the

Census of Population and
Dwellings

Statistics New Zealand

Information and

Statistics New Zealand
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Information and
Communication Technology
industry
Statistics on businesses that
have provided new or
significantly improved goods
and services to the market.
Statistics on the amount of
money spent by business,
government and universities
or research and development
Statistics on business
practices, who is carrying
them out and how well.
Business practices include
quality, training, marketing
and business planning
Biotechnology, principally the
amount of income and
expenditure attributable to
biotechnology but also
includes the number of
employees involved in
biotechnology, the
qualification breakdown of
biotechnology employees,
the number of biotechnology
patents and biotechnology
commercialisation

Communication Technology
Survey
Business Operations Survey

Statistics New Zealand

Research and Development
Survey

Statistics New Zealand

Business Operations Survey

Statistics New Zealand

Biotechnology Survey

Statistics New Zealand

Business Demographics

Business demographics: the
Annual Business Frame
Statistics New Zealand
number of business births
Update Survey
and deaths on an annual
basis by region, industry,
institutional sector, business
type, amount of overseas
ownership and employment
levels
Annual Enterprise Survey
Statistics New Zealand
Financial performance,
financial position and
financial ratios by board
industry groups.
* As per an agreement between The Government Statistician and the Governor of the Reserve Bank

Tier 1 Official statistic
Capital Good Price index
Consumers Price Index
Farm Expenses Price Index
Food Price Index
Labour Cost Index (All
Labour Costs)
Labour Cost Index (Salary
and Wage Rates)
Labour Cost Index

Prices/Inflation
Source
Derived statistic from surveys
Derived statistic from surveys
Derived statistic from surveys
Derived statistic from surveys
Derived statistic from surveys

Producing agency
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand

Derived statistic from surveys

Statistics New Zealand

Derived statistic from surveys

Statistics New Zealand
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Tier 1 Official statistic
(Unadjusted)
Overseas trade price indexes
(merchandise and services)
Producers Price Index

Tier 1 Official statistic
Overseas trade volume
indexes (merchandise)
Merchandise imports and
exports
Overseas cargo
Imports and exports of the
value of services

Tier 1 Official statistic
Environmental impact of
economic activity
Inventory of all humaninduced emissions and
removals of greenhouse
gases in New Zealand as
submitted to the United
Nations Framework
Convention on Climate
Change
(3)

Prices/Inflation
Source
Derived statistic from surveys
and Customs administrative
data
Derived statistic from surveys
Exports and Imports
Source
New Zealand Customs
Service administrative data
New Zealand Customs
administrative data
New Zealand Customs
administrative data
Balance of Payments
quarterly current account
Environment
Source
Natural Resource Accounts
New Zealand Greenhouse
Gas Inventory

Producing agency
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand

Producing agency
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand
Statistics New Zealand

Producing agency
Statistics New Zealand
Ministry of Environment

สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร

กระทรวงการทองเที่ยว (Ministry of Tourism) ประเทศนิวซีแลนด ทําหนาที่รักษาผลประโยชนที่
ไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหสูงสุดและยั่งยืน กระทรวงการทองเทีย
่ ว ผลิตสถิติทางการสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร 7 เรื่อง ไดแก
•

Accommodation survey ประกอบดวยขอมูลสําคัญ คือ Guest nights; origin of
guests; occupancy rates; capacity; number of establishments; guest arrivals;
average length of stay.

•

Domestic Travel Survey ประกอบดวยขอมูลสําคัญ คือ Expenditure by trip type;
reason for visit; number of trips by trip type; transport type; region of origin;
number of nights accommodation by type and region.

•

External Migration Survey ประกอบดวยขอมูลสําคัญ คือ Citizenship/nationality;
age; sex; occupation; period; class; purpose of travel; length of stay/absence;
country of main destination; country of last permanent residence; country of
next permanent residence; state of last permanent residence; country of birth;
port of arrival/departure; customs port; port of E/D; overseas port; New Zealand
region; airline carrier; air route; travel mode.

•

International Visitor Survey ประกอบดวยขอมูลสําคัญ คือ Visitor numbers by
country; purpose; transport type; age groups; activities/attractions; length of
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stay; countries visited en route; intention to return; key places visited; nights
spent by tourism area; accommodation type; expenditure by country; purpose of
visit.
•

Regional Visitor Monitor ประกอบดวยขอมูลสําคัญ คือ Visitor satisfaction;
travellers' motivations and expectations.

•

Tourism Forecasts ประกอบดวยขอมูลสําคัญ คือ National forecasts for arrivals of
inbound arrivals; nights and expenditure for 28 markets; domestic trips; nights
and expenditure; short-term departures to the 10 largest outbound markets;
regional forecasts of international and domestic visits; nights and expenditure for
29 Regional Tourism Organizations by purpose of travel.

•

Tourism Satellite Account ประกอบดวยขอมูลสําคัญ คือ Value added of tourism
characteristic and tourism- related industries; direct tourism value added as a
proportion of total industry value added; the tourism component (tourism ratio)
of the value added of major tourism related industries (accommodation,
transport); the total (direct and indirect) value added generated per dollar of
tourist demand; total tourism expenditure by overseas visitors; domestic
travellers and business/government travellers; wages and operating surplus
resulting from direct tourism demand; tourism expenditure by product type;
employment resulting from direct and indirect tourism demand; investment in
tourism characteristic industries.

Tourism New Zealand เปน Crown entity ตั้งขึ้นภายใต the New Zealand Tourism Board
Act 1991 มีวัตถุประสงคเพื่อใหมั่นใจไดวาประเทศนิวซีแลนดเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางประเทศ
ที่ตองมาเยือน และนํามาซึ่งประโยชนสูงสุดในระยะยาวของประเทศ Tourism New Zealand ผลิตสถิติ 2
เรื่อง ไดแก
•

Tourism New Zealand’s Cruise Research ประกอบดวยขอมูลสําคัญ คือ
Satisfaction, shore excursions, expenditure, demographics

•

Visitor Experience Monitor ประกอบดวยขอมูลสําคัญ คือ Visitor satisfaction and
recommendation; satisfaction with aspects of New Zealand; planning and
information sources; satisfaction with accommodation and transport
satisfaction with activities; key performers with high participation; key
performers with high interest.

(4)
สถิตท
ิ างการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร ประกอบดวย 5 หมวด แตละหมวด
แสดงรายการสถิติ แหลงที่มาของขอมูล (sources) และหนวยงานผลิตสถิติ (producing agencies) ดังนี้
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สถิตท
ิ างการสาขาทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร3
หมวด
1. International visitor arrivals
(and domestic departures)

2. Commercial
accommodation

รายการ

แหลงทีม
่ า (source)

The number of overseas visitors and New Zealand residents
entering or leaving New Zealand. These statistics are based
on final counts of arrivals to and departures from New
Zealand.
The latest releases contain tables on:
•
number of arrivals and departures by class
•
net migration
•
seasonally adjusted arrivals and departures
•
overseas visitor arrivals by country of last permanent
residence
•
New Zealand resident short-term departures by country
of main destination
•
permanent and long-term arrivals by country of last
permanent residence
•
permanent and long-term departures by country of
next permanent residence.
(Migration survey table external migration.xls)
The latest releases contain tables on:
•
the number of establishments, capacity, guest nights,
occupancy, average stay by accommodation type
•
occupancy rate excluding caravan parks/camping
grounds (percent) by region.
(accommodation survey.xls)

• New Zealand Immigration
Service (Department of Labour)
Migration Cards
• External Migration

Ministry of Tourism Commercial
Accommodation Monitor (monthly)
Metadata
Source: Accommodation Survey
Frequency: Monthly
Geographic Coverage: National,
Regional

สถิติทางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร ของประเทศนิวซีแลนด ขอมูลที่เกี่ยวกับภัตตาคารจะรวมอยูใน Tourism Satellite Account
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Statistics New Zealand

• Source: New Zealand Customs
Service
Frequency: Monthly
Available from: June 1998
Geographic Coverage:
National

Available from: May 1998

3

ผูผลิต (producing
agency)

Statistics New Zealand

สถิตท
ิ างการสาขาทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร3
หมวด

3. Tourism Satellite Account

รายการ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แหลงทีม
่ า (source)

Summary of tourism expenditure components
Summary of tourism expenditure by type of tourist
Summary of tourism employment
Tourism expenditure by type of product
Overseas visitor arrivals
Tourism expenditure by type of product and type of
tourist
Derivation of tourism supply
Direct tourism value added
Components of tourism expenditure
Breaking down tourism expenditure
Direct tourism employment
Tourism product classification
Tourism industry concordance
Table 1 - Tourism expenditure by type of product and
type of tourist
Table 2 - New Zealand system of national accounts
production accounts by industry
Table 3 - Sales analysis by type of product and industry
Table 4 - Derivation of tourism product ratios
Table 5 - Derivation of tourism industry ratios
Table 6 - Derivation of tourism's direct value added
Table 7 - Direct tourism employment and compensation
of employees by industry
Table 8 - Gross fixed capital formation and net capital
stock by industry.
(ที่มา : TSA 2004 all tables.xls)
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Ministry of Tourism derived
Statistics (annual)

ผูผลิต (producing
agency)

Statistics New Zealand

สถิตท
ิ างการสาขาทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร3
หมวด
4. International visitor
expenditure

5. Domestic tourism
expenditure

รายการ

แหลงทีม
่ า (source)

The latest releases (Mar 2008) contain tables on:
•

International Visitor Expenditure by Key Markets (Year)

•

International Visitor Expenditure by Purpose of Visit
(Year)

The latest releases (Mar 2008) contain tables on:
• Domestic Tourism Growth Rate (Year)
- Expenditure spend on day trips, overnight trips, total
trips
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Source: International Visitor
Survey
Frequency: Quarterly
Available from: June 2007
Geographic Coverage: National
Source: Domestic Travel Survey
Frequency: Quarterly
Available from: June 2007
Geographic Coverage: National

ผูผลิต (producing
agency)
Ministry of Tourism

Ministry of Tourism

ประเทศเกาหลีใต
(1)

ระบบการจัดการสถิติของประเทศเกาหลีใต (National Statistic System)

ระบบสถิติของประเทศเกาหลีใตเปนระบบสถิติแบบกระจายงาน (Decentralized system)
เชนเดียวกับ สหรัฐอเมริกา ฝรัง่ เศส ญี่ปุน และประเทศไทย ระบบสถิตแ
ิ บบกระจายงานดังกลาว มีปญหา
และจุดออนหลายประการไดแก
•
•
•
•

ความแตกตางดานมาตรฐานคุณภาพการผลิตสถิติของแตละหนวยงาน
ความซ้าํ ซอนของรายการสถิตท
ิ ี่หนวยงานตางๆผลิตขึ้น สรางความสับสนใหกับผูใช
ิ างๆมีความรวมมือกันนอยในการแบงปนหรือใช
ประโยชน นอกจากนี้หนวยผลิตสถิตต
ประโยชนขอมูลโดยเฉพาะอยางยิ่งสถิตท
ิ ี่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล
กระบวนการผลิตแบบกระจายงานจะไมเกิดการประหยัดทางเศรษฐกิจหรือเกิดขึ้นไดยาก
ถาไมมีการบริหารจัดการที่ดี
การเขาถึงบริการดานขอมูลของหนวยงานผลิตสถิติไมมีลักษณะรวมศูนย ผูใชตองคนหา
จากแหลงผลิตขอมูลแตละแหลง

รัฐบาลเกาหลีใตจึงปรับปรุงบทบาท Bureau of Statistics (ตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2491) เปนระยะๆ
โดยปรับเปนสํานักงานสถิติแหงชาติเกาหลี (The Korean National Statistical Office : KNSO) เมื่อป
พ.ศ.2533 ภายใตการกํากับของ Ministry of Finance and Economy มีบทบาทสําคัญในการบริหาร
จัดการระบบสถิติของประเทศ โดยมีคณะกรรมการสถิติ (Statistic Council) ทําหนาที่ใหคาํ ปรึกษาแนะนํา
การดําเนินงานของ KNSO มีการขยายบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบตาม พ.ร.บ.สถิติแหงชาติ
จนกระทั่งป พ.ศ. 2550 ยกระดับเปนองคกรระดับ Deputy Ministerial level Organization ในสวนกลางมี
เจาหนาที่ 450 คน สําหรับเจาหนาที่ประจําในสวนทองถิ่นและสาขามีจํานวน 1,222 คน โดยมี
Commissioner ซึ่งมีสถานะระดับรัฐมนตรีชวยวาการเปนผูบริหารสูงสุดของ KNSO ทําหนาที่ขับเคลื่อน
การบูรณาการสถิติและประสานกิจกรรมที่เกี่ยวของ
KNSO มีการจัดองคกร ดังนี้
Commissioner
Deputy Commissioner
Audit and Inspection Officer
General Service Division
Director General for Planning and Coordination
Planning and budget Officer
Creation and Innovation Officer
International Statistical Cooperation Officer
Performance Management Team
Statistical Policy Bureau
Survey Management Bureau
Economic Statistics Bureau
Population and Social Statistics Bureau
Statistical Information Service Bureau
Statistical Training Institute
Statistics Research Institute
Local Statistics Offices (12)
Local Branch Offices (65)
ตามกฎหมายสถิติแหงชาติเกาหลีฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2523 กําหนดให KNSO มีอํานาจหนาที่
ในการกํากับหนวยงานรัฐทีผ
่ ลิตสถิติของประเทศทั้งหมด ในฐานะที่ KNSO เปนสถาบันกลางดานสถิติ จึง
เปนตัวกลางในการกํากับตรวจสอบในกรณีที่มก
ี ารผลิตสถิติซา้ํ ซอนกัน เพื่อลดขอจํากัดและแกปญหาที่
เกิดขึ้นดังกลาวขางตน KNSO จึงจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาสถิตข
ิ องประเทศ ชวงป พ.ศ.
2549-2553 รวมกับหนวยงานภาครัฐอื่นๆ มีสาระสําคัญ คือ
•

เรงรัดปรับปรุง และขยายฐานรายการสถิตท
ิ ี่สนับสนุนและสอดคลองกับการตัดสินใจใหเทา
ทันการเปลีย
่ นแปลงของสังคม โดยสํารวจจากหนวยงานตางๆพบวามี 126 รายการโดยจะ
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จัดทําในชวง 5 ป เชน ดานไบโอเทค ดานสิ่งแวดลอม การลงทุนตางประเทศ ดาน
ฐานความรู และสถิติเกี่ยวกับรัฐบาลทองถิ่น เปนตน พรอมกับการสนับสนุนการพัฒนา
ระบบสถิตริ ะดับภาค หนวยราชการในทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวย
ราชการ จะมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยดานสถิติของประเทศใหเปนองคกรมืออาชีพดานการ
พัฒนาและวิจย
ั ทางสถิติ

(2)

•

สงเสริมคุณภาพในการผลิตและใหบริการสถิติของประเทศ ในชวง 3 ปแรกของแผนฯจะ
เนนการตรวจสอบคุณภาพ และใหคาํ ปรึกษาแนะนําแกปญหา หลังจากนั้นจะมีการรับรอง
คุณภาพสถิติควบคูไปกับการจัดทําคูมือการบริหารจัดการคุณภาพสถิติ

•

สรางความเขมแข็งใหกับระบบบริการสถิติของประเทศใหเปนศูนยบริการเบ็ดเสร็จที่
สมบูรณในป พ.ศ. 2551 (KNSO เริ่มจัดทํา STAT- Korea ในลักษณะ portal internet
 ลิตสถิติอื่นๆ ตั้งแตป พ.ศ. 2542 และมีพฒ
ั นาการตลอด
site รวมลิงคสูเว็บไซดของผูผ
มา) โดยคํานึงถึงการขยายฐานลูกคาจากบุคคลทีม
่ ีความรูส
 ถิติ และนักสถิติ สูประชาชน
ทั่วไป กับสถานประกอบการตางๆในการใชสถิติในการทํางานและในชีวต
ิ ประจําวัน

•

ทบทวนมาตรา กฎหมายตางๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการแปลงแผนฯ เชน อํานาจการ
บังคับและกําหนดโทษเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพสถิติ การเตรียมการในการแบงปน
ขอมูลปฏิบัติการระหวางหนวยงาน และการสงเสริมการจัดเก็บสถิติประเภท
administrative record ใหมากขึ้น

ระบบสถิตท
ิ างการของประเทศเกาหลีใต( Official Statistic System)

จุดประสงคของการจัดทําสถิตท
ิ างการของเกาหลีใต คือการแกปญหามาตรฐานคุณภาพใน
กระบวนการผลิตสถิติของประเทศ ซึ่งพบวาเกี่ยวของกับหลายปจจัย ไดแก
•
•
•
•
•

ปริมาณความตองการสถิติเพื่อการกําหนดนโยบายที่มค
ี วามทันสมัยและสอดคลองกับ
ประเด็นใหมๆในโลกยุคปจจุบน
ั มีจํานวนมากขึ้น
ความไมมั่นใจในการปกปด และรักษาความลับของบุคคลและสถานประกอบการทําใหผูให
ขอมูลเกิดความลังเลหรือปฏิเสธการใหขอมูล
บทบาทหนวยงานที่ไมใชราชการมีการจัดเก็บสถิติของตนเองเพิ่มมากขึ้นมาก และผูใ ชไม
แนใจในความถูกตองแมนยําของสถิติ
ผูตรวจสอบคุณภาพสถิตท
ิ างการไมมีอํานาจตามกฎหมายเพียงพอสนับสนุนการทํางาน
ประกอบกับ
ระบบจัดการคุณภาพสถิติของประเทศยังไมดีพอสําหรับการควบคุมคุณภาพในกระบวนการ
ผลิตสถิตท
ิ ั้งในหนวยราชการ และองคกรเอกชนอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งขั้นตอนการ
วางแผน และการวิเคราะหสถิติ กําลังคนดานการวางแผน และการวิเคราะหสถิติใน
หนวยงานสถิตส
ิ วนกลางของเกาหลีมีนอยมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พฒ
ั นาแลวอื่นๆ

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกําลังคนดานวางแผนและวิเคราะหสถิติในหนวยงานสถิตส
ิ วนกลางกับ
ประเทศตางๆ (พ.ศ. 2547)
ประเทศ
จํานวนเจาหนาที่ดานการ
วางแผน และวิเคราะห
ตอประชากร 1 ลานคน

เกาหลีใต

อเมริกา

แคนาดา

เนเธอรแลนด

ออสเตรเลีย

เดนมารก

10

51

139

159

83

116

นอกจากนี้ ตั้งแตรัฐบาลเกาหลีใตกระจายอํานาจสูท
 องถิ่นในป 2538 มีความตองการสถิติระดับ
ภาคมากขึ้น โดยปกติรวบรวมจากหนวยงานราชการระดับภาค และหนวยงานสวนทองถิ่น ซึง่ พบวาการ
จัดทํารายงานประจําปโดยใชสถิติระดับภาคยังมีจุดออนในเรื่อง ความถูกตองแมนยํา ทันตอเวลา และ
ความสมบูรณเที่ยงตรงของสถิติ
หลักเกณฑสถิตท
ิ างการของประเทศเกาหลีใต
KNSO จัดทําสถิตท
ิ างการโดยยึดกรอบ
การวัดคุณภาพ 7 มิตซ
ิ ึ่ง KNSO ปรับใชจากกรอบที่ UN กําหนดไว ดังนี้
•
•

ความถูกตองแมนยํา ใกลเคียงคาแทจริง (accuracy)
ทันกาล ทั้งดานความถี่และตรงเวลา (timeliness)
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•
•
•
•
•

ความเกี่ยวของสัมพันธของสถิติทผ
ี่ ูใชประโยชนตองการ (relevance)
การเขาถึงสถิตไ
ิ ดงาย (accessibility)
สามารถเปรียบเทียบไดทั้งมิติเวลาและสถานที่ (comparability)
มีประสิทธิภาพในดานกระบวนการ (efficiency)
ความสามารถในการใหบริการแกผูใชสถิติ (serviceability)

กรอบหลักการวัดคุณภาพสถิตด
ิ ังกลาว แตละประเทศกําหนดแตกตางกันตามบริบทของประเทศ
ซึ่งอาจมีมากหรือนอยกวากรอบที่ UN กําหนด
ิ ารวัดคุณภาพสถิติ จําแนกตามองคกรและประเทศ
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบมิตก
มิติคุณภาพ
สมบูรณเที่ยงตรง (integrity)
ความถูกตองของวิธีการ
(methodological soundness)
ตรงตามความตองการ (relevance)
ความถูกตองแมนยํา (accuracy)
การเขาถึงงาย (accessibility)
ทันกาล (timeliness)
ความสามารถในการใหบริการ
(serviceability)
ความสอดคลองเชื่อมโยง
(coherence)
สามารถเปรียบเทียบได
(comparability)
เขาใจไดงาย (interpretability)
มีประสิทธิภาพ (efficiency)
เชื่อถือได (reliability)

เกาหลีใต

เนธอร
แลนด

แคนาดา

Eurostat

IMF

OECD

สวีเดน

Â
Â
Â
Â

Â
Â
Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â
Â
Â
Â
Â
Â

Â
Â
Â
Â

Â
Â
Â

Â
Â
Â
Â

Â

Â
Â
Â

Â
Â
Â
Â

Â
Â

ตามกฎหมายสถิติของเกาหลีใต สถิตท
ิ างการจําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) general statistics
โดยหนวยงานรัฐจะตองจัดทําขอเสนอสงมาให KNSO เห็นชอบกอนจึงจะไดรับรองใหผลิตรายการสถิติ
ทางการ และ 2) designated statistics ในสวนองคกรเอกชนจะตองเสนอขอเปน Designated Agency
ตอ KNSO แลวจึงเสนอขอจัดทําสถิติทางการได เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก KNSO แลวหนวยงานจึง
สามารถผลิตสถิตินั้นๆตามกระบวนการสถิตท
ิ างการได และหากตองการแกไข หรือยกเลิกการผลิตจะตอง
ขอความเห็นชอบจาก KNSO ทุกครั้ง
ในป 2549 มีหนวยผลิตสถิติ 159 หนวยงานรวมทั้ง KNSO โดยเปนหนวยงานรัฐสวนกลาง 45
หนวยงาน หนวยงานรัฐบาลทองถิ่น 33 หนวยงาน และ หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหผลิตสถิตท
ิ างการ
อีก 81 หนวยงาน รับผิดชอบ compile สถิตท
ิ างการจํานวน 500 ประเภทรายการ โดย KNSO มีหนาที่
รับผิดชอบในการบูรณาการการผลิต และประสานงานการใหบริการสถิติเหลานี้ พรอมกับการผลิตสถิติและ
เผยแพรสถิติพน
ื้ ฐานของประเทศ
ํ แนกตามหนวยงาน หนาทีห
่ นวยผลิต
ตารางที่ 3 สถิติของประเทศ 500 ประเภทรายการสถิติจา
และประเภทสถิตท
ิ ี่ผลิต (ขอมูลป พ.ศ. 2549)
หนวยงาน(จํานวน)
KNSO (1)

หนวยราชการสวนกลาง
(33)
หนวยราชการทองถิ่น
(45)
องคกรที่ไดรับมอบหมาย
ใหผลิตสถิตท
ิ างการ (81)

หนาที่
ผลิตสถิติพื้นฐานของประเทศ และ
ประสานการผลิตสถิติของหนวยงาน
ตางๆ
ผลิตสถิติเชื่อมโยงภารกิจทีร่ ับผิดชอบ
ของหนวยงาน
ผลิตสถิติจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ผลิตสถิตท
ิ ี่เกี่ยวของกับกิจกรรมของแต
ละองคกร
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สถิตท
ิ ี่ผลิต
สํามะโนประชากร
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
การสํารวจราคาผูบริโภค ฯลฯ
จํานวน 53 รายการสถิติ
จํานวน 203 รายการสถิติ
จํานวน 98 รายการสถิติ
จํานวน 146 รายการสถิติ ใน
บัญชีประชาชาติ

สําหรับกระบวนการประเมินคุณภาพสถิตท
ิ างการของ KNSO ดําเนินการตั้งแตขั้นตอนประเมินการ
วางแผนจัดทําสถิติจนกระทั่งการจัดทําเอกสารเผยแพร และการประเมินความพึงพอใจของผูใชประโยชน
สถิตินั้นๆ KNSO ไดจัดทํามาตรฐานทางสถิติเพื่อใหสถิตท
ิ างการที่มีการผลิตในหนวยงานตางๆ มี
มาตรฐานเดียวกัน ปจจุบันเกาหลีใตมีการใชมาตรฐานสถิติ 4 ประเภท คือ
•
•
•
•

Korean Standard
Standard Korean
Korean Standard
Korean Standard

Industrial Classification-KSIC
Trade Classification-SKTC
Classification of Occupation-KSCO
Classification of Disease-KCD

ิ างการเต็มรูปแบบในป พ.ศ. 2549 โดยวางแผน
KNSO เริ่มดําเนินการรับรองมาตรฐานสถิตท
ประเมินคุณภาพสถิติระยะ 3 ป (พ.ศ. 2549-2551) จํานวน 500 รายการสถิติ วงเงินงบประมาณ 1.6 ลาน
เหรียญสหรัฐ ใชทีมประเมิน 12 ทีม ปแรกดําเนินการ 107 รายการ สวนที่เหลือดําเนินการใน 2 ปที่เหลือ
การประเมินคุณภาพสถิตด
ิ ังกลาว เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตสถิติของประเทศ และสามารถขยาย
กระบวนการสูหนวยงานผลิตสถิติอื่นๆในอนาคต
(3)

สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร

การทองเทีย
่ วเกาหลี (The Korea Tourism Organization : KTO) ตั้งขึ้นเมื่อป 1962 เพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ภายใตกฎหมายการทองเที่ยว จุดมุงหมายหลักของ KTO เพื่อ
สรางสรรคสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการดานการทองเที่ยว ไดแก โรงแรม บริษัทนําเทีย
่ ว แท็กซี่
นอกจากนี้ KTO เริ่มขยายกิจกรรมตางๆ เพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวจากตางประเทศ พัฒนาปรับปรุง
ี่ ามารถรองรับ
สาธารณูปโภคดานการทองเทีย
่ ว พัฒนาศูนยการคาและบริการครบวงจรขนาดใหญทส
นักทองเที่ยวไดจํานวนมาก เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เพิ่มมากขึ้น
ไดอยางเพียงพอ การดําเนินงานของ KTO ทําใหนักทองเทีย
่ วชาวตางประเทศเพิ่มขึ้นมากจาก 20,000
คน ในป 1962 เปน 1 ลานคนในป 1978 และเพิ่มเปน 2 ลานคนในป 1988 และ 4 ลานคนในป 1998
ตามลําดับ นักทองเที่ยวชาวตางประเทศเพิ่มขึ้นหนึ่งเทาตัวทุก 10 ป ในป 2005 มากกวา 6 ลานคน
สถิติการทองเที่ยวเกาหลีที่นาํ เสนอโดย KTO จัดทําโดย Ministry of Justice ไดแก Statistics
of Visitor arrivals and Korean departures และ The Bank of Korea ไดแก Tourism balance of
payments
(4)
สถิตท
ิ างการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร ถึงแม KNSO จะไมมีการระบุชัดเจน
วามีสถิตท
ิ ี่นําเสนอโดย KTO ไดรับการรับรองคุณภาพเปนสถิติทางการแลวหรือไม แตรายการสถิตด
ิ าน
การทองเทีย
่ วผลิตโดย Ministry of Justice และ The Bank of Korea ซึ่ง KNSO ระบุวาเปนหนวยงานที่
ผลิตสถิตท
ิ างการ และขอมูลไดเผยแพรอยางเปนทางการในเว็บไซดของ KTO ดังนี้
สถิตท
ิ างการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร4
Korean Official Statistic
หมวด
1. Visitor Arrivals
(and Domestic
Departures)

รายการ
The number of overseas visitors and Korean
residents entering or leaving Korea.
The latest release contain table on
1.1 number of visitor arrivals by gender and
nationality
1.2 number of visitor arrivals by purpose and
nationality
1.3 number of visitor arrivals by age and
nationality
1.4 number of visitor arrivals by transport and
nationality
1.5 number of Korean departures by gender

4

แหลงทีม
่ า
Korea
Tourism
Organization,
Korea
Monthly
statistics of
Tourist

สถิติทางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร ของประเทศเกาหลีใต ไมมีรายการขอมูลเกี่ยวกับโรงแรม
และภัตตาคาร

29

ผูผลิต
Ministry of
Justice

สถิตท
ิ างการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร4
Korean Official Statistic
หมวด

รายการ

แหลงทีม
่ า

ผูผลิต

1.6 number of Korean departures by age
1.7 number of Korean departures by transport
2. Tourism Receive
and Expenditure

1.1 Amount and percentage of tourism receive
1.2 Tourism expenditure in total

Korea
Tourism
Organization,
Korea
Monthly
statistics of
Tourist

The Bank
of Korea

ที่มา http://kto.visitkorea.or.kr/inout.kto?func_name=search&keyDTO.tab_form=itemize

2.2

ผังรายการสถิติทางการและปฏิทินการดําเนินงานสถิติทางการ
สาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร

กรอบแนวคิดในการจําแนกหมวดหมูแ
 ละรายการสถิตท
ิ างการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคารอาศัย
หลักเกณฑ 3 ประการ ไดแก
(1)
(2)
(3)

เปนสถิตท
ิ ี่มค
ี วามสําคัญตอการรายงานสถานการณดานการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคารของ
ประเทศ
เปนสถิตท
ิ ี่มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีนโยบายรองรับ และมีงบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือ
ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการอยางแนนอน
เปนหมวดหมูแ
 ละรายการสถิตท
ิ างการ และ Key Indicators ที่เทียบเคียงจากตางประเทศ (ประเทศ
นิวซีแลนด และเกาหลีใต) และองคกรระหวางประเทศ (World Tourism Organization : WTO)
2.2.2

หมวด
1. การทองเทีย
่ วของ
นักทองเที่ยว
ตางประเทศ
(International
Tourism)

ผังรายการสถิติทางการสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร

ชื่อสถิตท
ิ างการ
• จํานวน
นักทองเที่ยว
ตางประเทศ

รายการ
• จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ
จําแนกตามสัญชาติ (Number
of International Tourist
Arrival to Thailand by
Nationality)
• ระยะเวลาพักเฉลี่ย จําแนกตาม
สัญชาติ (Average on Length
of Stay by Country of
Nationality)
• จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาใน
ประเทศไทย จําแนกตาม
สัญชาติ และวิธีการเดินทาง
(International Tourist Arrivals
to Thailand by Nationality
and Mode of Transport)
• จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาใน
ประเทศไทย จําแนกตาม
ประเทศที่อาศัย (International
Tourist Arrivals to Thailand
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แหลงทีม
่ า
(source)
• สํานักงาน
ตรวจคนเขา
เมือง
สํานักงาน
ตํารวจ
แหงชาติ
(Immigratio
n Bureau,
Police
Department)

ผูผลิตและเผยแพร
สํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว
www.tourism.go.th

หมวด

ชื่อสถิตท
ิ างการ

รายการ

แหลงทีม
่ า
(source)

ผูผลิตและเผยแพร

by Country of Residence)
• จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ
ที่เขามาในประเทศไทย จําแนก
เพศ ความถี่ วิธก
ี ารเดินทาง
วัตถุประสงคของการเขามา อายุ
และอาชีพ (International
Tourist Arrivals by sex,
frequency of visit, travel
arrangement, purpose of
visit, age, occupation)
• จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ
ที่เขามาในประเทศไทย จําแนก
ตามสัญชาติ ณ สนามบินสุวรรณ
ภูมิ (International Tourist
Arrivals to Thailand by
Nationality at Suvarnabhumi
International Airport)
2. การทองเทีย
่ ว
ภายในประเทศของ
นักทองเที่ยวชาวไทย
(Domestic Tourism)

• จํานวน
นักทองเที่ยวชาว
ไทย

• จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทย
(Thai visitor)

สํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว

• ระยะเวลาพักเฉลี่ย (Average
on Length of Stay)

www.tourism.go.th

3. การทองเทีย
่ ว
ตางประเทศของ
นักทองเที่ยวไทย
(Outgoing Thai
Nationals)

• จํานวนคนไทยที่
เดินทางทองเทีย
่ ว
ตางประเทศ

• จํานวนคนไทยที่เดินทาง
ทองเที่ยวตางประเทศ จําแนก
ตามประเทศที่เดินทางไป
(Outgoing Thai Nationals by
country of destination)

สํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว
www.tourism.go.th

4. สถานพักแรมตาม
แหลงทองเที่ยว /ผู
เขาพัก/ หองประชุม/
คาใชจาย รายรับของ
สถานประกอบการ
โรงแรมและเกสต
เฮาส/คาตอบแทน
แรงงาน

• จํานวนสถานทีพ
่ ัก

• จํานวนสถานพักแรม จํานวน
หองพัก วันพักเฉลี่ย อัตราการ
เขาพัก จํานวนคนเขาพักแรม คน
ไทย/คนตางประเทศ จําแนกราย
ภาค (Accommodation
Establishments of Tourist
Attraction in Thailand)

สํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว
www.tourism.go.th

• จํานวนผูเขาพักแรมตามสถานที่
พักแรม จําแนกรายจังหวัด และ
สัญชาติ รวมนักทองเที่ยวชาว
ไทย (Guest Arrivals at
Accommodation
Establishments in provinces
by Nationality included Thai)
• จํานวนโรงแรมและเกสตเฮาส
ตามคุมรวม โรงแรมที่ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ.
2547 และเกสตเฮาสทั่ว
ประเทศทีด
่ ําเนินกิจการอยู ใน
ปจจุบันจําแนกตาม ขนาดของ
กิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด
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สํานักงานสถิติ
แหงชาติ

หมวด

ชื่อสถิตท
ิ างการ

รายการ

แหลงทีม
่ า
(source)

ผูผลิตและเผยแพร

ภาค
• จํานวนหองพักตามประเภทของ
หองพักในโรงแรมและเกสต
เฮาสจําแนกตาม ขนาดของ
กิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด
ภาค
• จํานวนผูเขาพักทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศที่เขาพักใน
โรงแรมและเกสตเฮาสจําแนก
ตาม ขนาดของกิจการ (จํานวน
หองพัก) จังหวัด ภาค
• จํานวนหองประชุม/สัมมนาและ
หองจัดเลี้ยงทีม
่ ีอยูในโรงแรม
และเกสตเฮาส จําแนกตาม
ขนาดของกิจการ (จํานวน
หองพัก) จังหวัด ภาค
• จํานวนผูซ
 ึ่งปฏิบัติงานในโรงแรม
และเกสตเฮาส จําแนกตาม
ขนาดของกิจการ (จํานวน
หองพัก) จังหวัด ภาค
• คาใชจายของสถานประกอบการ
โรงแรมและเกสตเฮาสตาม คุม

รวมโรงแรมที่ตงั้ ขึ้นตาม
พระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ.
2547 และเกสตเฮาสทั่ว
ประเทศทีด
่ ําเนินกิจการอยูใน
ปจจุบันจําแนกตาม ขนาดของ
กิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด
ภาค
• รายรับของสถานประกอบการ
โรงแรมและเกสตเฮาสตามคุม

รวม โรงแรมทีต
่ ั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ.
2547 และเกสตเฮาสทั่วประเทศ
ที่ดําเนินกิจการอยูในปจจุบัน
จําแนกตาม ขนาดของกิจการ
(จํานวนหองพัก) จังหวัด ภาค
• มูลคาเพิ่มของการประกอบ
กิจการของสถานประกอบการ
โรงแรมและเกสตเฮาสจําแนก
ตาม ขนาดของกิจการ (จํานวน
หองพัก) จังหวัด ภาค
5. การถายทําภาพยนตร

• จํานวนการถายทํา
ภาพยนตร
ตางประเทศใน
ประเทศไทย

• จํานวนการถายทําภาพยนตร
ตางประเทศในประเทศไทยและ
งบประมาณ จําแนกตามชนิด
ของภาพยนตร
• จํานวนการถายทําภาพยนตร
ตางประเทศในประเทศไทย
จําแนกตามประเทศผูผลิต
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สํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว
www.tourism.go.th

หมวด

ชื่อสถิตท
ิ างการ

แหลงทีม
่ า
(source)

รายการ

ผูผลิตและเผยแพร

ภาพยนตร
6. คาใชจายของ
นักทองเที่ยว
ตางประเทศ
(International visitor
expenditure)

• คาใชจายของ
นักทองเที่ยว
ตางประเทศ

7. คาใชจายของ
นักทองเที่ยวชาวไทย
(Domestic tourism
expenditure)

• คาใชจายของ
นักทองเที่ยวชาว
ไทย

8. ผูประกอบการ
ภัตตาคาร และโรงแรม

• คาใชจายเฉลีย
่ ตอคนตอวัน
(Average expenditure per
person per day)

สํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว
www.tourism.go.th

• รายได (Revenue)

• คาใชจายเฉลีย
่ ตอคนตอวัน
(Average expenditure per
person per day)

สํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว
www.tourism.go.th

• รายได (Revenue)

• จํานวนนิติบค
ุ คลที่
จดทะเบียน
ภัตตาคาร
รานอาหาร และ
เครื่องดื่ม โรงแรม
และเกสตเฮาส

• คาใชจายการเดินทางในโอกาส
พิเศษและทองเที่ยว

สํานักงานสถิติ
แหงชาติ

• จํานวนนิติบค
ุ คลที่จดทะเบียน
ภัตตาคาร รานอาหารและ
เครื่องดื่ม จําแนกรายอําเภอ/เขต
จังหวัด ประเทศ ทุนจดทะเบียน
รายวัน รายเดือน รายไตรมาส
รายป

สํานักบริการขอมูล
ธุรกิจ กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย
http://knowledgeba
se.dbd.go.th/dbd/B
RA/braTimeSeries.a
spx

• จํานวนนิติบค
ุ คลที่จดทะเบียน
โรงแรมและเกสเฮาสจาํ แนกราย
อําเภอ/เขต จังหวัด ประเทศ ทุน
จดทะเบียน รายวัน รายเดือน
รายไตรมาส รายป
2.2.3

ปฏิทินการดําเนินงานสถิตท
ิ างการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร

สถิติทางการสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร จัดเก็บ รวบรวม โดยหนวยงานหลัก 3 หนวยงาน
ไดแก สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเทีย
่ วและกีฬา สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย โดยมีกําหนดการจัดเก็บ รวบรวม และ
เผยแพรขอมูลสถิติ ดังตอไปนี้

หมวด
1. การทองเทีย
่ วของ
นักทองเที่ยว
ตางประเทศ
(International
Tourism)

รายการสถิตท
ิ างการ
International Tourist Arrivals :
• จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ จําแนกตาม
สัญชาติ (Number of International Tourist
Arrival to Thailand by Nationality)
• ระยะเวลาพักเฉลี่ย จําแนกตามสัญชาติ (Average
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วัน/เดือน/ป
เผยแพร
รวบรวมขอมูลจาก
Immigration
Bureau, Police
Department
เผยแพรขอมูลราย
เดือน รายป

ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการทองเที่ยว
สํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว กระทรวง
การทองเทีย
่ วและ
กีฬา

หมวด

รายการสถิตท
ิ างการ

วัน/เดือน/ป
เผยแพร

ผูรับผิดชอบ

on Length of Stay by Country of Nationality)
• จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศไทย
จําแนกตามสัญชาติ และวิธีการเดินทาง
(International Tourist Arrivals to Thailand by
Nationality and Mode of Transport)
• จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศไทย
จําแนกตามประเทศที่อาศัย (International
Tourist Arrivals to Thailand by Country of
Residence)
Profile of International Tourist Arrivals
• จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศที่เขามาในประเทศ
ไทย จําแนก เพศ ความถี่ วิธก
ี ารเดินทาง
วัตถุประสงคของการเขามา อายุ และอาชีพ
(International Tourist Arrivals by sex,
frequency of visit, travel arrangement,
purpose of visit, age, occupation)
• จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศที่เขามาในประเทศ
ไทย จําแนกตามสัญชาติ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
(International Tourist Arrivals to Thailand by
Nationality at Suvarnabhumi International
Airport)
2. การทองเทีย
่ ว
ภายในประเทศของ
นักทองเที่ยวชาวไทย
(Domestic Tourism)

• จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทย (Thai visitor)

3. การทองเทีย
่ ว
ตางประเทศของ
นักทองเที่ยวไทย
(Outgoing Thai
Nationals)

• จํานวนคนไทยที่เดินทางทองเที่ยวตางประเทศ

รายป

กองวิชาการทองเที่ยว
สํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว กระทรวง
การทองเทีย
่ วและ
กีฬา

รายป

กองวิชาการทองเที่ยว
สํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว กระทรวง
การทองเทีย
่ วและ
กีฬา

รายไตรมาส

กองวิชาการทองเที่ยว
สํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว กระทรวง
การทองเทีย
่ วและ
กีฬา

ทุก 2 ป

สํานักสถิติเศรษฐกิจ
สังคมและประชามติ 1

• ระยะเวลาพักเฉลี่ย (Average on Length of Stay)

จําแนกตามประเทศที่เดินทางไป (Outgoing Thai
Nationals by country of destination)

4. สถานพักแรมตามแหลง • จํานวนสถานพักแรม จํานวนหองพัก วันพักเฉลี่ย
ทองเที่ยว /ผูเขาพัก/
อัตราการเขาพัก จํานวนคนเขาพักแรม คนไทย/คน
หองประชุม/คาใชจาย
ตางประเทศ จําแนกรายภาค (Accommodation
รายรับของสถาน
Establishments of Tourist Attraction in
ประกอบการโรงแรมและ
Thailand)
เกสตเฮาส/คาตอบแทน
• จํานวนผูเขาพักแรมตามสถานที่พักแรม จําแนกราย
แรงงาน
จังหวัด และสัญชาติ รวมนักทองเที่ยวชาวไทย
(Guest Arrivals at Accommodation
Establishments in provinces by Nationality
included Thai)

• จํานวนโรงแรมและเกสตเฮาสตามคุมรวม โรงแรม
ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
และเกสตเฮาสทั่วประเทศทีด
่ าํ เนินกิจการอยู ใน
ปจจุบันจําแนกตาม ขนาดของกิจการ (จํานวน

34

สํานักงานสถิติ
แหงชาติ กระทรวง

หมวด

รายการสถิตท
ิ างการ

วัน/เดือน/ป
เผยแพร

หองพัก) จังหวัด ภาค

ผูรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

• จํานวนหองพักตามประเภทของหองพักในโรงแรม
และเกสตเฮาสจําแนกตาม ขนาดของกิจการ
(จํานวนหองพัก) จังหวัด ภาค
• จํานวนผูเขาพักทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่
เขาพักในโรงแรมและเกสตเฮาสจําแนกตาม ขนาด
ของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด ภาค
• จํานวนหองประชุม/สัมมนาและหองจัดเลีย
้ งทีม
่ ีอยู
ในโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตาม ขนาดของ
กิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด ภาค
• จํานวนผูซ
 ึ่งปฏิบัติงานในโรงแรมและเกสตเฮาส
จําแนกตาม ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก)
จังหวัด ภาค
• คาใชจายของสถานประกอบการโรงแรมและเกสต
เฮาสตาม คุมรวมโรงแรมทีต
่ ั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ. 2547 และเกสต
เฮาสทั่วประเทศทีด
่ ําเนินกิจการอยูในปจจุบัน
จําแนกตาม ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก)
จังหวัด ภาค
• รายรับของสถานประกอบการโรงแรมและเกสต
เฮาสตามคุมรวม โรงแรมทีต
่ ั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ. 2547 และเกสตเฮาส
ทั่วประเทศทีด
่ าํ เนินกิจการอยูใ นปจจุบันจําแนกตาม
ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด ภาค
• มูลคาเพิ่มของการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาสจําแนกตาม
ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด ภาค
5. การถายทําภาพยนตร

• จํานวนการถายทําภาพยนตรตา งประเทศในประเทศ
ไทยและงบประมาณ จําแนกตามชนิดของ
ภาพยนตร

รายป

กองวิชาการทองเที่ยว
สํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว กระทรวง
การทองเทีย
่ วและ
กีฬา

รายป

กองวิชาการทองเที่ยว
สํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว กระทรวง
การทองเทีย
่ วและ
กีฬา

รายป

กองวิชาการทองเที่ยว
สํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว กระทรวง
การทองเทีย
่ วและ
กีฬา

ราย 6 เดือน/รายป

สํานักสถิติเศรษฐกิจ
สังคมและประชามติ 1

• จํานวนการถายทําภาพยนตรตา งประเทศในประเทศ
ไทย จําแนกตามประเทศผูผ
 ลิตภาพยนตร
6. คาใชจายของ
นักทองเที่ยว
ตางประเทศ
(International visitor
expenditure)
7. คาใชจายของ
นักทองเที่ยวชาวไทย
(Domestic tourism
expenditure)

• คาใชจายเฉลีย
่ ตอคนตอวัน (Average
expenditure per person per day)
• รายได (Revenue)

• คาใชจายเฉลีย
่ ตอคนตอวัน (Average
expenditure per person per day)
• รายได (Revenue)

• คาใชจายการเดินทางในโอกาสพิเศษและ
ทองเที่ยว

สํานักงานสถิติ
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หมวด

รายการสถิตท
ิ างการ

วัน/เดือน/ป
เผยแพร

ผูรับผิดชอบ
แหงชาติ กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

8. ผูประกอบการภัตตาคาร
และโรงแรม

• จํานวนนิติบค
ุ คลที่จดทะเบียนภัตตาคาร รานอาหาร
และเครื่องดื่ม

รายวัน

• จํานวนนิติบค
ุ คลที่จดทะเบียนโรงแรมและเกสเฮาส

2.3

สํานักบริการขอมูล
ธุรกิจ กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย

สถานการณสถิติทางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคารในปจจุบัน

สถิติทางการที่กําหนดในระยะแรกตามที่ปรากฏในผังรายการสถิติทางการขางตน
เปนรายการสถิติทางการทีม
่ ีการตกลงรวมกับผูผลิตและผูใชประโยชนขอมูลสถิติ จึงมีความชัดเจนถึง
ผูรับผิดชอบการผลิต การจัดเก็บ การวิเคราะห และเผยแพรขอมูลสถิติ แตะผังรายการสถิติทางการนี้ยังมี
ขอจํากัดเกี่ยวกับความครอบคลุม key indicators ทีส
่ ําคัญ จําเปน หลายรายการ และแนวทางการนําขอมูล
สถิตท
ิ ี่ทน
ั สมัยมาแลกเปลี่ยนกันระหวางหนวยงาน หรือเผยแพรกับผูใ ชประโยชน รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
การจัดการขอมูลสถิตท
ิ างการ ตลอดจนความพรอมของบุคลากรและทรัพยากรของหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
2.3.1 ชองวางขอมูล (Data Gap) สถิตท
ิ างการ5 หรือ key indicators ที่สมควร
จะบรรจุในผังรายการสถิติทางการ แตยังไมสามารถนํามาบรรจุไวไดดวยเหตุผลหลายประการ ซึ่งนับวา
เปนชองวางขอมูลสถิตท
ิ างการในสาขาการทองเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร ดังตอไป
•

•

•

•

ขอมูลสถิติทน
ี่ ํามาใชพฒ
ั นาระบบบัญชีประชาชาติดานการทองเที่ยว
(Tourism Satellite Account : TSA) ซึ่งครอบคลุมขอมูลสถิตส
ิ ําคัญ
จํานวนมาก ที่สามารถวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศที่เกิด
ั แรม
จากการทองเทีย
่ วอยางครบถวน ไดแก สินคาและบริการ ที่พก
ภัตตาคาร รานอาหาร บันเทิงและนันทนาการ บริการขนสง นําเที่ยว
และการจางงาน ที่เกี่ยวของกับการทองเทีย
่ ว เปนตน
ขอมูลสถิติที่เกีย
่ วกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเทีย
่ ว เชน
การขนสงทางอากาศ-ทางน้ํา-ทางบก รวมถึงขอมูลสถิติที่เกีย
่ วกับ
ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพ
มาตรฐานการบริการทองเที่ยวในการตอบสนองแผนยุทธศาสตรของ
กระทรวงการทองเที่ยวฯ พ.ศ.2551-2554
ขอมูลสถิติแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวในระดับ
อําเภอ ซึ่งแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวต
ิ ชุมชน อันเปนสถิติสาํ คัญ
ที่ใชตอบสนองแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวที่เนนเชื่อมโยงธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวต
ิ ชุมชน
ขอมูลสถิติทใ่ี ชกําหนดยุทธศาสตรดานการตลาด ที่เนนเฉพาะกลุม
นักทองเที่ยวคุณภาพที่มีกําลังซื้อสูง อาทิ นักทองเที่ยวกลุม
 MICE
(Meeting Incentive Convention and Exhibition) ซึ่งถือไดวามี
ประโยชนตอการวิเคราะหสถานการณการทองเที่ยวของประเทศไทย

2.3.2 การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลสถิตท
ิ างการ ในขณะที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พัฒนา TH e-GIF ซึ่งเปนแนวทางปฏิบต
ั ิเพื่อลดความ
ั เก็บไวของแต
ซ้ําซอน กระจัดกระจายของระบบขอมูลที่ไมสามารถเชื่อมโยงกันได ถึงแมระบบขอมูลที่จด
ละหนวยงานจะแตกตางกันก็สามารถปรับใหอยูในมาตรฐานเดียวกันเพื่อการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช
ประโยชนขอมูลรวมกันได นับเปนการวางโครงขายเชื่อมโยงที่จําเปนของหนวยงานภาครัฐ

5

รายการขอมูลที่สําคัญและจําเปนสําหรับสาขา แตยังไมมีการจัดเก็บ หรือไมมีคุณภาพ หรือไมมกี ารเผยแพร
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หนวยงานทีผ
่ ลิตสถิตส
ิ าขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร ยังไมมีการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลในลักษณะ web services ซึ่งเปนเครือขายที่มศ
ี ักยภาพทําใหผูใชประโยชน
สามารถเรียกใชขอมูลสถิตท
ิ ท
ี่ ันสมัยในทันทีที่เจาของขอมูลมีการปรับปรุง (Update) ขอมูลในฐานขอมูล
โดยผูใชไมตองรอใหหนวยผลิตนําขอมูลขึ้น website
สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ จึงไดพัฒนา application program และอบรมบุคลากรของทุก
หนวยงาน รวมทั้งมอบ server ใหสาํ นักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เพื่ออํานวยความสะดวกแก
หนวยงานตางๆ ใหสามารถนําขอมูลสถิติทางการเขาสูเครือขาย เพื่อแลกเปลี่ยนและใชประโยชนขอมูล
สถิติไดบน Government Information Network (GIN) ดังนั้น หนวยงานเจาของขอมูลจะตองศึกษา
วิธีการนําสถิตท
ิ างการมาจัดไวในรูปแบบ database เพื่อการแปลงเปน XML document ซึ่งเปน
ภาษาคอมพิวเตอรสาํ หรับการแลกเปลี่ยนขอมูล
2.3.3 การพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ ลักษณะการจัดการสถิติทางการสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร ยังไมมีการบูรณาการที่ชด
ั เจน เนื่องจากมีหลายหนวยงานรับผิดชอบ
กระจายตัวอยูในกระทรวง สํานัก กองตางๆ ตามความรูค
 วามชํานาญ และเทคนิคเฉพาะทาง คํานิยาม และ
มาตรฐานสถิตท
ิ ี่ยังแตกตางกัน ทําใหยากตอการจัดการคุณภาพสถิติ
2.3.4 ความพรอมในการพัฒนาสถิตท
ิ างการ การพัฒนาขอมูลสถิติทางการ
สาขา การทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร ใหมีจํานวนเพียงพอมีคุณภาพสามารถเชื่อมโยงและ
บูรณาการเพื่อใชประโยชนตอการรายงานสถานการณดานการทองเที่ยวของประเทศไดอยางตอเนื่อง
เปนภารกิจที่เพิ่มขึ้นของหนวยสถิติที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการ การพัฒนาขอมูลสถิตท
ิ างการจําเปน
จะตองอาศัยบุคลากรที่มค
ี วามรูความสามารถดานสถิติ และดานเทคนิคเชือ
่ มโยงขอมูลสถิติ รวมทั้งตองมี
ิ างการในขณะนี้ยังอยูในระยะเริ่มตน ประกอบกับสํานักงาน
อุปกรณสนับสนุน อยางไรก็ดี การพัฒนาสถิตท
พัฒนาการทองเที่ยวเปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นใหมรับถายโอนความรับผิดชอบขอมูลสถิติดา นการทองเที่ยว
มาจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และเริม
่ จัดทําขอมูลสถิติดา นการทองเที่ยว ในป 2550 บุคลากร
ยังขาดความรูค
 วามเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาสถิตท
ิ างการ ขาดบุคลากรทีม
่ ีความรูดา นวิชาการสถิติ
ดานเทคนิคเชือ
่ มโยงขอมูลสถิติ ซึ่งสํานักงานสถิติแหงชาติจะตองประสานความร ว มมื อ เพื่ อ นํา ไปสู
การจั ด ทํา แผนพั ฒ นาสถิ ติ ท างการ การเชื่ อ มโยงสถิ ติ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถิ ติ ท างการต อ ไป

2.4

ยุทธศาสตรสถิติทางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร

สํานักงานสถิติแหงชาติจะดําเนินการตามยุทธศาสตรสถิติทางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรม
และภัตตาคาร ดังนี้ ยุทธศาสตรระยะสั้น (2552-2554) เปนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสถิติทางการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการรับรองคุณภาพสถิติทางการ สําหรับยุทธศาสตรระยะยาว เปน
การจัดการในสวนของขอมูลที่สําคัญ จําเปนของสาขาซึ่งยังไมมีการจัด ทํา (Data Gap)
หรือยังไมมี
คุณภาพ หรือยังไมมีการเผยแพร
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบขอมูลเพื่อการเชื่อ มโยงและ
บูรณาการขอมูลสถิติทางการ และการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพสถิติทางการ
2.4.1

ยุทธศาสตรระยะสั้น (2552 – 2554)
(1)

การบริหารจัดการสถิติทางการ

ขอมูลสถิติตามผังรายการสถิตท
ิ างการ ไดรับการพิจารณาและคัดเลือกรวมกัน
ระหวางหนวยงานผลิต และใชประโยชนขอมูลสถิติ จึงมีความพรอมทีจ
่ ะนําสถิติดังกลาวเผยแพร หรือ
แลกเปลี่ยนกับหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ รวมทั้งประเมินคุณภาพสถิติ เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพสถิติ
และการนําไปใชประโยชนวิเคราะหรวมกับสถิติอื่นๆ มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
•
จัดตั้งกลไกการบริหารจัดการสถิตท
ิ างการสาขาการทองเทีย
่ วฯ อาทิ
การจัดตั้งคณะกรรมการสถิตส
ิ าขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร ใหทาํ หนาที่เปนแกนหลักของ
เครือขายในการดําเนินงานดานสถิติสาขาการทองเที่ยวฯ รวมทั้งประสานความรวมมือระหวางสํานักงานสถิติ
แหงชาติ และหนวยงานผลิตสถิตท
ิ างการในการจัดการการเชือ
่ มโยงและบูรณาการสถิตท
ิ างการ และการ
พัฒนาคุณภาพขอมูลสถิติทางการ
•
จัดใหมีศูนยประสานงานเครือขายสถิติ และเทคโนโลยีในระดับกระทรวง
เพื่อเปนแหลงสนับสนุนทางเทคนิค และการพัฒนาความรูเรือ
่ งการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติ รวมทั้ง
เรื่องการพัฒนามาตรฐานคุณภาพขอมูลสถิติ
•
สนับสนุนใหหนวยสถิติมีการประเมินความพรอมและจัดทํากรอบความ
รวมมือ รวมทั้งกรอบความตองการสนับสนุนดานตาง ๆ เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาสถิติทางการ การ
ิ างการ
เชื่อมโยงสถิตแ
ิ ละการพัฒนาคุณภาพสถิตท

37

(2)

การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลสถิตท
ิ างการ

•
สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ
ตองสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการ
เชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐในภาพรวม และการเชื่อมโยงสถิติทางการ แกเครือขายสถิติ
รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนโดยการใหความรู การฝกอบรมบุคลากร จัดทําคูม
 ือการปฏิบัติการ เพื่อให
สามารถดําเนินการไดเอง ทั้งดานวิชาการสถิติ และดานเทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมโยงสถิติ
•
สนับสนุนหรือสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดําเนินงานที่ตอเนื่อง โดย
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางสํานักงานสถิติแหงชาติ หนวยสถิติ และหนวยงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในหนวยผลิตสถิติใหเปนเวทีการแลกเปลี่ยนความรูและการปฏิบัติงาน
(3)

การประเมินคุณภาพสถิติทางการ

่ มบูรณ ขอมูลสถิติดังกลาว
การกําหนดรายการสถิติใหเปนสถิติทางการทีส
จะตองผานการรับรองคุณภาพตามหลักเกณฑสถิตท
ิ างการที่กําหนดไว เพื่อใหผใู ชทั้งในและตางประเทศมี
ความเชื่อมั่นในความถูกตอง โดยแนวทางการรับรองคุณภาพมาตรฐานสถิตท
ิ างการ ประกอบดวย
•
กําหนดเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดสําหรับการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพสถิติทางการ และสรางความรูค
 วามเขาใจกับผูบริหารหนวยราชการภาครัฐ ผูเกี่ยวของในการประเมิน
คุณภาพสถิติทางการในหนวยงานตางๆ ถึงความสําคัญ วัตถุประสงคของการรับรองคุณภาพสถิติทางการ
ใหเกิดการยอมรับในมาตรฐาน และวิธด
ี ําเนินงาน
•
ใหหนวยงานผลิตสถิตม
ิ ีการประเมินคุณภาพขอมูลสถิติของตนเอง (Selfassessment) และสงเสริมใหผูใชสามารถประเมินคุณภาพสถิตท
ิ างการ
2.4.2

ยุทธศาสตรระยะยาว
(1)

การจัดการชองวางสถิตท
ิ างการ (Data Gap)

•
สรางและใชกลไกการบริหารจัดการสถิติทางการ โดยประสานงานหนวยงานที่
เกี่ยวของในสวนกลาง จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทบทวนภารกิจที่เกี่ยวของกับการผลิตสถิติ
สําคัญ
•
พิจารณาความเหมาะสมขององคกร/หนวยงานที่จะเปนแกนหลัก ประสานการผลิต
สถิติแตละดาน ทั้งสวนกลาง จังหวัด และทองถิ่น ใชผังรายการสถิตท
ิ างการเปนกรอบแนวทางประกอบการ
จัดการชองวางสถิติทางการ คัดเลือกรายการสถิตส
ิ ําคัญเพิ่มเติม แบงบทบาทภารกิจการผลิตสถิตท
ิ างการ
ระหวางหนวยงาน สวนกลาง และทองถิ่นใหชัดเจน รวมถึงการจัดเก็บ ประมวลผล และการรายงานผล
•
สงเสริมการดําเนินการประเมินคุณภาพสถิติ และนําสถิตท
ิ างการทีผ
่ ลิตเพิ่มเติม
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนในเครือขายเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ
(2)

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบขอมูลเพื่อการเชื่อมโยง
และบูรณาการสถิติทางการ

•
สนั บ สนุ น ให ห น ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการเชื่ อ มโยงสถิ ติ ท างการในหน ว ยงาน
ระดับศูนยฯ/สํานัก/กอง มีการประสานงานเพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการสถิติทางการ โดยจัดการระบบขอมูล
ใหขอมูลสถิติทางการสวนใหญจัดเก็บในรูปแบบฐานขอมูลสําหรับการนํามาแลกเปลี่ยนกันไดสะดวกขึ้น
•
พัฒนาศูนยประสานงานเครือขายสถิติ และเทคโนโลยีในระดับกรม เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถบุคลากรดานการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติใหกวางขวาง
(3) การพัฒนาระบบรับรองคุณภาพสถิติทางการ
•
จัดใหมีแผนพัฒนาคุณภาพสถิติทางการระยะยาว และปานกลาง เพื่อเอื้อให
หน ว ยงานมี ก ารเตรี ย มความพร อ มด า นบุ ค ลากร งบประมาณ การสร า งองค ค วามรู ให ส ามารถพั ฒ นา
คุณภาพขอมูลสถิติของตนเองตามมาตรฐานที่กําหนด
•
จั ด ตั้ ง กลไกการติ ด ตามประเมิ น ผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถิ ติ ท างการให เ ป น
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพสถิติทางการที่มีความตอเนื่อง และจัดใหมีการประเมินคุณภาพสถิติทางการตาม
เกณฑ และตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น และมีการประกาศรับรองเรื่องคุณภาพสถิติทางการแกผูใชสถิติทางการ
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สวนที่ 3
แผนปฏิบัติการสถิติทางการ
สาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร
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สวนที่ 3
แผนปฏิบัติการสถิติทางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร
3.1

แผนปฏิบัติการการพัฒนาสถิติทางการ

เพื่อใหยุทธศาสตรระยะสั้น ในสวนที่ 2 สามารถขับเคลื่อนไปไดภายในเวลา 3 ป จึงสมควรกํากับ
การดําเนินงานดวยแผนปฏิบัตก
ิ าร ชวง ป 2552-2554 โดยมี แผนงาน 4 ดาน คือ
1)
2)
3)
4)

การพัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการสถิติทางการ
การกําหนดสถิติทางการและการพัฒนาเครือขายสถิตท
ิ างการ
การเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนสถิติทางการ
การรับรองคุณภาพสถิตท
ิ างการ

ั
ประกอบดวย กิจกรรมการดําเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วด
ความสําเร็จ และระยะเวลาการดําเนินงานตามปงบประมาณ ดังรายละเอียดในตารางดังตอไปนี้
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แผนปฏิบัตก
ิ าร ป 2552-2554
การพัฒนาสถิติทางการสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร
แผนงานและ
กิจกรรม

การดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การดําเนินงาน

ตัวชี้วด
ั ความสําเร็จ

ระยะเวลาการดําเนินงาน
(ปงบประมาณ)
51

1. การพัฒนา
โครงสรางการ
บริหารจัดการ
สถิตท
ิ างการ
• การจัดตั้ง
คณะกรรมการสถิติ
ทางการทองเทีย
่ ว
โรงแรมและ
ภัตตาคาร

สสช. + สป.
ทก.,
สป.พณ.

สสช. เสนอใหรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแตงตั้งคณะกรรมการสถิตท
ิ างการสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร มีผูแทนของ สสช. และ
ผูแทนปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและ กีฬา รวมเปน
ประธาน และรวมเปนเลขานุการของคณะกรรมการ
องคประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย ผูแทนของ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตสถิติสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร รวมทั้งผูแ
 ทนของ สสช.
ที่ดําเนินงานดานสถิติในสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและ
ภัตตาคาร และผูแทนของผูใ ชประโยชน กับนักวิชาการหรือ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3-5 คน

การจัดตั้ง
คณะกรรมการสถิติ
ทางการสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรม
และภัตตาคาร

• การพิจารณาแผน
แมบทและ
แผนปฏิบัติการสถิติ
ทางการสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรม
และภัตตาคาร
• การจัดทําแผนปฏิบัติ
งานประจําปและ
ปฏิทินสถิตท
ิ างการ

สป.ทก.,
สป.พณ. +
สสช.

คณะกรรมการสถิตท
ิ างการสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและ
ภัตตาคาร มีหนาที่พิจารณาแผนแมบท-ผังรวมสถิตท
ิ างการ
สาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร และแผนปฏิบัติ
การสถิตท
ิ างการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร
และเสนอแนะใหมีการปรับปรุงทบทวนตามความเหมาะสม

สป.ทก.,
สป.พณ.+
สสช.

คณะกรรมการสถิตท
ิ างการสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและ
ภัตตาคาร สนับสนุนใหหนวยสถิติตา งๆรวมกันจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปและปฏิทินสถิตท
ิ างการ

การพิจารณาทบทวน
และปรับปรุงแผน
แมบทและแผนปฏิบัติ
การสถิตท
ิ างการสาขา
การทองเทีย
่ ว โรงแรม
และภัตตาคาร
การจัดทําแผนปฏิบัติ
งานประจําปและ
ปฏิทินสถิตท
ิ างการ

• การบริหารจัดการ

สป.ทก.,

คณะกรรมการสถิตท
ิ างการสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและ

การประชุมของ
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แผนงานและ
กิจกรรม

การดําเนินงาน
และประเมินผลสถิติ
ทางการสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรม
และภัตตาคาร

2. การกําหนด
สถิตท
ิ างการ
และการพัฒนา
เครือขายสถิติ
ทางการ
2.1 การ
คัดเลือกสถิติ
ทางการเพื่อการ
แลกเปลี่ยน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สป.พณ.+
สสช.

การดําเนินงาน

ตัวชี้วด
ั ความสําเร็จ

ระยะเวลาการดําเนินงาน
(ปงบประมาณ)
51

ภัตตาคารติดตามกํากับการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ
ใหเปนไปตามแผนปฏิบต
ั ิการ
คณะกรรมการสถิตท
ิ างการสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและ
ภัตตาคารจัดทํารายงานการดําเนินงานประจําป เพื่อ
นําเสนอตอ สสช. ซึ่งถือเปนแกนหลักของเครือขาย
ผูดําเนินการดานสถิติทั้งหมด ของระบบสถิตข
ิ องประเทศ
เปนผูรับผิดชอบ และรายงานผลการดําเนินงานของระบบ
สถิติของประเทศ ตอ คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการสถิติ
ทางการสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรม
และภัตตาคาร
การจัดทํารายงานการ
ดําเนินงานประจําป

• การทบทวนแผน
แมบทและ
แผนปฏิบัติการสถิติ
ทางการสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรม
และภัตตาคาร

สป.ทส.,
สป.พณ.+
สสช.

คณะกรรมการสถิตท
ิ างการสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและ
ภัตตาคารจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการสถิตท
ิ างการ
สาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร (แผน 4 ป)
ฉบับตอไปเพื่อทบทวนรายการสถิตท
ิ างการ และมาตรฐาน
คุณภาพขอมูล มาตรฐานคุณภาพสถิติใหสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศและนําเสนอเลขาธิการสถิตแ
ิ หงชาติเพื่อ
นําเสนอ ครม.

การจัดทําแผนแมบท
และแผนปฏิบัตก
ิ าร
สถิติทางการสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรม
และภัตตาคาร ฉบับที่
2 (2555-2558)

• การศึกษา
เปรียบเทียบ
ประสบการณ
ตางประเทศ

สสช.

สสช. ศึกษาตัวอยางสถิตท
ิ างการสาขาการทองเที่ยว
โรงแรมและภัตตาคารของสาธารณรัฐเกาหลีใตซึ่งเปน
ระบบสถิตแ
ิ บบกระจายงาน และประเทศนิวซีแลนดซึ่งเปน
สถิติแบบรวมศูนย และทั้งสองประเทศใชระบบสถิติ
ทางการในการบริหารจัดการสถิติของประเทศ

การจัดทําผังรวม OS
สาขาการทองเที่ยว
โรงแรมและภัตตาคาร

• การจัดทําผังรวม OS

สสช. + SU

สสช. รวมกับหนวยสถิตต
ิ างๆ คัดเลือกจากสถิติจํานวนมาก
ที่หนวยงานตางๆ ผลิตใหเหลือเฉพาะรายการทีค
่ วรพัฒนา
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แผนงานและ
กิจกรรม

การดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การดําเนินงาน

ตัวชี้วด
ั ความสําเร็จ
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เปนสถิตท
ิ างการ ซึ่งเปนสถิตส
ิ ําคัญที่ประเทศตางๆ มักใช
ในการนําเสนอสถานการณการทองเทีย
่ ว โรงแรมและ
ภัตตาคารของประเทศ

2.2 การพัฒนา
เครือขาย หนวย
สถิติ

ระยะเวลาการดําเนินงาน
(ปงบประมาณ)

• การจัดทําทะเบียน
OS

สสช. + SU

สสช. ขอความรวมมือใหหนวยผลิตสถิติใหรายละเอียด
เกี่ยวกับสถิติทางการแตละรายการตามแบบฟอรมที่ สสช.
จัดทําขึ้น (OS profile) เพื่อใหมีขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อสถิติ
โครงการที่จด
ั ทําสถิติ แนวทางการจําแนกขอมูล วิธีการ
จัดเก็บรวบรวมขอมูล ความถีใ่ นการประมวลผล เผยแพร
ขอมูล วิธีการเผยแพรขอมูล ความถี่ในการเผยแพรขอมูล
ความครอบคลุมของประชากร หนวยงาน บุคลากร ที่
รับผิดชอบ เบอรโทรศัพท โทรสาร อีเมล และคํานิยาม
สําคัญ

การจัดทําทะเบียน OS
สาขาการทองเที่ยว
โรงแรมและภัตตาคาร

• การจัดทําทะเบียน
SU เพื่อกําหนดสวน
งาน/บุคคลที่
รับผิดชอบ
ประสานงานสถิติ
ทางการของหนวย
สถิติตางๆ

สสช. + SU

สสช. ขอความรวมมือหนวยงานตางๆ กําหนดสวนงานและ
บุคลากรที่จะรับผิดชอบประสานงานสถิตท
ิ างการของแตละ
หนวยงาน (ระดับกรม) หรือ SU contact โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในการติดตอกับผูรับผิดชอบ OS แตละรายการ

การจัดทําทะเบียน SU
ซึ่งระบุผูประสานงาน
สถิติของหนวยสถิติ
(SU contact) และ
ผูรับผิดชอบสถิติแต
ละรายการ (OS
contact)

• การจัดทําทะเบียน
ผูรับผิดชอบการ
ประสานงานสถิติ

สสช. + SU

SU contact ใหขอ
 มูลเกี่ยวกับสวนงานและบุคลากรที่
รับผิดชอบประสานงานสถิติทางการ เบอรโทรศัพท
โทรสาร อีเมล สถิติทางการทีห
่ นวยงานนั้นๆ ผลิต ขอมูล
เกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากรในการดําเนินงานดานสถิติ
ปญหาอุปสรรคในการผลิตสถิติ การใชขอมูลสถิติในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย และปญหาอุปสรรคในการใชขอมูล
สถิติ
สสช. ประสานงานกับ SUจัดทําทะเบียน SU contact, OS
contact, และเจาหนาที่ทจ
ี่ ะนําขอมูลขึ้นวง สําหรับสถิติแต
ละรายการ เพื่อใหเกิดความชัดเจนดานความรับผิดชอบ
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แผนงานและ
กิจกรรม

การดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

• การเตรียมความ
พรอมดานอุปกรณ
คอมพิวเตอรเพือ
่
เชื่อมตอเครือขาย
ผานสํานักงานปลัด
กระทรวงฯ และการ
พัฒนาเครื่องมือ,
programme เพื่อ
การเชื่อมโยงขอมูล

ตัวชี้วด
ั ความสําเร็จ
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และเพื่อใหเครือขายสถิติในสาขาไดรูจักและสามารถ
ประสานงานกันไดสะดวก รวดเร็ว

การจัดทําขอมูลสถิติ
และการขึ้นวง
เชื่อมโยงขอมูลสถิติ
สําหรับสถิตท
ิ างการ
แตละรายการ
3. การ
เชื่อมโยงเพือ
่
แลกเปลี่ยน
สถิตท
ิ างการ
3.1 การ
จัดเตรียมความ
พรอมเพื่อการ
ขึ้นวงสถิติ
ทางการเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับ
หนวยงานตางๆ
แบบ web
services

การดําเนินงาน

สสช. +
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร สป.
ทก.,
สป.พณ.

สสช. ไดจัดหา server ให สป.ทก., สป.พณ. เพื่อ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลแบบ web services
ระหวางหนวยงานตางๆ ซึ่ง สป. ทก. และ สป.พณ. จะ
แจก user ID และ password ใหหนวยงานระดับกรมใน
สังกัด

Server และโปรแกรม
ตางๆ ที่พฒ
ั นาขึ้น
สามารถขึ้นวง
เชื่อมโยงขอมูลสถิติ
ได

สสช. ไดจัดทํา statXML-statDATA โดยมีแนวคิด
โครงสรางขอมูลที่นํามาจากมาตรฐาน SDMX ซึ่งเปน
มาตรฐานการจัดทํา schema ที่เหมาะสมกับขอมูลสถิติ
และสอดคลองกับมาตรฐาน THe-GIF ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดทําคูมือแนว
ทางการจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐ (statXML)
นอกจากนั้น สสช. ไดพฒ
ั นาโปรแกรม XML convertor
และ KPI reporter เพื่อสนับสนุนหนวยงานตางๆ ในการนํา
ขอมูลขึ้นวงเพื่อการแลกเปลี่ยน

• การทําความเขาใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนและ
แนวทางการ
เชื่อมโยงขอมูล และ

สสช. +
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะเวลาการดําเนินงาน
(ปงบประมาณ)

สสช. ไดเริ่มทําความเขาใจกับหนวยงานตางๆ เกี่ยวกับ
ขั้นตอนและแนวทางการเชื่อมโยงขอมูล โดยอาจแบง
หนวยงานตางๆ ไดเปน 3 ประเภท
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มีตัวอยางหนวยงาน
ประเภทตางๆ นํา
ขอมูลมาขึ้นวง
เชื่อมโยงได
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แผนงานและ
กิจกรรม

การดําเนินงาน
การฝกอบรมบุคลากร
ดาน IT ที่จะ
รับผิดชอบในการนํา
สถิติทางการขึน
้ วง
เพื่อการแลกเปลี่ยน
อยางตอเนื่อง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และการ
สื่อสาร สป.
ทก.,
สป.พณ.

การดําเนินงาน

ตัวชี้วด
ั ความสําเร็จ
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ประเภทที่ 1 – มีระบบสารสนเทศและไดนาํ ขอมูล
แลกเปลี่ยนในระบบ web services แลว ในกรณีนี้ ขอให
หนวยงานมาจดทะเบียน UDDI กับ สสช. เพื่อที่จะไดมี
เวทีทห
ี่ นวยงานตางๆ จะนําขอมูลมาแลกเปลี่ยนกัน
ประเภทที่ 2 – หนวยงานที่มรี ะบบสารสนเทศ แตยังไมมี
web services สามารถใชโปรแกรม XML convertor นํา
ขอมูลขึ้นวงได
ประเภทที่ 3 – หนวยงานยังไมมีระบบสารสนเทศ สามารถ
ใชโปรแกรม KPI reporter นําขอมูลขึ้นวงได
สสช.รวมกับ สป.ทก., สป.พณ.ไดทาํ ความเขาใจ
หนวยงานตางๆ เกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางการเชื่อมโยง
ขอมูลเบื้องตน

• การฝกอบรมบุคลากร

• การเตรียมความ
พรอมดานขอมูล

สสช. +
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร สป.
ทก.,
สป.พณ.
SU/OS/IT
contacts

ระยะเวลาการดําเนินงาน
(ปงบประมาณ)

สสช. ไดจัดฝกอบรมบุคลากรบางสวนแลว แตยังมีความ
จําเปนที่จะตองทําความเขาใจและจัดฝกอบรมบุคลากร
เพิ่มเติม เพราะมีการเปลี่ยนบุคลากร และยังอยูระหวางการ
สรางความชัดเจนเกี่ยวกับผูรบ
ั ผิดชอบในการดําเนินงานแต
ละสวน (ขึ้นวง KPI reporter, ขึ้นวง OS) จึงมีผท
ู ี่จะตอง
รับผิดชอบดําเนินงาน แตยังไมทราบแนวทางการ
ดําเนินงานทีช
่ ด
ั เจน และยังไมเคยไดรบ
ั การฝกอบรม
สป.ทก., สป.พณ. จะประสานงานกับ SU ตางๆ และ
ประสานงานกับ สสช. ในการจัดฝกอบรมบุคลากรเพิ่มเติม
เนื่องจากหนวยงานตางๆ จัดการกับขอมูลสถิติที่จด
ั เก็บใน
ลักษณะตางๆ เชน จัดเก็บในฐานขอมูล จัดเก็บดวย
โปรแกรม excel จัดเก็บเปน hard copy ทั้งนี้ สสช. ได
จัดทําคําอธิบายตางๆ วิธีการจัดการกับขอมูลที่เปน excel
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จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการฝกอบรม
จํานวนบุคลากรของ
แตละหนวยสถิติที่
สามารถนําขอมูลสถิติ
ขึ้นวงเชื่อมโยงได

มีคูมือการจัดการ
ขอมูลสถิติทจ
ี่ ัดเก็บใน
ลักษณะตางๆ
เผยแพรทั้งทาง
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แผนงานและ
กิจกรรม

การดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การดําเนินงาน

ตัวชี้วด
ั ความสําเร็จ
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เผยแพรทั้งทางเอกสาร และทางเว็บไซตของศูนย
สารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ สสช. (www.nic.go.th)

เอกสาร และทางเว็บ
ไซด

1) วิธีการนําขอมูลจาก excel file เขาระบบ KPI
reporter
2) วิธีการนําขอมูลจาก excel file เขาฐานขอมูล
SQL server
3) วิธีใชโปรแกรม XML convertor
4) วิธีดู XML document ผานทาง web browser
3.2 การนํา
สถิติทางการ
ขึ้นวงเพื่อการ
แลกเปลี่ยน

4. การรับรอง
คุณภาพสถิติ
ทางการ
4.1 การจัดเตรียม

ระยะเวลาการดําเนินงาน
(ปงบประมาณ)

• การนําสถิตท
ิ างการ
ขึ้นวง

SU/OS
contacts

หนวยสถิตินําสถิตท
ิ างการขึ้นวง โดยประมาณการวา
หนวยงานตางๆ จะสามารถนําสถิติทางการปลาสุดทั้งหมด
ขึ้นวงไดภายในหนึ่งป เมื่อผูบริหารระดับสูงของหนวยสถิติ
เห็นชอบ

• การสนับสนุนSU ดาน
การเชื่อมโยงขึน
้ วง
อยางตอเนือง

สสช.
ประสานกับ
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร สป.
ทก.,
สป.พณ.
และ SU

หนวยสถิติมีระบบสารสนเทศทั้งในรูปแบบ excel และ
ฐานขอมูล Oracle แตยังไมมี web services และ หนวย
สถิติมีความพรอมที่จะนําขอมูลขึ้นวง แตขณะนี้ผูบริหาร
ระดับนโยบายยังไมไดรับทราบการดําเนินงานดังกลาว
ั ิการโครงการ
ผูแทนหนวยสถิติที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบต
จัดทําแผนแมบทสถิตส
ิ าขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและ
ภัตตาคาร จะตองหารือผูบริหารของหนวยงาน รวมทั้ง
จะตองขอคําชีแ
้ จงทําความเขาใจกับผูบริหารระดับสูงของ
หนวยสถิติ เมื่อผูบริหารเห็นชอบก็สามารถนําสถิตท
ิ างการ
ขึ้นวงได รวมทัง้ ขอคําปรึกษาและการฝกอบรมจาก สสช.
อยางตอเนื่อง

• การศึกษา

สสช.

สสช. ศึกษาเปรียบเทียบประสบการณการรับรองคุณภาพ
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จํานวนและสัดสวน
สถิติทางการทีน
่ ําขึ้น
วงเชื่อมโยง

การกําหนด
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แผนงานและ
กิจกรรม
ความพรอมเพือ
่
การประเมิน
คุณภาพสถิติ
ทางการ

การดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เปรียบเทียบ
ประสบการณ
ตางประเทศ

การดําเนินงาน

ตัวชี้วด
ั ความสําเร็จ

ระยะเวลาการดําเนินงาน
(ปงบประมาณ)
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สถิติทางการของหนวยงานระดับนานาชาติ ตางๆ อาทิ
EuroStat, IMF, OECD, สาธารณรัฐเกาหลี

หลักเกณฑพื้นฐาน
เกี่ยวกับสถิติทางการ
ของประเทศไทย

• การกําหนด
หลักเกณฑพื้นฐาน
เกี่ยวกับสถิติทางการ

สสช.

สสช. กําหนดหลักเกณฑพื้นฐานเกี่ยวกับสถิตท
ิ างการของ
ประเทศไทย

• การพัฒนาแนว
ทางการประเมิน
คุณภาพสถิติทางการ

สสช.

สสช. พัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพสถิติทางการ
ไดแก การประเมินคุณภาพดวยตนเอง (self-assessment)
และการรับรองคุณภาพสถิติทางการโดยหนวยงานภายนอก

การจัดทําแนวทางการ
ประเมินคุณภาพสถิติ
ทางการ

• การทําความเขาใจ
กับ SU ตางๆ เรื่อง
หลักเกณฑพื้นฐาน
สถิติทางการและแนว
ทางการประเมิน
คุณภาพสถิติทางการ

สสช.

สสช. ไดเริ่มทําความเขาใจเบื้องตนกับศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทก., สป.พณ. และ SU
ตางๆ แลว เมื่อมีแนวทางการประเมินคุณภาพสถิติทางการ
ที่ชด
ั เจน จะตองทําความเขาใจเพิ่มเติมในรายละเอียดกับ
หนวยงานดังกลาวตอไป

จํานวนและสัดสวน
SU contact และ OS
contact ที่ไดรบ
ั การ
ฝกอบรม

• การจัดเตรียมความ
พรอมดานบุคลากรที่
จะประเมินคุณภาพ
สถิติทางการ

สสช. +
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร สป.
ทก.,
สป.พณ.
และ SU

สสช. รวมกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สป.ทก., สป.พณ.จัดฝกอบรมบุคลากรที่จะมีบทบาท
สําคัญในการประเมินคุณภาพสถิติทางการ และ SU, OS
contacts ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สพท. รับโอนงานสถิติ
การทองเทีย
่ วมาจาก ททท. ไดเพียงปเดียว และอาจมีการ
ถายโอนงานดานสถิติการทองเที่ยวไปยัง สป.ทก. อยางไร
ก็ดี ขณะนี้ สพท. ยังคงดําเนินงานผลิตสถิตก
ิ ารทองเทีย
่ ว
และตองการพัฒนาบุคลากรดานสถิติคอนขางมาก
จําเปนตองขอการสนับสนุนจาก สสช. ในการเตรียม
บุคคลากรทีจ
่ ะทําหนาที่ประเมินคุณภาพสถิตท
ิ างการ
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ตัวชี้วด
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4.2 การประเมิน
สถิติทางการดวย
วิธีการ selfassessment

• การประเมินคุณภาพ
สถิติทางการดวย
วิธีการ selfassessment อยาง
ตอเนื่อง

SU + OS
contacts

SU และ OS contacts ประเมินคุณภาพสถิติทางการดวย
วิธีการ self-assessment โดยประมาณการวาจะสามารถ
ดําเนินการไดรอ
 ยละ 30 ในปแรก และสวนทีเ่ หลืออยูในป
ตอไป

จํานวนและสัดสวน
สถิติทางการที่เขาสู
กระบวนการประเมิน
คุณภาพดวยตนเอง

4.3 การพัฒนา
คุณภาพสถิติ
ทางการ

• การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถิติทางการ

SU + OS
contacts +
สสช. +
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร สป.
ทก.,
สป.พณ.
สสช. +
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร สป.
ทก.,
สป.พณ.

SU และ OS contacts จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถิติ
ทางการใหสอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพฯ ดวย
วิธีการ self-assessment ตามแนวทางที่ สสช. และ ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทก., สป.พณ.
กําหนด

จํานวนและสัดสวน
่ ี
สถิติทางการทีม
แผนพัฒนาคุณภาพ

สสช. และ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
ทก., สป.พณ. ใหการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสถิติ
ทางการแก SU และ OS ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถิติ
ทางการ ทั้งดานวิชาการและการบริหารจัดการ และ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแสวงหาการ
สนับสนุนดานบุคลากรและงบประมาณตามความจําเปน

การจัดตั้งศูนย
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพสถิติทางการ

• การสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพสถิติ
ทางการอยาง
ตอเนื่อง

ระยะเวลาการดําเนินงาน
(ปงบประมาณ)
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บุคลากรและ
งบประมาณสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ
สถิติทางการ
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3.2

แนวทางการแปลงแผนปฏิบัติการการพัฒนาสถิติทางการ

การแปลงแผนปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นาสถิ ติ ท างการ จํา เป น จะต อ งอาศั ย การมีสวนรวมของทุก
หนวยงานเครือขายสถิติ การสรางความเขาใจ การพัฒนาองคความรู และการสรางกระบวนการเรียนรูใ หกัน
และกัน ควบคูไปกับการสรางกลไกใหเอื้อตอการเขามามีสวนรวมฯ ปจจัยดังกลาวจึงเปนเงื่อนไขของ
ความสําเร็จในการแปลงแผนปฏิบัติการ ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีบทบาท ดังนี้
3.2.1

กลไกและกระบวนการบริหารจัดการเพือ
่ การแปลงแผนปฏิบัตก
ิ าร

แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทยที่จด
ั ทําโดยสํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ ระบุใหระบบสถิติ
จะตองมีองคกรที่ดําเนินการรวมกัน ประกอบดวย
(1)
(2)
(3)
(4)

คณะกรรมการสถิติรายสาขา
หนวยงานหลักของสาขา และหนวยงานรวมดําเนินการดานสถิติในสาขา
สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ (สสช.)
คณะรัฐมนตรี (ครม.)

คณะรัฐมนตรี ในฐานะเปนผูกาํ กับสูงสุด ของระบบสถิติของประเทศ มีบทบาท หนาที่
พิจารณาใหความเห็นชอบแผนแมบทระบบสถิติ และสถิติทางการรายสาขา รับทราบรายงานสถานการณ
ระบบสถิติ และสถิติทางการของประเทศ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณ ที่จําเปน
สําหรับการพัฒนาสถิติใหกับหนวยงานที่รวมดําเนินการในระบบสถิติ เพื่อใหสามารถดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสถิติในแตละสาขา ภายใตระบบสถิติของประเทศไดรับทราบปญหาและอุปสรรค ในการพัฒนา
ระบบสถิติของประเทศ
การจัดตั้งคณะกรรมการสถิตท
ิ างการสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร โดย
สสช. เสนอใหรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตงตัง้ คณะกรรมการสถิติทางการ
สาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร โดยมีผูแทนของ สสช. และผูแทนของปลัดกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬารวมเปนประธาน และรวมเปนเลขานุการของคณะกรรมการ สมาชิกของคณะกรรมการ
ประกอบดวย ผูแ
 ทนของหนวยงานตางๆ รวมทั้งผูแ
 ทนของหนวยงานของ สสช. ทีร่ ับผิดชอบบริหารจัดการ
สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร และผูแทนของผูใชประโยชน กับนักวิชาการหรือ
ผูเชี่ยวชาญอีก 3-5 คน คณะกรรมการมีบทบาท หนาที่ ในการกํากับติดตาม การดําเนินงานดานสถิติของ
สาขา และการพัฒนาสถิติของสาขาใหมีความสมบูรณ และตรงตามความจําเปนและความตองการของผูใช
ประโยชนขอมูลสถิตส
ิ าขานั้นๆ
สสช. ในฐานะเปนหนวยงานกลาง และเปนแกนหลักของระบบสถิติของประเทศ
มี บทบาท หนาที่ ในการพัฒนาระบบสถิติของประเทศ และประสานงานการดําเนินงานของแตละสาขา
ิ าขาฯ แลว ยังมีภารกิจใหความเห็นชอบ แผนแมบท และ
สถิติ นอกจากจะดําเนินการจัดตั้ง กรรมการสถิตส
ผังสถิตริ ายสาขา กําหนด มาตรฐานทางสถิติ นิยาม การจัดหมวดหมู และมาตรฐานคุณภาพของสถิติ
ทางการ จัดสราง ระบบการประเมินคุณภาพสถิติ และ ทีมประเมินคุณภาพสถิตท
ิ างการ และใหคาํ แนะนํา
สนับสนุน และชวยเหลือ หนวยงานตางๆ ที่รว มดําเนินการในระบบสถิติของประเทศ ใหสามารถผลิตสถิติที่
ตรงตาม คุณภาพมาตรฐานได ตลอดจนรายงานผลและสถานการณการพัฒนาสถิติรายสาขา รวมทั้ง
ปญหา อุปสรรคในการพัฒนาระบบสถิติของประเทศ และเสนอแนะการพัฒนาตอคณะรัฐมนตรีเปนประจํา
ทุกป
กลไกการบริการจัดการระบบสถิติ ดังกลาวจะเปนแกนขับเคลือ
่ นใหสํานักงานสถิติ
แหงชาติและหนวยงานที่มีสว นรวมพัฒนาสถิติทางการสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคารสามารถ
ดําเนินการตามกระบวนการแปลงแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงสถิติทางการเพื่อการแลกเปลีย
่ น และการรับรอง
คุณภาพสถิติทางการตอไป
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สสช. นําแผนแมบทสถิติของประเทศซึ่งกําหนดใหใชระบบสถิติทางการ (Official Statistics) ในการ
บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศและจําแนกสถิติเปน 16 สาขาเสนอ ครม. อนุมัติ

สสช. จัดทําระบบการบูรณา
การเชื่อมโยงระบบสถิติของ
ประเทศ มาตรฐานสถิติ และ
มาตรฐานคุณภาพสถิติ

สสช. รวมกับสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬาจัดทําแผนแมบทและ
แผนปฏิบัติการสถิติ (2551-2554)

สสช. เสนอใหรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แตงตั้งคณะกรรมการสถิติทางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและ
ภัตตาคาร (คณะกรรมการสถิติทางการรายสาขา - กกสข.)
ประกอบดวย หนวยงาน + สสช. + ผูใช

กกสข. พิจารณาแผนแมบทและแผนปฏิบัติการสถิตท
ิ างการ
และใหหนวยสถิตท
ิ ี่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบต
ั ิงานประจําป และ
ปฏิทินสถิตท
ิ างการ

สสช. ใหการสนับสนุน
หนวยผลิตสถิตใิ นการบูรณา
การเชื่อมโยงสถิติและ
พัฒนาคุณภาพสถิติในดาน
อุปกรณและการพัฒนา
บุคลากร

สป. ทก. รวมกับ สสช. เตรียม
ความพรอมของหนวยสถิติตางๆ
และสนับสนุนการทดลองขึ้นวง
เชื่อมโยงสถิติ

สป. ทก. รวมกับ สสช. สนับสนับสนุน
ใหหนวยสถิตต
ิ า งๆ บูรณาการ
เชื่อมโยงสถิตป
ิ ระเมินคุณภาพสถิติ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถิติ
พัฒนาคุณภาพสถิติ และเติมเต็ม
ชองวางทางสถิติอยางตอเนื่อง

กกสข. ใหหนวยสถิตท
ิ ี่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
และปฏิทินสถิตท
ิ างการ

กกสข. กํากับและติดตามการดําเนินงานของหนวยสถิตต
ิ างๆ ให
เปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจําปและปฏิทน
ิ สถิติทางการ

กกสข. จัดทํารายงานการดําเนินงานประจําปเสนอตอเลขาธิการ
สถิติแหงชาติเพื่อรายงานสถานการณสถิตท
ิ างการแก ครม.

กกสข. จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบต
ั ิการสถิตท
ิ างการสาขา
การทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร (แผน 4 ป) ฉบับตอไป
เพื่อทบทวนรายการสถิติทางการ และมาตรฐานคุณภาพขอมูล
สถิติใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศและนําเสนอเลขาธิการ
สถิติแหงชาติเพื่อนําเสนอ ครม.
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3.2.2

กระบวนการตนแบบการแลกเปลี่ยนขอมูลและการพัฒนาคุณภาพสถิตท
ิ างการ

ภารกิจสําคัญของสํานักงานสถิติแหงชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ นอกจาก
การสนับสนุน และกํากับการผลิตขอมูลสถิตท
ิ างการใหครบถวนครอบคลุมประเด็นการพัฒนาประเทศแลว
ยังทําหนาที่เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงขอมูลสถิติภาครัฐ เพื่อใหผใู ชเขาถึงขอมูลทีท
่ ันสมัยเมื่อหนวยงาน
ตางๆ มีการปรับปรุงขอมูลใน spreadsheet หรือ database มีการรับรองคุณภาพมาตรฐานขอมูลสถิติและ
อางอิงได

1.

การเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนสถิติทางการ

ในกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิตท
ิ างการ แบบ web services มีขั้นตอนที่สาํ นักงานสถิติ
แหงชาติไดเตรียมความพรอมไวแลว และทีต
่ อ
 งขอความรวมมือหนวยงานตางๆ ดําเนินการรวมกัน ดังนี้
1.1

บทบาท สสช.ในการเตรียมความพรอมการบูรณาการและเชื่อมโยงขอมูล
ภาครัฐ

กระทรวง ICT รับผิดชอบระบบเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ (Government Information
Network : GIN) จัดทํากรอบมาตรฐานเพื่อการบูรณาการเชือ
่ มโยงเปนรมใหญทั้งระบบ คือ TH e-GIF
และมอบหมายให สสช.จัดทํามาตรฐานสถิติ StatXML - StatData อธิบายขอมูลที่เปนขอมูลสถิติ อิงตาม
มาตรฐานสากล SDMX เปนแนวทาง ใชภาษา XML เปนเครื่องมือ
สสช.ติดตั้ง Web Services Server ทีส
่ ํานักงานปลัดกระทรวง 20 กระทรวง พรอม
User ID และ password โดยใหสํานักงานปลัดกระทรวงจัดหา User ID และ password ใหระดับกรมเพื่อ
log in เขาระบบ และลงทะเบียนเผยแพรขอมูลผาน UDDI ของ สสช.ไดในระหวางการพัฒนา UDDI
แหงชาติของกระทรวง ICT

การติดตั้ง Web Services Server
กท.อุตสาหกรรม

กท.พาณิชย

กท.การวิทยาศาสตรฯ
กท.ทรัพยากรฯ
กท.สาธารณสุข

กท.แรงงาน

กท.การพัฒนาสังคมฯ
กท.การทองเที่ยว
กท.การคลัง

UDDI

NSO
www.nso.go.th
www.nic.go.th
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สสช.จัดหา tool สนับสนุนการแปลงขอมูลเปน XML Document 2 ประเภท คือ
1) โปรแกรม KPI Reporter สําหรับหนวยงานที่ยังไมมรี ะบบสารสนเทศ ใช
บันทึกขอมูล และออกรายงานขอมุลสถิติ หรือตัวชี้วด
ั ในรูปแบบ XML
แลกเปลี่ยนผาน web services ได โดยเจาหนาที่ไมตองอาศัยความรูด
 าน
เทคนิค
2) โปรแกรม XML Converter สําหรับหนวยงานที่มีระบบสารสนเทศแลว แต
ไมมี web services โดยแปลงขอมูลจากฐานขอมูลหลายประเภทที่
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รองรับมาตรฐาน SQL เปน XML document แลกเปลี่ยนผาน web
services ได โดยเจาหนาทีต
่ อ
 งอาศัยความรูด
 านเทคนิคของ database

การเชือ่ มโยงและบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ
เครื่องมือชวยในการแปลงขอมูลเปน XML Document
สารสนเทศ
ของ B
สารสนเทศ
ของสสช.

KPI
REPORTER

สารสนเทศ
ของ C

XML
สารสนเทศ
ของ H

สารสนเทศ
ของ D

สารสนเทศ
ของ A

สารสนเทศ
ของ E

XML

XML
Convertor

สารสนเทศ
ของ F

สารสนเทศ
ของ I
สารสนเทศ
ของ G

www.nso.go.th
www.nic.go.th
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อยางไรก็ดี หลายหนวยงานทีม
่ ีความกาวหนาและจัดทําขอมูลผาน web services อยู
แลว และมีการนําขอมูลขึ้นวงผาน internet ถาหนวยงานลงทะเบียน กับ UDDI ของ สสช. ก็จะสามารถ
แลกเปลี่ยนขอมูลผานวง GIN ไดเชนกัน
สสช. จัดทําคูม
 อ
ื แนวทางการจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐ (Stat XML) และจัดฝกอบรม
ดานการจัดทํามาตรฐานขอมูลและ web services ใหแกบุคลากร 20 กระทรวง เพื่อสรางเครือขายการบูร
ณาการขอมูลภาครัฐ
สสช. จัดทําแผนแมบทสถิติรายสาขานํารอง 6 สาขาเพื่อนําสถิติทางการเชือ
่ มโยง โดย
จัดทําผังรายการสถิตท
ิ างการ และแผนปฏิบัตก
ิ ารพัฒนาสถิติ
1.2

ขั้นตอนกระบวนการเชื่อมโยงขอมูลสถิติ

สสช. ไดเตรียมความพรอมหนวยงานภาครัฐตางๆ แลว เมื่อตองดําเนินการความรวมมือ
กับเครือขายหนวยงานภาครัฐใหนําสถิติทางการขึ้นวงบูรณาการเชื่อมโยง GIN
ขั้นตอนที่ 1

การตกลงความรวมมือระดับนโยบาย

สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ และหนวยงานระดับกระทรวงเจาของขอมูลสถิติทางการทีต
่ อง
เชื่อมโยงขอมูล ทําความตกลงรวมมือเชิงนโยบาย (MOU) ในการจัดทําขอมูลเชื่อมโยงรูปแบบ XML เพื่อ
แลกเปลี่ยนบนเครือขาย Government Information Network (GIN) ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารวางระบบเครือขายไวทส
ี่ ํานักงานปลัดกระทรวง 20 กระทรวง
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ขั้นตอนที่ 2

กําหนดหนวย IT ผูรับผิดชอบการเชื่อมโยงขอมูลของ
หนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ไดแตงตั้งคณะทํางานโครงการบูรณาการขอมูล
สถิติภาครัฐ มี CIO ทุกกระทรวงเปนผูอํานวยการดานขอมูลขาวสาร สถิติ และเทคโนโลยีการสื่อสารโดย
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ทําหนาที่ประสานหนวยงานระดับกรม ดังนั้น ในระดับกรม ควรจะมีการกําหนด
CIO กรม และหนวยงานทีท
่ ําหนาที่ประสานขอมูล และประสานการเชื่อมโยงขอมูลจากกองหรือสํานัก
ตางๆ ทีผ
่ ลิตขอมูล รวมทั้งมอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการขอมูลสถิติทางการที่จะ
เชื่อมโยง (I) และจัดทําระบบเชื่อมโยง (T) ดวยเชนกัน เรียกวา Statistic Unit Contacts : SU contacts
Official Statistics Contacts : OS contacts และ IT contacts
ขั้นตอนที่ 3

สํานักงานสถิติแหงชาติชี้แจงทําความเขาใจหลักการและ
วิธก
ี ารเชื่อมโยงขอมูลดวย XML tool แกหนวย IT ของ
หนวยงาน

ิ หงชาติ จัดประชุมหรือจัดอบรมแกเจาหนาทีใ่ นหนวยงานทีไ
่ ดรับ
สํานักงานสถิตแ
มอบหมายจากสํานักงานปลัดกระทรวง หรือ กรม เพื่อทําความเขาใจหลักการและวิธีการเชือ
่ มโยงขอมูล
ดวย XML tool และการแปลงขอมูลจากรูปแบบตางๆ ใหอยูใ นรูปแบบ data base ดังขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 4

วิธก
ี ารเชื่อมโยงขอมูลดวย XML Tool ที่ สสช. พัฒนาขึ้น

สสช. พัฒนา application program เพื่ออํานวยความสะดวกในการเชื่อมโยงขอมูล
สถิติขึ้นวง GIN ซึ่งเปนสวนหนึง่ ของตามโครงการ TH e-GIF ของกระทรวง ICT โดยโปรแกรมมี 2 สวน
คือ
1)

KPI Reporter เหมาะสมกับลักษณะขอมูลสถิติที่ไมอยูในลักษณะ Excel
หรือลักษณะฐานขอมูล โดยผูรบ
ั ผิดชอบไมจําเปนตองมีความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนั้นจึงมีรูปแบบคอนขางตายตัวในการแปลงเปน XML

2)

XML converter เหมาะสมกับลักษณะขอมูลที่อยูใ นลักษณะ excel หรือ
่ ค
ี วามรูเรื่องฐานขอมูล หรือ XML บาง XML
ฐานขอมูล โดยผูรบ
ั ผิดชอบทีม
converter ทําหนาทีใ่ นการสรางบริการ web services มีความสามารถติดตอ
กับฐานขอมูลไดหลากหลายยีห
่ อ โดยดึงขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูลนั้นทําเปน
XML document ตามโครงสรางทีผ
่ ูใชออกแบบไว จึงมีความยืดหยุนในการใช
งานมากกวา

ทั้งนี้ XML converter จึงนาจะเหมาะสมกวาในการเชื่อมโยงขอมูลจาก
ู แบบทีแ
่ ตกตางหลากหลาย จึงตองการความยืดหยุน หรือ
หนวยงานทีผ
่ ลิตขอมูลสถิตท
ิ างการ ซึ่งตางมีรป
free form
ขั้นตอนที่ 5
5.1

การเชื่อมโยงขอมูลสถิติดว
 ย XML converter

การบริหารบัญชีรายชื่อผูใชงานระบบ

สรางผูใชงานระบบ เจาหนาที่ระบบเทานั้นที่มส
ี ิทธิ์ไดรหัสผานจาก
5.1.1
สํานักงานปลัดกระทรวงแตละกระทรวงที่กําหนดให โดยเขาที่ URL http:/<HOST>: 8080/Manage
Account หรือ http://convert.xxx.nic.go.th/Manage Account (xxx คือชื่อยอกระทรวงนั้นๆ) กรอกชื่อ
ผูใชงานและรหัสผาน แลว login เขาระบบ เพื่อกรอกขอมูลผูใชงาน เปนการสรางรายชื่อผูใชงานใหม
การแกไข ลบบัญชีรายชื่อ เปลี่ยนรหัสผาน โปรแกรมอํานวยความ
5.1.2
สะดวกใหแกไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อ รหัสผาน และขอมูลผูใชงานระบบ หรือลบบัญชีรายชือ
่ ได
5.2

กรณีหนวยงานมีตารางขอมูลสถิติในรูปแบบ EXCEL file ยังไมอยูใน
รูปแบบ database จะตองจัดเก็บไวในฐานขอมูลเสียกอน ดําเนินการ ดังนี้
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5.2.1. Load ขอมูลจาก excel ลง database โดยใช database ยี่หอ
 ใดก็ได
สรางชื่อ database ใหม แลว import data จาก excel file
5.2.2. คลิกปุม edit เพื่อปรับ type /size ของตัวแปรขอมูลใน database
ตามโครงสรางขอมูล
5.2.3. Preview data วาเขามาถูกตองหรือไม
5.2.4. ขอมูลจาก excel file จะอยูในรูปแบบ database แลวดําเนินการตาม
ขอ 5.3
กรณีหนวยงานมีขอมูลใน database แบบใดก็ได ดําเนินการตั้งแต ขอ 5.4 เปน ตนไป
เพื่อแปลงขอมูลจาก database ใหเปน XML document
5.3

การออกแบบโครงสรางขอมูล XML

การจะแปลงขอมูล จากฐานขอมูลที่เรามีอยู หรือฐานขอมูลทีส
่ รางขึ้นจาก excel file
โดยใช โปรแกรม XML converter ผูใชงานระบบใชผานทาง URL http:/<HOST>:8080/parivat หรือ
http://convert.xxx.nic.go.th/parivat (xxx คือชื่อยอกระทรวงนั้นๆ) โดย login เขาระบบ

เมื่อเขาสูระบบไดแลวจะเปนดังภาพ

การสราง project ใหม
ผูใชงานตองสรางโครงการใหมเสียกอน
5.3.1
โดยเลือก Project->New Project แลวกรอกขอมูล เชน ชือ
่ โครงการ (เพือ
่ ใชเรียกใชงานในภายหลัง)
ลักษณะโครงการ สถานะการใหบริการ ขอบเขตการใหบริการ หากตองการเปดโครงการที่มีอยูแ
 ลว ก็
เลือกเมนู Project-> Open Project หรือเลือก Close Project เมื่อตองการปดโครงการ
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5.3.2
การสราง Root Element ใหกบ
ั ขอมูล XML ในโครงการ เพื่อ
กําหนดโครงสรางทั้งหมดของขอมูล XML โดยเลือก XML-> Assign Root Element จากนัน
้ ระบุชื่อ
element หลัก และเมื่อตองการกําหนด element ยอยตอลงมา ใหเลือก Add Element แลวใสชื่อ
element ยอย ประกอบดวย Header Dataset Annotations
การเพิ่ม Attribute ให XML หมายถึง ขอมูลที่ตองการใสเพิ่มเติม
5.3.3
โดยกําหนดชื่อ attribute เชน Book ID และคาของ attribute ในแตละ tag เชน type = integer การ
กําหนดคาจะกําหนดเองหรือใชคาจากตัวแปรก็ได เลือกเมนู XML-> add Attribute แลวใสชื่อที่ตองการ
การดึงขอมูลจากตารางในฐานขอมูล การนําขอมูลที่มีอยูใ น
5.3.4
ฐานขอมูลใหเขามาเปน element หรือ attribute ของขอมูล XML ในโครงการนั้น ตองเลือก element
หลัก และเลือก XML-> add Data series แลวกรอกขอมูลที่ตองการใชตด
ิ ตอกับฐานขอมูล เชน ตั้งชื่อชุด
ขอมูลเพื่อรองรับรายการขอมูลแตละรายการ (record) จากฐานขอมูล เลือกชนิดโปรแกรมฐานขอมูลที่
ตองการติดตอขอขอมูล กรอกชื่อฐานขอมูลที่เก็บขอมูลไว ระบุหมายเลข IP หรือ Host ของเครื่องที่เปน
ฐานขอมูล หมายเลข port ซึ่งเปนชองสื่อสาร ระบุชื่อผูใ ชงาน และรหัสผานผูมส
ี ิทธิ์เขาใชงานฐานขอมูล
สุดทายเลือกวาจะ เลือกดึงตารางขอมูลที่มีอยูแ
 ลว หรือ จะเขียน SQL Command เพื่อสราง Query ใน
การดึงขอมูลเอง
-

ถาเลือก ตาราง ก็จะมี ปุมคนหาตาราง ปรากฎขึ้น พรอม option ชื่อ
ตาราง แลวเลือก "เพิ่มชุดขอมูล"
ถาเลือก Query จะมีชองใหกรอก SQL Command สําหรับใชในการ
คนขอมูล แลวเลือก "เพิ่มชุดขอมูล"

การ connect ฐานขอมูล

เรียกใช
ขอมูลใน
ฐาน

เขียนคําสั่ง
เรียกใช
คอลัมนที่เรา
ตองการ

การสราง XML File ตามที่เราตองการจะเผยแพร โดยดึงขอมูลจากฐานขอมูล จะดึงมาทั้งตาราง
หรือกรณีทม
ี่ ีขอมูลอยูในหลายตารางเราสามารถเลือกชนิดการสรางชุดขอมูลแบบคิวรี่ได โดยการเขียน
คําสั่งแลวบันทึกเขาไป จากนั้นทําการกําหนดวาจะให Fields ไหนเปน element ชื่ออะไร เมื่อกําหนด
เสร็จ Generate XML FILE ไดเลยจากระบบนี้
การแสดงขอมูล XML จากโครงการ และ XML Schema (ตัวอธิบาย
5.3.5
โครงสรางขอมูล) เมื่อสรางโครงการและกําหนด XML node ครบถวนแลว สามารถเรียกดูขอมูล XML ได
โดยเลือกเมนู XML-> Generate XML และ XML Schema จาก XML-> Generate XSD
ภาพที่ไดจากการ Generate XML FILE
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5.4

การนําขอมูลไป Public บน UDDI

Universal Description Discovery and Integration : UDDI คือ ระบบ
ลงทะเบียนสําหรับ web services เปนศูนยกลางเพื่อการเผยแพร และใหผใู ชคนหาและเรียกใชบริการได
สะดวก เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวสามารถนําขอมูล XML ไป Public ไวไดบน
http://uddi.nic.go.th/uddi ของ สสช. โดยมีขั้นตอน ดังนี้
5.4.1

ขั้นตอนการลงทะเบียนบน UDDI ของ NIC

ไปที่ http://uddi.nic.go.th/uddi เพื่อนําขอมูลไปทําการ Service โดยใชชื่อ
Service Name :
BidingName
:
http://convert.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jsp?projectName=(ตาม
ดวยชื่อโครงการที่เราสรางขึ้นมา) NumberOfPopulationByLabourStatus
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5.5

การสมัครเขาใชงานของผูข
 อใชขอ
 มูล

ถาเจาของขอมูล สรางโครงการ XML แบบ public ไว ผูใชขอ
 มูลไมจําเปนตอง
ลงทะเบียน แตถาระบุแบบ restrict ผูขอใชขอมูลตองลงทะเบียนกอนที่ URL:
http://convert.xxx.nic.go.th/parivat/projectrequest (xxx คือชื่อยอกระทรวงนั้นๆ) จะไดรับ access
code
5.6

การเรียกใชงาน

หากเปนโครงการทีใ่ หบริการแบบ public ผูใชสามารถใชงานขอมูล XML ไดที่ URL:
http://convert.xxx.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jsp?projectName=ชื่อโครงการ ((xxx คือ
ชื่อยอกระทรวงนั้นๆ) และเรียกดู XML Schema ผานทาง URL:
http://convert.xxx.nic.go.th/parivat/genXSDbyProject.jsp?projectName=ชื่อโครงการ (xxx คือชือ
่
ยอกระทรวงนั้นๆ)
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หากเปนโครงการทีใ่ หบริการแบบ restrict ผูใชสามารถใชงานขอมูล XML ไดที่ URL:
http://convert.xxx.nic.go.th/parivat/genXMLbyRestrictProject.jsp?projectName=ชื่อโครงการ
&accessCode=yyyyy (xxx คือชื่อยอกระทรวงนั้นๆ และ yyyyy คือ access code) และเรียกดู XML
Schema ผานทาง URL:
http://convert.xxx.nic.go.th/parivat/genXSDbyRestrictProject.jsp?projectName=ชื่อ
โครงการ&accessCode=yyyyy (xxx คือชื่อยอกระทรวงนั้นๆ และ yyyyy คือ access code)

หรือ ไปที่ https://uddi.nic.go.th/uddipublic

57

คลิกที่ปุม Search

สามารถคนหาไดจากชื่อ Services
หรือจาก Providers ก็ไดโดยคลิก
ที่ปุม Search/Providers

คนหาจาก Providers สํานักงานสถิติแหงชาติ
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ตัวอยาง คลิกเลือก Service

Copy URL นี้ไปวางที่ Brownser
จะได XML File ที่ตองการ
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XML File ที่ได

Save File ที่ไดเปนสกุล XML
เพื่อนําไปใชตอ

การเปดใชไฟลที่ Save ไว โดยไปเปดที่ excel เราสามารถเลือกรายการที่ตองการได

ติกหัวขอนี้กรณีที่ตองการแบบ
เลือกเฉพาะตัวแปรที่ตองการ
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สามารถเลือกขอมูลไปทํา Graph ในที่นเี้ ลือก ลักษณะการทํางาน , จํานวนรวม , ชาย , หญิง

ในกรณีทห
ี่ นวยงานใหบริการขอมูล XML ผาน web services ของหนวยงานอยูแลว ใน
ระยะสั้นสามารถลงทะเบียนเพือ
่ public บน UDDI ของ สสช.ได และในระยะยาว เมื่อกระทรวง ICT
พัฒนา UDDI แหงชาติแลว จึงจะใชเครือขายเผยแพรใหมนี้
ทั้งนี้หากมีปญ
 หาทางเทคนิคหนวยงานสามารถสอบถามไดที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงที่สังกัด หรือ ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ สํานักงานสถิติแหงชาติ
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2.

การรับรองคุณภาพสถิติทางการ

ในกระบวนการรับรองคุณภาพสถิติทางการ มีขั้นตอนทีส
่ ํานักงานสถิติแหงชาติไดเตรียมความ
พรอมไวแลว และทีต
่ องขอความรวมมือหนวยงานตางๆ ดําเนินการรวมกัน
ขั้นตอนที่ทา
ํ ใหสถิติทางการมีคณ
ุ ภาพ


หนวยงานตองปฏิบัติตามกรอบหลักการพื้นฐานของสถิติทางการ (Fundamental
Principle of Official Statistics)



มีการปฏิบต
ั ิงานตามกรอบการปฏิบัติ และเกณฑมาตรฐานคุณภาพขอมูลตามหลักสากล



หนวยสถิติทาํ การประเมินคุณภาพขอมูลดวยตนเอง (Self-assessment)



มีการตรวจสอบโดย สสช. เพื่อใหการรับรองวาเปนสถิติทางการที่มค
ี ุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนด

2.1

บทบาท สสช.ในการเตรียมความพรอมเพี่อรับรองคุณภาพสถิตท
ิ างการ

สสช. ศึกษาหลักการพื้นฐานสถิติทางการของสหประชาชาติ 10 หลักการ ที่ไดรับการ
รับรองจาก UN Economic Commission for Europe ในป 2535 คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ความสอดคลอง เปนธรรมและเทาเทียม (Relevance, Impartially and equal
access)
ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
ความรับผิดชอบและความโปรงใส (Accountability and Transparency)
การปองกันการใชขอมูลผิดพลาด (Prevention of misuse)
แหลงขอมูล (Data sources for Official Statistics)
การคุมครองความลับขอมูลสวนบุคคล ( Confidentiality)
การมีกฎหมายรับรองการปฏิบต
ั ิงาน (Legislation)
ความรวมมือในประเทศ (National Coordination)
ความรวมมือระหวางประเทศ (International Co-ordination)
ความรวมมือทางสถิติระหวางประเทศ (International Statistical cooperation)

สสช. ศึกษาเปรียบเทียบประสบการการรับรองคุณภาพสถิตท
ิ างการของหนวยงานระดับ
นานาชาติ ผานระบบมาตรฐานการรายงานขอมูลของ IMF ,EuroStat , EU Code of Practice , OECD
เพื่อกําหนดกรอบการประเมินคุณภาพ 6 มิติ ของไทย คือ Relevance ,Timeliness ,Accessibilities,
Accuracy Interpretability และ Coherence
สสช. กําลังพัฒนาเกณฑการประเมินในแตละมิติ ซึ่งใชตวั ชีว้ ัดเปนหลักเกณฑการให
คะแนน ขณะนีส
้ รางกรอบคิดไวแลว 25 ตัวชี้วด
ั ซึ่งตัวชี้วด
ั ในแตละมิติ กําหนดเกณฑคะแนนไวเปน 4
ระดับคะแนน โดย 3 คะแนน เปนสถิติทางการ 2 คะแนน เปนสถิติทย
ี่ อมรับได 1 คะแนน เปนสถิติทย
ี่ ังมี
ขอสงสัย และ 0 คะแนน เปนสถิติทย
ี ังไมมีคณ
ุ ภาพ
สสช. พัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพสถิติทางการ ไดแก การประเมินคุณภาพดวย
ตนเอง (self-assessment) การประเมินโดยผูใช และการรับรองคุณภาพสถิตท
ิ างการโดยหนวยงาน
ภายนอก หลังจากนั้นตองมีการประกาศเรื่องคุณภาพขอมูลสถิติในแตละมิติ
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2.2

บทบาท สสช. และหนวยงานผูผลิตสถิตท
ิ างการในการประเมินคุณภาพสถิติ
ทางการ

ในป 2552 สสช. จัดเตรียมมาตรฐานการประเมินตางๆ ใหแลวเสร็จ รวมทั้งการทดสอบ
มาตรฐานดวยการประเมินคุณภาพสถิติ ที่ สสช. ผลิตเอง ป 2553 จะเริ่มดําเนินการตามขั้นตอนที่วางแผน
ไวกับ หนวยงานตางๆ ดังนี้
สสช. สรางความเขาใจกับ CIO ระดับกระทรวงและ CIO ระดับกรม และรวมกับ
หนวยงานประสานของสํานักงานปลัดกระทรวง เชน สํานักนโยบายและแผน หรือ ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ จัดฝกอบรมบุคลากรที่จะมีบทบาทสําคัญในการประเมินคุณภาพสถิติทางการ และ SU, OS
contacts ตางๆ
สสช. และ SU และ OS contacts กําหนดเปาหมายการประเมินคุณภาพสถิติทางการ
ดวยวิธีการ self-assessment โดยประมาณการวาจะสามารถดําเนินการไดมากนอยเพียงใดในแตละป SU
และ OS contacts จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถิติทางการใหสอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพฯ ดวย
วิธีการ self-assessment ตามแนวทางที่ สสช. และ ผูประสานงานกระทรวงรวมกันกําหนด
สสช. และ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหนาที่ใหการสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพสถิติทางการแก SU และ OS ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถิตท
ิ างการ ทั้งดานวิชาการและการ
บริหารจัดการ และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแสวงหาการสนับสนุนดานบุคลากรและ
งบประมาณตามความจําเปน
ภารกิจดังกลาวขางตน สสช.ตองการใหบรรลุเปาหมายระยะยาว คือ
•
•
•
•
•

ี ารปรับปรุงดานคุณภาพ
ใหมีการยอมรับในมาตรฐาน และวิธีการดําเนินงานเพื่อใหมก
ขอมูลสถิติ
ใหการรับรองสถิตท
ิ ี่เปนสถิตท
ิ างการ
ใหการรับรองวาจะใหมีประกาศในเรื่องคุณภาพสถิติทางการแกผูใชขอมูล
สนับสนุนใหผูใชขอมูลสามารถประเมินคุณภาพขอมูลสถิติ
ใหการรับรองวา สสช. จะเปนผูนําดานการผลิตขอมูลสถิตท
ิ ี่มีคุณภาพ
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3.2.3

การกําหนดชือ
่ และโครงสรางขอมูลเพือ
่ การแลกเปลี่ยนขอมูล

ในขั้นตอน การแลกเปลี่ยนขอมูลโดยเครือขายเชื่อมโยง IT contacts ของหนวยงานและ OS
contacts หารือและตกลงรวมกันที่จะกําหนดชื่อ และโครงสรางขอมูลสถิตท
ิ างการที่จะนํามาแลกเปลี่ยน
บนโครงขาย GIN เพื่ออํานวยความสะดวกกับ IT contacts ที่จะแปลงขอมูลเปน XML document ตาม
โครงสรางที่ OS contacts ตองการเผยแพรและแลกเปลีย
่ น ในการนี้ จะตองหารือกันในรายละเอียดของ
ชื่อและโครงสรางขอมูล ทั้งนี้จะตองตกลงเรื่องรูปแบบตารางที่จะนําเสนอดวย เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับผูใ ชที่ไมเขาใจ XML schema ไดสืบคนขอมูลในรูปแบบธรรมดา
ตารางแสดงชื่อ และโครงสรางขอมูลขางลางนี้ ไดมาจากการพิจารณารูปแบบตารางที่หนวยงาน
ผูผลิตสถิตท
ิ างการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคารเผยแพรอยางเปนทางการทั้งในรูปแบบ
เอกสาร และจากเว็บไซด
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ตารางแสดงชือ
่ และโครงสรางขอมูลสถิตท
ิ างการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร
หมวด/หมู
หนวยงาน
ชื่อสถิตท
ิ างการ

รายการขอมูล
Data items

หนวย

unit

ชนิดขอมูล
(Data type)

คาที่เปนไปได/รายงานที่
ตองการ
Possible Value/report

การ
คํานวณ
รอยละ

คาของขอมูล
Data range

สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว
จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ

จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ

คน

integer

ระยะเวลาพักเฉลี่ย

วัน

ทศนิยม 2
ตําแหนง

1.00-10.00

จํานวนครั้ง (Trip) ของการ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาว
ไทย

ลานครั้ง
(Trip)

ทศนิยม 2
ตําแหนง

1.00-90.00

ระยะเวลาพักเฉลี่ย

วัน

ทศนิยม 2
ตําแหนง

1.00-3.00

จํานวนคนไทยที่เดินทางทองเที่ยว
ตางประเทศ

จํานวนคนไทยที่เดินทาง
ทองเที่ยวตางประเทศ

คน

integer

ประเทศที่เดินทางไป

จํานวนสถานทีพ
่ ัก

จํานวนสถานพักแรม

แหง

integer

คนไทยและตางประเทศ รายภาค

จํานวนหองพัก

หอง

integer

1-300,000

วันพักเฉลี่ย

วัน

ทศนิยม 2
ตําแหนง

1.00-5.00

อัตราการเขาพัก

%

ทศนิยม 2
ตําแหนง

1.00-70.00

จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทย
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สัญชาติ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
วิธีการเดินทาง ประเทศที่อาศัย เพศ
ความถี่ วัตถุประสงคของการเขามา
อายุ และอาชีพ

1-15,000,000

1-5,000,000

1-5,000

หมวด/หมู
หนวยงาน
ชื่อสถิตท
ิ างการ

รายการขอมูล
Data items
จํานวนคนเขาพักแรม

หนวย

unit
คน

ชนิดขอมูล
(Data type)
integer

คาที่เปนไปได/รายงานที่
ตองการ
Possible Value/report
คนไทยและตางประเทศ รายภาค
คนไทยและตางประเทศ รายจังหวัด

คาใชจายของนักทองเที่ยวตางประเทศ

คาใชจายของนักทองเที่ยวชาวไทย

จํานวนการถายทําภาพยนตรตา
 งประเทศใน
ประเทศไทย

การ
คํานวณ
รอยละ

คาของขอมูล
Data range
1-15,000,000
1-50,000

คาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวัน

บาท

integer

1-5,000

รายได

ลานบาท

integer

1-500,000

คาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวัน

บาท

ทศนิยม 2
ตําแหนง

1-2,000

รายได

ลานบาท

ทศนิยม 2
ตําแหนง

1-350,000

คาใชจายการเดินทางในโอกาส
พิเศษและทองเที่ยวเฉลี่ยตอวัน
ตอครัวเรือน

บาท

integer

ภาค เขตการปกครอง

1-250

จํานวนการถายทําภาพยนตร
ตางประเทศในประเทศไทย

เรื่อง

integer

ชนิดของภาพยนตร ประเทศผูผลิต
ภาพยนตร

1-500

งบประมาณการถายทํา

ลานบาท

integer

จํานวนนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ภัตตาคาร รานอาหารและ
เครื่องดื่ม

ราย

integer

1-2,000

สํานักบริการขอมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย
จํานวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนภัตตาคาร
รานอาหารและเครื่องดื่ม

• อําเภอ/เขต จังหวัด ประเทศ ทุน
จดทะเบียน รายเดือน ราย
ไตรมาส รายป
• หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หาง
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1-5,000

หมวด/หมู
หนวยงาน
ชื่อสถิตท
ิ างการ
จํานวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนโรงแรมและเกตส
เฮาส

รายการขอมูล
Data items

หนวย

unit

ชนิดขอมูล
(Data type)

คาที่เปนไปได/รายงานที่
ตองการ
Possible Value/report

การ
คํานวณ
รอยละ

คาของขอมูล
Data range

หุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัท
มหาชนจํากัด

จํานวนนิติบุคคลที่จดทะเบียน
โรงแรมและเกสเฮาส

สํานักงานสถิติแหงชาติ
โรงแรมและเกสตเฮาส

จํานวนโรงแรมและเกสตเฮาส

แหง

integer

รอยละของโรงแรมและเกสต
เฮาส

รอยละ

ทศนิยม 1
ตําแหนง

ขนาดของกิจการ

หอง

จํานวนหองพัก

จํานวน
โรงแรม
และเกสต
เฮาสแตละ
ขนาดของ
ภาคตางๆ
หารดวย
จํานวน
โรงแรม
และเกสต
เฮาส
ทั้งหมด
ของภาค

0-100

ขนาดของกิจการ จําแนกตามจํานวน
หองพัก (ต่ํากวา 60 หอง, 60-149
หอง, 150 หองขึ้นไป)

ภาค

หองพัก

1-5,000

หอง
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character

ทั่วราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต

integer

หองชุด หองสามัญ รวม

1-100,000

หมวด/หมู
หนวยงาน
ชื่อสถิตท
ิ างการ

รายการขอมูล
Data items
รอยละของหองพัก

หนวย

unit

ชนิดขอมูล
(Data type)

รอยละ

ทศนิยม 2
ตําแหนง

จํานวนผูเขาพักชาวไทยและชาว
ตางประเทศ

คน

interger

รอยละของผูเขาพักชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ

รอยละ

ทศนิยม 1
ตําแหนง

แหง

integer

คาที่เปนไปได/รายงานที่
ตองการ
Possible Value/report

การ
คํานวณ
รอยละ
จํานวน
หองชุด/
จํานวน
หองสามัญ
หารจํานวน
หอง
ทั้งหมด
ของ
โรงแรม
และเกสต
เฮาสขนาด
ตางๆ ของ
ภาค

คาของขอมูล
Data range
0-100

ขนาดของกิจการ
ภาค
ผูเขาพัก

1-50,000,000

0-100

ขนาดของกิจการ
ภาค
หองประชุม/สัมมนาหรือหองจัดเลี้ยง

จํานวนหองประชุม/สัมมนาหรือ
หองจัดเลี้ยง
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1-5,000

หมวด/หมู
หนวยงาน
ชื่อสถิตท
ิ างการ

รายการขอมูล
Data items

หนวย

unit

รอยละของหองประชุม/สัมมนา
หรือหองจัดเลี้ยง

รอยละ

ขนาดความจุ

คน

ชนิดขอมูล
(Data type)

คาที่เปนไปได/รายงานที่
ตองการ
Possible Value/report

ทศนิยม 1
ตําแหนง

การ
คํานวณ
รอยละ
จํานวน
โรงแรม
และเกสต
เฮาสที่มี
หอง
ประชุมแต
ละขนาด
ของภาค
ตางๆ หาร
ดวยจํานวน
โรงแรม
และเกสต
เฮาสขนาด
ตางๆ ของ
ภาค

คาของขอมูล
Data range
0-100

ความจุของหองประชุม 1 - 49, 50199, 200-299, 300-399, 400499, >500

ขนาดของกิจการ
ภาค
คนทํางานในโรงแรมและเกสตเอาส

จํานวนคนทํางานในโรงแรมและ
เกสตเอาส

คน

integer
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1-100,000

หมวด/หมู
หนวยงาน
ชื่อสถิตท
ิ างการ

รายการขอมูล
Data items
ลักษณะการจางงาน

หนวย

unit
ระดับ
ผูบริหาร,
รองหัวหนา
ฝายและ
ผูชวย
หัวหนาฝาย
ตางๆ,
พนักงาน
ผูใชเทคนิค
ระดับกลาง,
พนักงานที่
ไมตองใช
เทคนิค

เพศ

ชนิดขอมูล
(Data type)

คาที่เปนไปได/รายงานที่
ตองการ
Possible Value/report

การ
คํานวณ
รอยละ

คาของขอมูล
Data range

character

character

หญิง ชาย

integer

คาจางเงินเดือน คาลวงเวลา โบนัส
สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทน
เงินสมทบกองทุนการประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

ขนาดของกิจการ
ภาค
คาใชจายดานบุคลากร

คาใชจายดานบุคลากร

พันบาท

ขนาดของกิจการ
ภาค
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1-20,000,000

หมวด/หมู
หนวยงาน
ชื่อสถิตท
ิ างการ
คาใชจายในการดําเนินกิจการของโรงแรม
และเกสตเฮาส

รายการขอมูล
Data items
คาใชจายในการดําเนินกิจการ
โรงแรมและเกสตเฮาส

หนวย

unit
พันบาท

71

ชนิดขอมูล
(Data type)
integer

คาที่เปนไปได/รายงานที่
ตองการ
Possible Value/report
คาซื้อสินคาประเภทอาหารและ
เครื่องดื่ม / คาไฟฟา / คาน้ําประปา
/ คากาซ / คาน้ํามันเชื้อเพลิง / คา
ไปรษณีย คาโทรศัพท คาโทรสาร /
คาเครื่องเขียน แบบพิมพ
หนังสือพิมพ และวัสดุสิ้นเปลือง /
คาทําบัญชี คาปรึกษา คา
ทนายความ คาตรวจสอบบัญชี /
คาใชจายในการฝกอบรม คาวิจัย
วางแผนและพัฒนา คาจาง
ผูเชี่ยวชาญตางประเทศ / คา
โฆษณา / คาเบีย
้ ประกันภัย /
คาใชจายเกี่ยวกับการใชบริการ
อินเทอรเน็ต / คาใชจายเกี่ยวกับการ
บํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร / คา
นายหนา / คารับรอง (คาอาหารและ
เครื่องดื่ม) / คารับรอง (คากิจกรรม
เพื่อความบันเทิง นันทนาการ เชน
กีฬาตางๆ) / คารับรอง (คาที่พัก) /
คาพาหนะและคาที่พักที่ใชเฉพาะ
เพื่อกิจการ / คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต / คาบํารุงการกุศล / คา
ซอมแซมอาคาร และสินทรัพยตาง ๆ
/ คาเชาอาคาร อาคารพรอมที่ดิน
ยานพาหนะ เครื่องจักรและเครื่องมือ
ฯลฯ / คาเชาที่ดิน / ขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนฯ / คา
ดอกเบี้ยจาย / หนี้สูญ / คาเครื่องใช
ที่ทําดวยผา / คาผลิตภัณฑทําความ
สะอาดตาง ๆ / อื่นๆ

การ
คํานวณ
รอยละ

คาของขอมูล
Data range
1-50,000,000

หมวด/หมู
หนวยงาน
ชื่อสถิตท
ิ างการ

รายการขอมูล
Data items

หนวย

unit

ชนิดขอมูล
(Data type)

คาที่เปนไปได/รายงานที่
ตองการ
Possible Value/report

การ
คํานวณ
รอยละ

คาของขอมูล
Data range

ขนาดของกิจการ
ภาค
รายรับจากการดําเนินกิจการของโรงแรมและ
เกสตเฮาส

รายรับจากการดําเนกิจการ
โรงแรมและเกสตเฮาส

พันบาท

ขนาดของกิจการ
ภาค
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integer

รายรับจากภัตตาคาร/หองอาหาร
สถานบันเทิง รานขายของที่ระลึก
การใหเชาหองประชุม/สัมมนา

1-60,000,000

บรรณานุกรม :
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554).สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
http://www.statisphere.govt.nz/about-official-statistics
http://www.tourism.govt.nz/aboutus/index.html
Quality Management in Korean National Statistical System Focused on Quality Assessment ,
Sung H. Park, Department of Statistics, Seoul National University, Seoul Korea ,2006
New Direction of Korea National Statistical Office (2006-2010) , Dae -You Kim. Commissioner
of the Korea National Statistical Office
Change in Korean Society and Its Impact on Statistical Developments, Myoungshic Jhun and
Jong-Hoo Choi , Korea University, Bong-Ho Choi, KNSO
Environmental Statistics of Korea, KNSO,May 2000
รายงานฉบับสมบูรณ “โครงการจัดทํารางแผนแมบท ระบบสถิติประเทศไทย” โดยสํานักงานที่ปรึกษาการ
จัดการ ดร.ไมตรี วสันติวงศ , ธันวาคม 2549
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2550 เขาถึงไดจาก
http://library2.paliament.go.th/giventake/content_cons50/cons2550.pdf
ยุทธศาสตรกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2551 – 2554 เขาถึงไดจาก
http://www.mots.go.th/download/Strategy/strategy_of_mots2551-2554.pdf
สรุปแผนการตลาดการทองเทีย
่ วป 2552 เขาถึงไดจาก
http://www.tourismthailand.org/download/my_documents/my_files/map2552.doc

ภาคผนวกที่ 1
รายการสถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร

ภาคผนวกที 1

รายการสถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จัดทํา/เผยแพรขอมูลสถิติเกี่ยวกับสถานการณดานการทองเที่ยว ประกอบดวย
รหัสโครงการ
31 การสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส สํารวจทุก 2 ป เริ่มตั้งแตป 2535 การสํารวจครั้งลาสุดคือ ป 2551 นับเปนครั้งที่ 21 โดยจัดทํา
ตามความตองการของการทองที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)
01 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
02 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ขนาดของกิจการ และภาค
03 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินการ ขนาดของกิจการและภาค
04 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามเงินทุนจดทะเบียน ขนาดของกิจการ และภาค
05 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามสัดสวนการลงทุนหรือถือหุนจากตางประเทศ ขนาดของกิจการ และภาค
06 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามการมีเครื่องคอมพิวเตอรใช จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีทั้งหมด จํานวนบุคลากร
ที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน ขนาดของกิจการ และภาค
07 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามการใชอินเทอรเน็ต จํานวนบุคลากรที่ใชอินเทอรเน็ต วิธีเชื่อมตออินเทอรเน็ต
และกิจกรรมที่ใชกับอินเทอรเน็ต ขนาดของกิจการและภาค
08 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามการมีเว็บไซตในการดําเนินกิจการและกิจกรรม/บริการที่ดําเนินการบนเว็บไซด
ขนาดของกิจการ และภาค
09 จํานวนและรอยละของหองพัก จําแนกตามประเภทหองพัก ขนาดของกิจการ และภาค
10 จํานวนและรอยละของหองพัก จําแนกตามประเภทของหอง ขนาดของกิจการ และภาค
11 จํานวนและรอยละของหองสามัญ จําแนกตามประเภทหองพัก ขนาดของกิจการ และภาค
12 จํานวนและรอยละของผูเขาพักชาวไทยและชาวตางประเทศ จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
13 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาสที่มีหองประชุม/สัมมนา หรือหองจัดเลี้ยง จําแนกตามขนาดความจุ (คน) ขนาดของกิจการ และภาค
14 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาสที่มีการจัดประชุม/สัมมนา จําแนกตามจํานวนครั้งของการจัดประชุม/สัมมนา ขนาดของกิจการ
และภาค
15 จํานวนและรอยละของผูเขารวมประชุม/สัมมนา ตามจํานวนครั้งของการจัดประชุม/สัมมนา จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
16 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาสที่ดําเนินธุรกิจบริการประเภทตาง ๆ จําแนกตามลักษณะการดําเนินธุรกิจบริการ
ขนาดของกิจการ และภาค
17.1 จํานวนผูใชบริการภัตตาคาร/หองอาหารเฉลี่ยตอวัน จําแนกตามผูใชบริการ ขนาดของกิจการ และภาค
17.2 จํานวนผูใชบริการสถานบันเทิงเฉลี่ยตอวัน จําแนกตามผูใชบริการ ขนาดของกิจการ และภาค
17.3 จํานวนผูใชบริการรานขายของที่ระลึกเฉลี่ยตอวัน จําแนกตามผูใชบริการ ขนาดของกิจการ และภาค
18 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามการมีสิ่งอํานวยความสะดวกบริการ ประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวก
ขนาดของกิจการ และภาค
19 จํานวนคนทํางานในโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามลักษณะการจางงาน เพศ ขนาดของกิจการ และภาค
20 จํานวนคนทํางาน จํานวนหองพักและจํานวนคนทํางานเฉลี่ยตอหองพัก จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
21 ขอมูลสถิติที่สําคัญ จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
22 คาใชจายดานบุคลากรในป 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
23 คาใชจายในการดําเนินกิจการของโรงแรมและเกสตเฮาสในป 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
ผ1-1
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24
25
26
27
28
29
30
31
32

รายรับจากการดําเนินกิจการของโรมแรมและเกสตเฮาสในป 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
มูลคาสินทรัพยหมุนเวียนของโรงแรมและเกสตเฮาส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
มูลคาหนี้สินของโรงแรมและเกสตเฮาส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรในป 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
มูลคาซื้อสินทรัพยถาวรใหม หรือผลิตขึ้นใชเองในป 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
มูลคาซื้อสินทรัพยถาวรที่ใชแลวในป 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
มูลคาขายสินทรัพยถาวรที่ใชแลวในป 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
สวนเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยถาวรในป 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค

รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปลาสุด พ.ศ. 2550 (ตั้งแตป 2549 ทําการสํารวจทุกป)
01
02
03
04

คาใชจายเดินทางทองเที่ยวเองในและตางประเทศ
คาใชจายเดินทางทองเที่ยวกับทัวรในและตางประเทศ
คาซื้อสินคา / ของที่ระลึกในการทองเที่ยวในประเทศ
คาซื้อสินคา / ของที่ระลึกในการทองเที่ยวตางประเทศ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
จัดทํา/เผยแพรขอมูลสถิติเกี่ยวกับสถานการณดานการทองเที่ยว ประกอบดวย
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
รหัสโครงการ
01 ขอมูลสถานพักแรม สํามะโน จัดทําทุกป ปลาสุด พ.ศ.2546 โดยกองบริการขาวสารการทองเที่ยว
01 รายชื่อ สถานที่ตั้ง และจํานวนสถานพักแรม
02 สถานพักแรม จําแนกตามจํานวนหองพัก ระดับราคา (ราคาประกาศของหองพัก standard room) และประเภท
Market Intelligence 2004 สํารวจและเผยแพรเปนประจําทุกป โดยงานฐานขอมูลการตลาด กองกลยุทธการตลาด
01 การกระจายตัวการเดินทางภายในประเทศ ป 2547 จําแนกตามประเภทของผูเยี่ยมเยือน (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต)
02 การกระจายตัวการเดินทางภายในประเทศ ป 2547 (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต)
03 การกระจายตัวการเดินทางภายในประเทศของคนไทย ป 2547 (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต)
04 การกระจายตัวการเดินทางภายในประเทศของชาวตางประเทศ ป 2547 (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต)
05 เปรียบเทียบจํานวนคืนพักและระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักทองเที่ยว ระหวางป 2546 กับ 2547 (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต)
06 เปรียบเทียบจํานวนคืนพักของนักทองเที่ยวคนไทย ระหวางป 2546 กับ 2547 (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต)
07 เปรียบเทียบจํานวนคืนพักของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ระหวางป 2546 กับ 2547 (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต)
08 เปรียบเทียบรายไดจากการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ จําแนกตามประเภทของผูเยี่ยมเยือนป 2547 (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต)
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09 เปรียบเทียบรายไดจากการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ ป 2547(ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต)
10 เปรียบเทียบรายไดจากการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของคนไทย ป 2547 (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต)
11 เปรียบเทียบรายไดจากการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของชาวตางประเทศ ป 2547(ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต)
12 จํานวนการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของคนไทยและนักทองเที่ยวระหวางประเทศที่เดินทางเขามาในประเทศไทย
จําแนกตามลักษณะการเดินทางป 2530-2547
13 การกระจายตัวเดินทางทองเที่ยว (ผูเยี่ยมเยือน,นักทองเที่ยว,นักทัศนาจร) ภายในประเทศ จําแนกตามภูมิภาค
14 การกระจายตัวเดินทางทองเที่ยว (คนไทย,ชาวตางประเทศ) ภายในประเทศ จําแนกตามภูมิภาค
15 เปรียบเทียบจํานวนคืนพักและระยะเวลาพํานักเฉลี่ย ของนักทองเที่ยว จําแนกตามภูมิภาค
16 เปรียบเทียบจํานวนคืนพักและระยะเวลาพํานักเฉลี่ย ของนักทองเที่ยวคนไทย จําแนกตามภูมิภาค
17 เปรียบเทียบจํานวนคืนพักและระยะเวลาพํานักเฉลี่ย ของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาค
18 เปรียบเทียบรายไดจากการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ ป 2547
19 เปรียบเทียบรายไดจากการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของคนไทย ป 2547
20 เปรียบเทียบรายไดจากการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของชาวตางประเทศ ป 2547
21 การเดินทางภายในประเทศ ป 2547 จําแนกตามแหลงทองเที่ยวหลัก
22 การกระจายรายไดและการเดินทางภายในประเทศ ป 2547 จําแนกตามแหลงทองเที่ยว
23 การเดินทางภายในประเทศของคนไทย ป 2547 จําแนกตามแหลงทองเที่ยวหลัก
24 การกระจายรายไดและการเดินทางภายในประเทศของคนไทย ป 2547 จําแนกตามแหลงทองเที่ยว
25 การเดินทางภายในประเทศของชาวตางประเทศ ป 2547 จําแนกตามแหลงทองเที่ยวหลัก
26 การกระจายรายไดและการเดินทางภายในประเทศของชาวตางประเทศ ป 2546 จําแนกตามแหลงทองเที่ยว
27 International Tourist Arrivals by (Sub)region 1990-2003
28 WORLD'S TOP 25 TOURISM DESTINATIONS 2000-2002
29 WORLD'S TOP 25 TOURISM EARNERS 2000-2002
30 WORLD'S TOP 25 TOURISM SPENDERS 2000-2002
31 INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY REGION (MILLIONS) (sheet Forecast)
32 การขยายตัวจํานวนหองพักในแหลงทองเที่ยวชวง 5 ป (2543 - 2547) จําแนกตามรายภูมิภาค
33 ขอมูลสถานพักแรมแหลงทองเที่ยวป 2534 - 2547 (ภาคเหนือ กทม. ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต)
34 การขยายตัวของนักทองเที่ยวและหองพัก ป 2535 - 2547
35 การขยายตัวจํานวนหองพักทั้งหมดเปรียบเทียบกับจํานวนหองพัก สําหรับนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวหลัก
36 การขยายตัวจํานวนหองพักสําหรับนักทองเที่ยวรายจังหวัด (ภาคเหนือ ภาคกลาง(รวมกรุงเทพมหานคร) ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต)
37 อัตราการเขาพักเฉลี่ย ในกลุมโรงแรมระดับตาง ๆ ป 2547 แยกตามรายภูมิภาค
38 ปริมาณหองพักโรงแรมและอัตราการเขาพักเฉลี่ย ป 2547
39 การกระจายตัวของนักทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวหลัก 74 แหลงทองเที่ยว ป 2547
40 จํานวนผูเขาพักแรมในสถานพักแรมเชิงพาณิชย ตามแหลงทองเที่ยวหลักป 2547
41 จํานวนคืนพักของนักทองเที่ยวในสถานพักแรมเชิงพาณิชย ตามแหลงทองเที่ยวหลักป 2547
42 เปรียบเทียบปริมาณหองพักและความตองการหองพักป 2547 จําแนกตามรายภาค
43 เปรียบเทียบปริมาณหองพักและความตองการหองพัก จําแนกรายจังหวัดป 2547
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รายงานสถิติประจําป 2549 ททท. เปนผูจัดเก็บ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนผูผลิตรายงานและเผยแพรรายป
SECTION 1: INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10a
1.10b
1.10c
1.10d
1.10e
1.11
1.12
1.13

INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY COUNTRY OF RESIDENCE 1999-2003
INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY COUNTRY OF RESIDENCE 2003
INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY NATIONALITY AND MONTH OF ARRIVALS 2003
INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY NATIONALITY AND MODE OF TRANSPORT 2003
INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS* BY MODE OF TRANSPORT 1999-2003
INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS* BY MONTH OF ARRIVAL 1999-2003
AVERAGE LENGTH OF STAY OF INTERNATIONAL TOURISTS 1999-2003
AVERAGE LENGTH OF STAY OF INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS 2003
TOURIST NIGHTS OF INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS 2003
INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY COUNTRY OF RESIDENCE BY SEX, FREQUENCY OF VISIT, AND BY TRAVEL
ARRANGEMENT 2003
INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY COUNTRY OF RESIDENCE X AGE 2003
INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY COUNTRY OF RESIDENCE X PURPOSE OF VISIT 2003
INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY COUNTRY OF RESIDENCE X OCCUPATION 2003
INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY COUNTRY OF RESIDENCE X ACCOMMODATION 2003
INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS FROM MAJOR MARKETS 2002-2003
INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY LAST PLACE OF CALL 2003
OVERSEAS THAI NATIONALS BY COUNTRY OF RESIDENCE AND MONTH LF ARRIVAL 2003

SECTION 2 : AIR TRAFFIC
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY NATIONALITY AT BANGKOK INTERNATIONAL AIRPORT 2003
INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY NATIONALITY AT INTERNATIONAL AIRPORT 2003
INTERNATIONAL AIR TRAFFIC AT BANGKOK INTERNATIONAL AIRPORT 2003
INTERNATIONAL NON SCHEDULED FLIGHTS AT INTERNATIONAL AIRPORTS BY COUNTRY OF ORIGIN 2003
INCOMING INTERNATIONAL SCHEDULED FLIGHTS AT BANGKOK INTERNATIONAL AIRPORT 2002-2003

SECTION 3 : OUTGOING THAI TRAVELLERS
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

OUTGOING THAI TRAVELLERS 1995-2003
AVERAGE LENGTH OF STAY OF OUTGOING THAI TRAVELLERS 2003
OUTGOING THAI TRAVELLERS BY MONTH OF DEPARTURE & MODE OF TRANSPORT 2002-2003
OUTGOING THAI NATIONALS BY COUNTRY OF DESTINATION 2003
PROFILE OF OUTGOING THAI NATIONALS 2002-2003

SECTION 4 : TOURISM RECEIPTS
4.1 TOURISM RECEIPTS 2003
4.2 AVERAGE EXPENDITURE OF INTERNATIONAL TOURISTS 1999-2003
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4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

BREAKDOWN OF TOURISM RECEIPTS 1999-2003
TOURISM RECEIPTS BY EXPENDITURE ITEMS 1999-2003
TOURISM EXPENDITURES 2003
AVERAGE EXPENDITURE OF OUTGOING THAI 1999-2003
BREAKDOWN OF TOURISM EXPENDITURE 1999-2003
TOURISM EXPENDITURES BY EXPENDITURE ITEMS 1999-2003
TOURISM BALANCE 1999-2003
COMPARISON BETWEEN TOURISM RECEIPTS AND OTHER MAJOR EXPORTS OF THAILAND 1999-2003

SECTION 5 : ACCOMMODATION ESTABLISHMENT
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5a
5.5b
5.5c
5.5d
5.5e
5.5f
5.5g
5.5h
5.5i

NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS* AND ROOMS IN THAILAND 1999-2003
NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS* AND ROOMS IN MAJOR CITIES 1999-2003
GENERAL DATA OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN MAJOR CITIES 1999-2003
AVERAGE OCCUPANCY RATE OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN MAJOR CITIES 2002-2003
GUEST ARRIVALS AT ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN BANGKOK 2003
GUEST ARRIVALS AT ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN CHIANG MAI 2003
GUEST ARRIVALS AT ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN KANCHANABURI 2003
GUEST ARRIVALS AT ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN PATTAYA 2003
GUEST ARRIVALS AT ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN PHUKET 2003
GUEST ARRIVALS AT ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN HAT YAI 2003
GUEST ARRIVALS AT ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN SAMUI 2003
GUEST ARRIVALS AT ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN SUNGAI KOLOK 2003
GUEST ARRIVALS AT ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN NAKORN RATCHASIMA (KORAT) 2003

SECTION 6 : DOMESTIC TOURISM
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

DOMESTIC TOURISM IN THAILAND 1987-2003
INTERNAL TOURISM BY TYPE OF VISITORS 2003
DOMESTIC OF THAI BY REGION 2003
INBOUND TOURISM BY REGION 2003
COMPARE OF INTERNAL REVENUE BY TYPE OF VISITORS 2003
COMPARE OF DOMESTIC REVENUE BY TYPE OF VISITORS 2003
COMPARE OF INBOUND REVENUE BY TYPE OF VISITORS 2003
INTERNAL TOURISM & REVENUE 2003
DOMESTIC TOURISM & REVENUE 2003
INBOUND TOURISM & REVENUE 2003

สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว
สถิตินักทองเที่ยว
01 International Tourist Arrivals , Number of International Tourist, Average on Length of Stay, Average Expenditure and Revenue
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02
03
04
05
06
07
08
09

Domestic Thai Visitors , Thai visitor, Average on Length of Stay, Average Expenditure and Rrevenue
International Tourist Arrivals by Nationality and Mode of Transport
International Tourist Arrivals by Country of Residence
Profile of International Tourist Arrivals (sex, frequency of visit, travel arrangement, purpose of visit, age, occupation )
Outgoing Thai Nationals by Country of Destination
International Tourist Arrivals to Thailand by Nationality at Suvarnabhumi International Airport
Accommodation Establishments of Tourist Attraction in Thailand
Guest Arrivals at Accommodation Establishments in provinces by Nationality (included Thai)

สถิติการถายทําภาพยนตร เก็บขอมูลจากจํานวนผูขออนุญาตถายทําภาพยนตร
01 จํานวนการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทยและงบประมาณ จําแนกตามชนิดของภาพยนตร (2541-2549)
02 จํานวนการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย จําแนกตามประเทศผูผลิตภาพยนตร (2541-2549)
สถิติการจดทะเบียนมัคคุเทศก ขอมูลจากสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานคร เผยแพรรายเดือน / ป
สรุปการจดทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก
01 จํานวนผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว จําแนกตามประเภทใบอนุญาต ( ยกเลิกแลว)
02 จํานวนผูไดรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก จําแนกตามประเภทใบอนุญาต ( ยกเลิกแลว)
03 สรุปการจดทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ขอมูลตั้งแตเริ่มใช พรบ.
04 การจดทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ประจําเดือน)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จัดทํา/เผยแพรขอมูลสถิติเกี่ยวกับสถานการณดานการทองเที่ยว ประกอบดวย
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
รหัสโครงการ
16 สถิตินักทองเที่ยว เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงาน/เอกสารตาง ๆ โดยสวนศึกษาและวิจัยอุทยาน สํานักอุทยานแหงชาติ จัดเก็บขอมูลรายเดือน ราย
ปงบประมาณ ขอมูลลาสุดเดือนสิงหาคม 2551 http://www.dnp.go.th/NPRD/develop/Stat_Tourist.php
01 สถิตินักทองเที่ยวที่เขาไปในอุทยานแหงชาติตางๆ จําแนกเปน ชาวไทย ชาวตางประเทศ รายเดือน รายปงบประมาณ
02 สถิตินักทองเที่ยวที่เขาไปในวนอุทยานตางๆ จําแนกเปน ชาวไทย ชาวตางประเทศ รายเดือน รายปงบประมาณ
03 สถิติที่พักในอุทยานแหงชาติตางๆ รายเดือน รายปงบประมาณ
04 สถิติที่พักในวนอุทยานตางๆ รายเดือน รายปงบประมาณ
05 สถิติยานพาหนะที่เขาไปในอุทยานแหงชาติตางๆ รายเดือน รายปงบประมาณ
06 สถิตินักทองเที่ยวที่เขาไปในอุทยานแหงชาติตางๆ จําแนกเปน ชาวไทย (นักศึกษา และประชาชน) ชาวตางประเทศ และจํานวนนักทองเที่ยวที่พัก
แรมในอุทยานแหงชาติ รายเดือน รายปงบประมาณ

หนวยงานอื่น ๆ
จัดทํา/เผยแพรขอมูลสถิติเกี่ยวกับสถานการณดานการทองเที่ยว ประกอบดวย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว
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สํารวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในการรักษาความปลอดภัยและบริการแกนักทองเที่ยว จัดทํารายป
สํารวจความพึงพอใจนักทองเที่ยว จัดทํารายป
หนังสือกองบังคับการตํารวจทองเที่ยว
01
02
03
04

การปองกันเหตุและลดจํานวนผูเสียหายชาวตางชาติ
การปราบปรามจับกุมบุคคลเปนภัยตอนักทองเที่ยว
การใหบริการอํานวยความสะดวก ชวยเหลือนักทองเที่ยว
การจัดตั้งและสนับสนุนการจัดตั้งอาสาสมัครเครือขายชวยเหลือนักทองเที่ยว

ธนาคารแหงประเทศไทย
อัตราการเขาพักโรงแรม สํารวจโดยทีมเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจจริง เปนขอมูลใชภายในไมเผยแพร
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
สถิติการจัดประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และการจัดงานแสดงสินคา/นิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย ปลาสุด 2549
01
02
03
04
05
06
07
08

จํานวนครั้งและจํานวนผูเขารวมประชุมนานาชาติของกลุมบริษัทเอกชนในไทย (CORPORATE MEETING) จําแนกตามภูมิภาค ป 2548-2549
จํานวนกลุมและ จํานวนนักทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล จําแนกตามภูมิภาค ป 2548-2549
จํานวนครั้งและจํานวนผูเขารวมประชุมนานาชาติของกลุมองคกรในไทย (NON-CORPORATE MEETING) จําแนกตามภูมิภาค ป 2548-2549
จํานวนการแสดงสินคานานาชาติและประมาณการจํานวนผูรวมงานการแสดงสินคา/นิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย ป 2547-2549
ภาพรวมรายไดจากธุรกิจ MICE ป 2548-2549
ภาพรวมนักทองเที่ยวระหวางประเทศ ป 2548-2549
ภาพรวมรายไดจากธุรกิจ MICE รวมผูติดตาม (ACCOMPANY) ป 2548-2549
การเปรียบเทียบธุรกิจ MICE กับภาพรวมนักทองเที่ยวระหวางประเทศ ป 2548-2549

สถิติการประชุมนานาชาติป 2549
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

จํานวนครั้งและจํานวนผูเขารวมประชุมนานาชาติในประเทศไทย จําแนกตามภูมิภาค ป 2548-2549
จํานวนครั้งและจํานวนผูเขารวมประชุมนานาชาติ Corporate Meeting ในประเทศไทย จําแนกตามภูมิภาค ป 2548-2549
จํานวนครั้งและจํานวนผูเขารวมประชุมนานาชาติ Non – Corporate Meeting ในประเทศไทย จําแนกตามภูมิภาค ป 2548-2549
จํานวนครั้งและจํานวนผูเขารวมประชุมนานาชาติในประเทศไทย จําแนกตามจังหวัด ป 2549
จํานวนครั้งและจํานวนผูเขารวมประชุมนานาชาติประเภท Non-Corporate Meeting ในประเทศไทย จําแนกตามจังหวัด ป 2549
รอยละของจํานวนการประชุมนานาชาติ จําแนกตามประเภทและระยะเวลาของงาน ป 2548-2549
รอยละของจํานวนการประชุมนานาชาติ จําแนกตามประเภทและระยะเวลาของงาน ป 2549
รอยละของการจัดประชุมนานาชาติในประเทศไทย จําแนกตามขนาดของการประชุมป 2549
จํานวนครั้งและจํานวนผูรวมประชุมนานาชาติในประเทศไทย จําแนกตามเดือนที่จัดการประชุมป 2549
จํานวนครั้งและจํานวนผูเขารวมประชุมนานาชาติในประเทศไทย จําแนกตามหัวขอการประชุม ป 2549
จํานวนผูเขารวมประชุมนานาชาติ ประเภท Non-Corporate Meeting ในประเทศไทย จําแนกตามถิ่นที่อยูป 2549
จํานวนผูเขารวมประชุมนานาชาติ ประเภท Corporate Meeting ในประเทศไทย จําแนกตามถิ่นที่อยูป 2549

สถิติการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล ป 2549
21 จํานวนนักทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลจําแนกตามภูมิภาค ป 2548-2549
22 รอยละของจํานวนนักทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล จําแนกตามขนาดของกลุมนักทองเที่ยว ป 2548-2549
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23
24
25
26
27

ตัวอยางเสนทางการเดินทางของนักทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลจากตางประเทศ ป 2549
รอยละของจํานวนนักทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลจําแนกตามระยะพักคาง ป 2548-2549
จํานวนกลุมนักทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลจําแนกตามเดือนที่เดินทางมาประเทศไทย ป 2549
จํานวนนักทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล จําแนกตามถิ่นที่อยูป 2549
จํานวนนักทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลจําแนกตามประเภทธุรกิจ ป 2549

สถิติการจัดงานแสดงสินคา ป 2549
28
29
30
31
32
33
34
35

จํานวนงานแสดงสินคานานาชาติ จําแนกตามระยะเวลาของงาน (Show day) ป 2547- 2549
จํานวนการแสดงสินคานานาชาติ และประมาณการจํานวนผูรวมงานจําแนกตามขนาดของงานป 2548-2549
จํานวนงานแสดงสินคานานาชาติ ในประเทศไทย จําแนกตามเดือนและขนาดของงาน ป 2549
จํานวนงานแสดงสินคานานาชาติและงานแสดงสินคาในประเทศจําแนกตามเดือนที่จัด ป 2547- 2549
จํานวนงานแสดงสินคานานาชาติ จําแนกตามหัวขอของงาน ป 2547- 2549
จํานวนของงานแสดงสินคานานาชาติ จําแนกตามลักษณะของงานป 2547-2549
จํานวนของผูรวมแสดงสินคานานาชาติและผูรวมชมงานแสดงสินคานานาชาติ จําแนกตามลักษณะของงาน ในป 2549
จํานวนผูรวมแสดงสินคานานาชาติและผูรวมชมงานแสดงสินคานานาชาติ จําแนกตามหัวขอของงาน ป 2549

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
รายงานสถิติประจําป สํานักงานตรวจคนเขาเมือง รายเดือน/ป
01 สถิติการเดินทางเขา-ออก จําแนกตามสัญชาติและประเภทการตรวจลงตรา
02 สถิติการเดินทางเขา-ออก จําแนกตามดานและประเภทการตรวจลงตรา
03 สถิติการขออยูตอในราชอาณาจักรของคนตางดาว จําแนกตามสัญชาติ
04 สถิติการขออยูตอในราชอาณาจักรของคนตางดาว จําแนกตามดาน
05 การจับกุมบุคคลที่กระทําผิดตามพ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ประมวลกฎหมายอาญา และพ.ร.บ.อื่น ๆ จําแนกตามสัญชาติ
06 การจับกุมบุคคลที่กระทําผิดตามพ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ประมวลกฎหมายอาญา และพ.ร.บ.อื่น ๆ จําแนกตามดาน
กรุงเทพมหานคร
สถิติดานเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานคร
เก็บรวบรวมขอมูลจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยกองยุทธศาสตรบริหารจัดการ สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานครจัดทําป 2546-2549
01 จํานวนผูเยี่ยมเยือนกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะตางๆ (เพศ, อายุ, วัตถุประสงค, อาชีพ(2546-2549))
02 จํานวนผูเยี่ยมเยือนกรุงเทพมหานคร จําแนกตามพาหนะการเดินทาง (2546-2549) , ประเภทที่พัก (2546-2549),
03 ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักทองเที่ยว (2547-2549) , คาใชจายเฉลี่ย/คน/วัน(2547-2549), รายได(2547-2549),
04 จํานวนครั้งเฉลี่ยของการเดินทางในรอบป(2548-2549)
05 จุดบริการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร (2548-2549)
บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
1 สถิติการขนสงทางอากาศรายเดือน เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานสถิติการขนสงทางอากาศประจําป 2550
ประกอบดวยขอมูล ปริมาณเที่ยวบิน ผูโดยสาร สินคาและพัสดุไปรษณียภัณฑ ของทาอากาศยานในความรับผิดชอบทั้ง 6 แหง
(เชียงใหม เชียงราย ดอนเมือง หาดใหญ ภูเก็ต สุวรรณภูมิ)
01 จํานวนอากาศยานพาณิชยขึ้น-ลง (เที่ยวบิน) จําแนกตามทาอากาศยาน (2549-2550)
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02 จํานวนผูโดยสารเขา-ออก-ผาน (คน) จําแนกตามทาอากาศยาน (2549-2550)
03 ปริมาณการขนถายสินคาเขา-ออก (ตัน) จําแนกตามทาอากาศยาน (2549-2550)
04 ปริมาณการขนถายพัสดุไปรษณียภัณฑเขา-ออก (ตัน) จําแนกตามทาอากาศยาน (2549-2550)
กรมการขนสงทางอากาศ
สถิติการขนสงทางอากาศ เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานสถิติการขนสงทางอากาศประจําป 2549
1 สถิติขอมูลการขนสงทางอากาศภายในประเทศ ป 1995-2008
01
02
03
04

Aircraft Movement at airports (จําแนกตามทาอากาศยานในแตละภูมิภาค)
Departure Passengers at airports (จําแนกตามทาอากาศยานในแตละภูมิภาค)
Arrival Passengers at airports (จําแนกตามทาอากาศยานในแตละภูมิภาค)
All Passengers at Domestic Airports (จําแนกตามทาอากาศยานในแตละภูมิภาค)

2 สถิติขอมูลการขนสงทางอากาศตางประเทศ ป 1995-2008
01 จํานวนเที่ยวบิน จําแนกตามทาอากาศยาน จํานวนผูโดยสาร จํานวนสินคา จํานวนไปรษณียภัณฑ
กรมการขนสงทางบก
สถิติการขนสงทางบก เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานสถิติการขนสง ประจําป โดยสํานักจัดระบบการขนสงทางบก กลุมวิชาการและวางแผน
ฝายสถิติ กรมการขนสงทางบก
1 ขอมูลอื่นๆ
1 สถิติการใชสถานีขนสงผูโดยสารที่กรมการขนสงทางบกกํากับดูแล (จํานวนเที่ยว จํานวนผูโดยสาร เงินคาบริการ) (ป 2548-2550)
บริษัทขนสง จํากัด
1 สถิติผลการเดินรถบริษัทขนสง จํากัด เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงาน โดยกองพัฒนาธุรกิจ
01 จํานวนผูโดยสาร แยกตามภาค รายเสนทาง มาตรฐานรถ สถานีเดินรถตามภาค
02 จํานวนเสนทางการเดินรถ แยกหมวด แยกภาค ตามเสนทางการเดินรถ ของรถบริษัท ขนสง จํากัด และรถรวม
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
สถิติการขนสงทางน้ํา เก็บรวบรวมขอมูลสถิติของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
1 ขอมูลทาเรือ
1 รายชื่อทาเรือโดยสารเพื่อการทองเที่ยว
2 ขอมูลจํานวนผูโดยสารเฉลี่ยตอวันของเรือโดยสาร
2 เรือดวนเจาพระยา
3 เรือยนตขามฟากแมน้ําเจาพระยา
4 เรือยนตเพลาใบจักรยาว (เรือหางยาว)
5 เรือโดยสารในคลองแสนแสบ
6 เรือโดยสารคลองพระโขนง
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
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รหัสโครงการ
04 ศูนยขอมูลพื้นฐานระดับอําเภอ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจ จัดทําทุกป
01 แหลงทองเที่ยวของอําเภอ (ศูนยขอมูลพื้นฐานระดับอําเภอ)
13 ขอมูลทั่วไปของอําเภอทั่วประเทศ เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบรายงานของอําเภอ ในชั้นตน และจะทําการปรับปรุงขอมูลทางอินเตอรเน็ตเปนประจํา โดย
กองวิชาการและแผนงาน
01 ขอมูลดานการทองเที่ยว
02 เทศกาลที่สําคัญของอําเภอ
03 ผลิตภัณฑ OTOP ในอําเภอ
กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสโครงการ
01 ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) เก็บรวบรวบขอมูลโดยสํามะโน (เฉพาะเขตชนบท) โดยศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจของหมูบาน
01 สถานที่ทองเที่ยวในหมูบานที่ทําใหเกิดรายได
กระทรวงพาณิชย
กรมพัฒนาธุรกิจการคา สํานักบริการขอมูลธุรกิจ การจดทะเบียนนิติบุคคลแยกตามหมวดธุรกิจ จัดเก็บขอมูลรายป
หมวดโรงแรมและภัตตาคาร ตั้งใหม สิ้นสภาพ เพิ่มทุน
จํานวนและทุนของบริษัทจํากัด ที่ตั้งใหม สิ้นสภาพ เพิ่มทุน
หมวดธุรกิจ H55202 ภัตตาคาร รานอาหารและเครื่องดื่ม
จํานวนภัตตาคาร รานอาหารและเครื่องดื่ม จําแนกตามนิติบุคคลที่จดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัท
มหาชนจํากัด) อําเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ รายป
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา
รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและบริการ เผยแพรรายเดือน ระดับประเทศ และ 10 จังหวัด ไดแก กทม. เชียงใหม ลําปาง ขอนแกน
นครราชสีมา ชลบุรี สระบุรี สมุทรปราการ สุราษฏรธานี สงขลา
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ทะเบียนหนวยสถิติ (Statistical Unit Profile)
(1)

สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ทะเบียนหนวยสถิติ (Statistical Unit Profile)
สาขาสถิติ

1.

การทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร

หนวยสถิติ
กระทรวง :

การทองเทีย
่ วและกีฬา

กรม/หนวยงาน :

สํานักงานพัฒนาการทองเทีย
่ ว

หนวยสถิติ :

กองวิชาการทองเที่ยว

สํานัก/ศูนย/กอง :

กองวิชาการทองเที่ยว

ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน
ชื่อ :
ตําแหนง
:
ตําแหนง
:
โทรศัพท
:
โทรสาร
:

นางสาวสุชาวดี ศรีสวุ รรณกาฬ
ผอ.กองวิชาการทองเทีย
่ ว
นักพัฒนาการทองเที่ยว 8ว
0-2219-4010-17 ตอ 403
0-2219-2172

E-mail :

suchavadee_s@tourism.go.th

ชื่อ :
ตําแหนง
:
โทรศัพท
:
โทรสาร
:

นายจาตุรนต ภักดีวานิช
นักพัฒนาการทองเที่ยว 6ว
0-2219 4010-17 ตอ 212
0-2214 1499

E-mail :

jaturon_p@tourism.go.th

ชื่อ :
ตําแหนง
:
โทรศัพท
:
โทรสาร
:

นางสาวจริมา ทองสวัสดิ์
นักพัฒนาการทองเที่ยว 5
0-2219 4010-17 ตอ 213
0-2214 1499

E-mail :

jarima_t@tourism.go.th

ชื่อ :
ตําแหนง
:
โทรศัพท
:

นางสาวรุงราวรรณ เรือนวิลัย
นักพัฒนาการทองเที่ยว
0-2219-4010-17 ตอ 420
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2.

3.

โทรสาร
:

0-2219-2126 หรือ 02 219 2172

E-mail :

roongrawan_r@tourism.go.th

ขอมูลงบประมาณและบุคลากร
2.1

งบประมาณดานสถิติ

2.2

บุคลากรดานสถิติ

การผลิตขอมูลสถิติ
ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ
-

4.

การใชขอ
 มูลสถิติในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
4.1

ขอมูลสถิตท
ิ ี่หนวยงานใช
ขอมูล
-

4.2

ปญหา/อุปสรรคในการใชขอ
 มูลสถิติ
-
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(2)

สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทะเบียนหนวยสถิติ (Statistical Unit Profile)
สาขาสถิติ

1.

การทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร

หนวยสถิติ
กระทรวง :

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรม/หนวยงาน :

สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ

หนวยสถิติ :

สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2

สํานัก/ศูนย/กอง :

กลุมสถิติรายไดรายจาย

ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน
ชื่อ :
ตําแหนง :

นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว

โทรศัพท :

0-2281-0333 ตอ 1207

โทรสาร :
E-mail :
2.

นางสาวนภัสสร หอมวงศ

0-2281-8617
esesnso@nso.go.th

ขอมูลงบประมาณและบุคลากร
2.1

งบประมาณดานสถิติ
32,018,900

2.2

(งบประมาณขอตั้งป 2552)

บุคลากรดานสถิติ
เจาหนาที่เตรียมงานโครงการ 15 คน
เจาหนาที่เก็บรวบรวมขอมูล 236 คน
เจาหนาที่ประมวลผลขอมูล 20 คน

3.

การผลิตขอมูลสถิติ
ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ

4.

การใชขอ
 มูลสถิติในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
4.1

ขอมูลสถิตท
ิ ี่หนวยงานใช
ขอมูล

4.2

ปญหา/อุปสรรคในการใชขอ
 มูลสถิติ
-
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ทะเบียนหนวยสถิติ (Statistical Unit Profile)

1.

สาขาสถิติ
หนวยสถิติ

การทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร

กระทรวง :

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรม/หนวยงาน :

สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ

หนวยสถิติ :

สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1

สํานัก/ศูนย/กอง :

กลุมสถิตส
ิ ถานประกอบการ 2

ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน
ชื่อ :
ตําแหนง :

นักวิชาการสถิติ 7ว

โทรศัพท :

0-22810333 ตอ 1211

โทรสาร :
E-mail :
2.

นางสาวสกุลกานต ขันแข็ง

0-2281-8617
sakulkarn@nso.go.th, ebusines@nso.go.th

ขอมูลงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินงานดานสถิติ
2.1

งบประมาณ ป2551 (สธ.51,รก.51,สขต.50-51,กส.51,สอมก.51)
จํานวน

2.2

898,600

บาท

บุคลากร
ตําแหนง

3.

จํานวน(คน)

นักวิชาการสถิต,ิ นักสถิติเศรษฐสังคม

5

พนักงานบริหารทั่วไป

10

พนักงานสถิติ

2

ผูชวยพนักงานสถิติ

1

การผลิตขอมูลสถิติ
ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ
- การไมใหความรวมมือของผูป
 ระกอบการ

4.

การใชขอ
 มูลสถิติในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
4.1

ขอมูลสถิตท
ิ ี่หนวยงานใช
ขอมูล

แหลงทีม
่ า

4.2

-

ปญหา/อุปสรรคในการใชขอ
 มูลสถิติ
-
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(3)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
ทะเบียนหนวยสถิติ (Statistical Unit Profile)
สาขาสถิติ

1.

การทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร

หนวยสถิติ
กระทรวง :

พาณิชย

กรม/หนวยงาน :

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

หนวยสถิติ :
สํานัก/ศูนย/กอง:

สํานักบริการขอมูลธุรกิจ

ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน
ชื่อ :
ตําแหนง :

นักวิชาการพาณิชย 8ว

โทรศัพท :

0-254 74376

โทรสาร :
E-mail :
2.

3.

คุณภาวนา หอพิสุทธิ์

0-2547 4372-3
document@dbd.go.th

ขอมูลงบประมาณและบุคลากร
2.1

งบประมาณดานสถิติ

2.2

บุคลากรดานสถิติ

การผลิตขอมูลสถิติ
ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ
-

4.

การใชขอ
 มูลสถิติในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
4.1

ขอมูลสถิตท
ิ ี่หนวยงานใช
ขอมูล

แหลงทีม
่ า

4.2

ปญหา/อุปสรรคในการใชขอ
 มูลสถิติ
-
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ทะเบียนรายการสถิติทางการ (Official Statistics Profile)
(1)

สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีสถิติทางการ 2 รายการ ดังนี้
Official Statistics Profile
สาขาสถิติ :

การทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร

1. ชื่อสถิตท
ิ างการ
01

สถิตินักทองเทีย
่ ว

2. รายการขอมูล :
International Tourism:
Number of International Tourist, Average on Length of Stay, Average Expenditure and Revenue
International Tourist Arrivals by Nationality and Mode of Transport
International Tourist Arrivals by Country of Residence
International Tourist Arrivals by sex, frequency of visit, travel arrangement, purpose of visit, age,
occupation
International Tourist Arrivals to Thailand by Nationality at Suvarnabhumi International Airport
Domestic Tourism
Thai visitor, Average on Length of Stay
Outgoing Thai Nationals
Outgoing Thai Nationals by Country of destination
สถานพักแรมจําแนกตามแหลงทองเที่ยว
จํานวนสถานทีพ
่ ักแรม จํานวนหองพัก วันพักเฉลี่ย อัตราการเขาพัก จํานวนคนเขาพัก จําแนกรายภาค
Guest Arrivals at Accommodation Establishments in Provinces by Nationality (Included Thai)
International visitor expenditure
Average expenditure per person per day
Revenue
Domestic tourism expenditure
Average expenditure per person per day
Revenue
3. ชื่อโครงการ/ งาน/
01
4. พ.ร.บ./กฎหมาย ที่รองรับโครงการ/งาน :
5. ระดับการนําเสนอขอมูล :

จังหวัด ภาค ทัว่ ประเทศ

6. การจัดทําขอมูล
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6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท
 ี่ใช :

ตามรูปแบบที่ ททท. ดําเนินการมาแลวในอดีต

6.2 วิธก
ี ารเก็บขอมูล :

1.จัดจางที่ปรึกษา
2.ขอขอมูลจากสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
3.จางลูกจางโครงการฯ ทั่วประเทศ

6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล :

ทุกเดือน

6.4 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุกเดือน

7. การเผยแพรขอ
 มูล
7.1 วิธก
ี ารเผยแพรขอมูล :

เว็บไซต www.tourism.go.th

7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอ
 มูล :

ทุกๆ 3 เดือน

7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :

พ.ศ. 2551

8. ผูรบ
ั ผิดชอบ/ประสานงาน

ชื่อ :
ตําแหนง :
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท :
โทรสาร :
E-mail address :
ชื่อ :
ตําแหนง :
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท :
โทรสาร :
E-mail address :

นางสาวสุชาวดี ศรีสวุ รรณกาฬ
ผอ.กองวิชาการทองเทีย
่ ว
กองวิชาการทองเที่ยว
0-2219 4010-17 ตอ 603
0-2219 2172
suchavadee_s@tourism.go.th
นายจาตุรนต ภักดีวานิช
นักพัฒนาการทองเที่ยว 6ว
คณะทํางานการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสถิติดา นการ
ทองเที่ยวสํานักงานพัฒนาการทองเทีย
่ ว
0-2219 4010-17 ตอ 212
0-2214 1499
jaturon_p@tourism.go.th

ชื่อ :

นางสาวจริมา ทองสวัสดิ์

ตําแหนง :

นักพัฒนาการทองเที่ยว 5

กลุม/ฝาย :
โทรศัพท :
โทรสาร :
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คณะทํางานการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสถิติดา นการ
ทองเที่ยวสํานักงานพัฒนาการทองเทีย
่ ว
0-2219 4010-17 ตอ 213
0-2214 1499
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E-mail address :
ชื่อ :
ตําแหนง :
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท :
โทรสาร :
E-mail address :
กระทรวง :
กรม/หนวยงาน :
9. คํานิยามที่สําคัญ
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jarima_t@tourism.go.th
นางสาวรุงราวรรณ เรือนวิลัย
นักพัฒนาการทองเที่ยว
กองวิชาการทองเที่ยว ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-2219 4010-17 ตอ 420
0-2219 2126, 02 219 42172
roongrawan_r@tourism.go.th
การทองเทีย
่ วและกีฬา
สํานักงานพัฒนาการทองเทีย
่ ว

ภาคผนวกที่ 2

Official Statistics Profile
สาขาสถิติ :

การทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร

1. ชื่อสถิตท
ิ างการ
02

สถิติการถายทําภาพยนตร

2. รายการขอมูล :
การถายทําภาพยนตร
จํานวนการถายทําภาพยนตรตา งประเทศในประเทศไทยและงบประมาณ จําแนกตามชนิดของภาพยนตร
จํานวนการถายทําภาพยนตรตา งประเทศในประเทศไทยและงบประมาณ จําแนกตามประเทศผูผ
 ลิต
3. ชื่อโครงการ/ งาน/

4. พรบ./กฎหมาย ทีร
่ องรับโครงการ/งาน :
5. ระดับการนําเสนอขอมูล :

ประเทศ

6. การจัดทําขอมูล
6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท
 ี่ใช :
6.2 วิธก
ี ารเก็บขอมูล :

รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน หนวยงานอื่น
และรวบรวมจากทะเบียน

6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล :

ทุกวัน

6.4 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุกๆ เดือน

7. การเผยแพรขอ
 มูล
7.1 วิธก
ี ารเผยแพรขอมูล :

เว็บไซต www.tourism.go.th,
http://www.thailandfilmoffice.org

7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอ
 มูล :

ทุกๆ ป

7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :

พ.ศ. 2550

8. ผูรบ
ั ผิดชอบ/ประสานงาน

ชื่อ :

นางสาวสุชาวดี ศรีสวุ รรณกาฬ

ตําแหนง :

ผอ.กองวิชาการทองเทีย
่ ว

โทรศัพท :

0-2219 4010-17 ตอ 403

โทรสาร :
E-mail address :

0-2219 2172
suchavadee_s@tourism.go.th

ชื่อ :

นางสาววรรณสิริ โมรากุล

ตําแหนง :

ผอ.กองกิจการภาพยนตร

สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัตง
ิ าน :
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท :
โทรสาร :
E-mail address :
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กองกิจการภาพยนตร
0-2219 4010-17 ตอ 460
02 216 5637
wanasiri_m@tourism.go.th
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ชื่อ :
ตําแหนง :
สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัตง
ิ าน :
กลุม/ฝาย :
โทรสาร :
E-mail address :
กระทรวง :
กรม/หนวยงาน :
9. คํานิยามที่สําคัญ
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นางสาววรธีรา สุวรรณศร
นักพัฒนาการทองเที่ยว 6ว
กองกิจการภาพยนตร
กลุมสงเสริมธุรกิจภาพยนตร
02 216 6907
worateera_s@tourism.go.th
การทองเทีย
่ วและกีฬา
สํานักงานพัฒนาการทองเทีย
่ ว
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(2)

สํานักงานสถิติแหงชาติ มีสถิตท
ิ างการ 10 รายการ ดังนี้
Official Statistics Profile

สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร
1. ชื่อสถิตท
ิ างการ
่ ว
01 คาใชจายดานการเดินทางในโอกาสพิเศษและทองเทีย
2. รายการขอมูล :

คาใชจายการเดินทางในโอกาสพิเศษและทองเที่ยว

3. ชื่อโครงการ/ งาน/
01

สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2550

4. พ.ร.บ./กฎหมาย ที่รองรับโครงการ/งาน :

พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 2508

5. ระดับการนําเสนอขอมูล :

จังหวัด ภาค ทัว่ ประเทศ

6. การจัดทําขอมูล

6.2 วิธก
ี ารเก็บขอมูล :

COICOP: stands for Classification of Individual
Consumption According to Purpose (United
Nations statistical methodology)
สํารวจ

6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล :

ทุกเดือน

6.4 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 6 เดือน ทุกป

6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท
 ี่ใช :

7. การเผยแพรขอ
 มูล
7.1 วิธก
ี ารเผยแพรขอมูล :

เอกสารรายงาน เว็บไซต

7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอ
 มูล :

ทุก 6 เดือน ทุกป

7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :

พ.ศ. 2549

8. ผูรบ
ั ผิดชอบ/ประสานงาน

ชื่อ :

นางโสนนอย บุราเจริญ

ตําแหนง :

นักสถิติเศรษฐสังคม 5

กระทรวง :

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรม/หนวยงาน :
สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัตง
ิ าน :

สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ
สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2

กลุม/ฝาย :

กลุมสถิติรายไดรายจาย

โทรศัพท :

0-22810333 ตอ 1207

โทรสาร :
E-mail address :

0-2281-8617
esesnso@nso.go.th

9. คํานิยามที่สําคัญ
คาใชจายดานการเดินทางในโอกาสพิเศษและทองเทีย
่ ว เปนคาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางไป
ทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ ไปกิจธุระอื่น เชน ไปเยี่ยมญาติ หรือทําบุญ เปนตน รวม
คาซื้อสินคาหรือของที่ระลึก
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ภาคผนวกที่ 2

Methodology
แบบสอบถามการจัดทําโครงการสํารวจ
สาขาสถิติ

การทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร

โครงการสํารวจ

สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2550

คุมรวม (Coverage)
ครัวเรือนสวนบุคคลทั่วประเทศ 76 จังหวัด ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล เลือก 15 ครัวเรือนตอชุมรุมอาคาร
นอกเขตเทศบาล เลือก 10 ครัวเรือนตอหมูบาน
จํานวนครัวเรือนสวนบุคคลตัวอยางทั้งสิ้น 52,000 ครัวเรือน
แผนการสุมตัวอยาง
Stratefied two-stage sampling
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ภาคผนวกที่ 2

Official Statistics Profile
สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร
1. ชื่อสถิตท
ิ างการ :
01

โรงแรมและเกสตเฮาส

2. รายการขอมูล :

จํานวนโรงแรมและเกสตเฮาสตามคุมรวม โรงแรมที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงแรม
พ.ศ. 2547 และเกสตเฮาสทวั่ ประเทศที่ดําเนินกิจการอยู ในปจจุบันจําแนกตาม ขนาด
ของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด ภาค

3. ชื่อโครงการ/ งาน/ :
01

สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2549

4. พรบ./กฎหมาย ทีร
่ องรับโครงการ/งาน :
5. ระดับการนําเสนอขอมูล :

ทั่วประเทศ

6. การจัดทําขอมูล
6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท
 ี่ใช :
6.2 วิธก
ี ารเก็บขอมูล :

สํารวจโดยการสัมภาษณ / ทอดแบบสอบถาม

6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล :

ทุก 2 ป

6.4 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 2 ป

7. การเผยแพรขอ
 มูล
7.1 วิธก
ี ารเผยแพรขอมูล :

เอกสารรายงาน / CD-Rom / website ของ สสช

7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอ
 มูล :

ทุก 2 ป

7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :
8. ผูรบ
ั ผิดชอบขอมูลที่จด
ั เก็บ/ จัดทํา :

ชื่อ :

นางเรวดี อําไพพรรณ

ตําแหนง :

นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว

กระทรวง :
กรม/ หนวยงาน :
สํานัก/ศูนย/กองทีป
่ ฏิบัตง
ิ าน :
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท :
โทรสาร :
E-mail address :

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ
สถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
สถิติสถานประกอบการ 2
02 - 2810 – 333 ตอ 1211-1214
02-2818-617
ebusines@nso.go.th

9. คํานิยามที่สําคัญ : โรงแรมและเกสตเฮาส หมายถึงบรรดาสถานที่ทก
ุ แหงทีจ
่ ัดตั้งขึน
้
เพื่อรับสินจางสําหรับคน
เดินทาง หรือบุคคลที่ประสงคจะหาที่อยูหรือที่พักชั่วคราวเฮาส
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ภาคผนวกที่ 2

Official Statistics Profile
สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร
1. ชื่อสถิตท
ิ างการ :
หองพักของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส
ขอมูลแสดงจํานวนหองพักตามประเภทของหองพักในโรงแรมและเกสตเฮาสจําแนกตาม
2. รายการขอมูล :
ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด ภาค
02

3. ชื่อโครงการ/ งาน/ :
01

สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2549

4. พรบ./กฎหมาย ทีร
่ องรับโครงการ/งาน :
5. ระดับการนําเสนอขอมูล :

ทั่วประเทศ

6. การจัดทําขอมูล
6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท
 ี่ใช :
6.2 วิธก
ี ารเก็บขอมูล :

สํารวจโดยการสัมภาษณ/ทอดแบบสอบถาม

6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล :

ทุก 2 ป

6.4 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 2 ป

7. การเผยแพรขอ
 มูล
7.1 วิธก
ี ารเผยแพรขอมูล :

เอกสารรายงาน / CD-Rom / website ของ สสช

7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอ
 มูล :

ทุก 2 ป

7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :
8. ผูรบ
ั ผิดชอบขอมูลที่จด
ั เก็บ/ จัดทํา :

ชื่อ :

นางเรวดี อําไพพรรณ

ตําแหนง :

นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว

กระทรวง :
กรม/ หนวยงาน :
สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัตง
ิ าน :
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท :
โทรสาร :
E-mail address :

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ
สถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
สถิติสถานประกอบการ 2
02 - 2810 – 333 ตอ 1211-1214
02-2818-617
ebusines@nso.go.th

9. คํานิยามที่สําคัญ :
หองพักจําแนกออกเปน 2 ประเภทคือ
- หองชุด (Suite) หมายถึง หองพักที่ประกอบดวยหองนอนหนึ่ง หรือสองหอง
หองรับแขก หรือหองนั่งเลน
และอาจมีหองสําหรับใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นรวมอยูดวยไดแก หองสําหรับเลขานุการเปนตน
- หองสามัญ หมายถึง หองพักอื่น ๆ ที่มิใชหองชุด ไดแก หองเตียงเดี่ยว หองเตียงคู
และหอง 3 เตียง เปนตน
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ภาคผนวกที่ 2

Official Statistics Profile
สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร
1. ชื่อสถิตท
ิ างการ :
03
ผูทม
ี่ าพักของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส
ขอมูลแสดงจํานวนผูเขาพักทัง้ ชาวไทยและชาวตางประเทศที่เขาพักในโรงแรมและเกสต
2. รายการขอมูล :
เฮาสจําแนกตาม ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด ภาค
3. ชื่อโครงการ/ งาน/ :
01

สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2549

4. พรบ./กฎหมาย ทีร
่ องรับโครงการ/งาน :
5. ระดับการนําเสนอขอมูล :

ทั่วประเทศ

6. การจัดทําขอมูล
6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท
 ี่ใช :
6.2 วิธก
ี ารเก็บขอมูล :

สํารวจโดยการสัมภาษณ / ทอดแบบสอบถาม

6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล :

ทุก 2 ป

6.4 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 2 ป

7. การเผยแพรขอ
 มูล
7.1 วิธก
ี ารเผยแพรขอมูล :
7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอ
 มูล :

เอกสารรายงาน / CD-Rom / website ของ สสช
ทุก 2 ป

7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :
8. ผูรบ
ั ผิดชอบขอมูลที่จด
ั เก็บ/ จัดทํา :

ชื่อ :

นางเรวดี อําไพพรรณ

ตําแหนง :

นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว

กระทรวง :
กรม/ หนวยงาน :
สํานัก/ศูนย/กองทีป
่ ฏิบัตง
ิ าน :
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท :
โทรสาร :
E-mail address :

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ
สถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
สถิติสถานประกอบการ 2
02 - 2810 – 333 ตอ 1211-1214
02-2818-617
ebusines@nso.go.th

9. คํานิยามที่สําคัญ :
จํานวนผูทม
ี่ าพัก หมายถึง จํานวนผูพก
ั คางคืนในโรงแรม/เกสตเฮาสแหงนี้ จําแนกเปน
คนไทย หมายถึง ผูมาพักที่มถ
ี ิ่นที่อยูอาศัยถาวรในประเทศไทยโดยจําแนกเปน
- คนในพื้นที่ หมายถึง ผูมาพักทีม
่ ีถิ่นที่อยูอาศัยถาวร หรือประกอบอาชีพ/ศึกษาใน
จังหวัดที่โรงแรม/เกสตเฮาสทท
ี่ ําการสํารวจนัน
้ ตั้งอยู
- คนนอกพื้นที่ หมายถึง ผูมาพักที่มีถิ่นที่อยูอาศัยถาวร หรือประกอบอาชีพ/ศึกษาใน
จังหวัดอื่น ๆ ที่ไมใชจังหวัดทีโ่ รงแรม/เกสตเฮาสทท
ี่ ําการสํารวจนั้นตั้งอยู
คนตางประเทศ หมายถึง ผูมาพักที่มีถิ่นที่อยูอ
 าศัยถาวร หรือประกอบอาชีพ/ศึกษาในตางประเทศ
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ภาคผนวกที่ 2

Official Statistics Profile
สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร
1. ชื่อสถิตท
ิ างการ :
04

หองประชุมสัมมนาและหองจัดเลี้ยงของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส

2. รายการขอมูล :

ขอมูลแสดงจํานวนหองประชุม/สัมมนาและหองจัดเลี้ยงทีม
่ ีอยูในโรงแรมและเกสต
เฮาส
จําแนกตาม ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด ภาค

:

3. ชื่อโครงการ/ งาน/
01

สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2549

4. พรบ./กฎหมาย ทีร
่ องรับโครงการ/งาน :
ทั่วประเทศ

5. ระดับการนําเสนอขอมูล :
6. การจัดทําขอมูล
6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท
 ี่ใช :
6.2 วิธก
ี ารเก็บขอมูล :

สํารวจโดยการสัมภาษณ / ทอดแบบสอบถาม

6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล :

ทุก 2 ป

6.4 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 2 ป

7. การเผยแพรขอ
 มูล
7.1 วิธก
ี ารเผยแพรขอมูล :

เอกสารรายงาน / CD-Rom / website ของ สสช

7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอ
 มูล :

ทุก 2 ป

7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :
8. ผูรบ
ั ผิดชอบขอมูลที่จด
ั เก็บ/ จัดทํา :

ชื่อ :

นางเรวดี อําไพพรรณ

ตําแหนง :

นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว

กระทรวง :
กรม/ หนวยงาน :
สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัตง
ิ าน :
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท :
โทรสาร :
E-mail address :
9. คํานิยามที่สําคัญ :

-
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ
สถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
สถิติสถานประกอบการ 2
02 - 2810 – 333 ตอ 1211-1214
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ภาคผนวกที่ 2

Official Statistics Profile
สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร
1. ชื่อสถิตท
ิ างการ :
05

คนทํางานของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส

2. รายการขอมูล :

ขอมูลแสดงจํานวนผูซึ่งปฏิบัตงิ านในโรงแรมและเกสตเฮาส
จําแนกตาม ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด ภาค

3. ชื่อโครงการ/ งาน/ :
01

สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2549

4. พรบ./กฎหมาย ทีร
่ องรับโครงการ/งาน :
5. ระดับการนําเสนอขอมูล :

ทั่วประเทศ

6. การจัดทําขอมูล
 ี่ใช :
6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท
6.2 วิธก
ี ารเก็บขอมูล :

สํารวจโดยการสัมภาษณ / ทอดแบบสอบถาม

6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล :

ทุก 2 ป

6.4 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 2 ป

7. การเผยแพรขอ
 มูล
7.1 วิธก
ี ารเผยแพรขอมูล :

เอกสารรายงาน / CD-Rom / website ของ สสช

7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอ
 มูล :

ทุก 2 ป

7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :
8. ผูรบ
ั ผิดชอบขอมูลที่จด
ั เก็บ/ จัดทํา :

ชื่อ :

นางเรวดี อําไพพรรณ

ตําแหนง :

นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว

กระทรวง :
กรม/ หนวยงาน :
สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัตง
ิ าน :
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท :
โทรสาร :
E-mail address :
9. คํานิยามที่สําคัญ :

ผ2-18

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ
สถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
สถิติสถานประกอบการ 2
02 - 2810 – 333 ตอ 1211-1214
02-2818-617
ebusines@nso.go.th

ภาคผนวกที่ 2

คนทํางาน
หมายถึง ผูทท
ี่ ํางานในโรงแรมและเกสตเฮาส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 หรือเมื่องวด
สุดทาย (ในกรณีโรงแรมและเกสตเฮาสเลิกกิจการ หรือหยุดกิจการกอน 31 ธันวาคม 2548) ของ
การจายเงินเดือนในรอบป 2548 คนทํางานประกอบดวย
คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน หมายถึง เจาของกิจการ หรือหุนสวนทีท
่ ํางานใหโรงแรม/
เกสตเฮาส โดยไมไดรับคาจางเงินเดือนผูท
 ี่อาศัยอยูในครัวเรือนของเจาของกิจการหรือบุคคลอื่นที่
ทํางานใหกับโรงแรม/เกสตเฮาสอยางนอยสัปดาหละ 20 ชั่วโมงโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือนเปน
ประจํา (ถาไดรับคาจางเงินเดือน ใหนบ
ั เปนลูกจาง)
ลูกจาง หมายถึง ผูท
 ท
ี่ ํางานและดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในและนอกโรงแรมและเกสต
เฮาสโดยไดรับคาตอบแทนเปนคาจาง เงินเดือน เปนประจํา ไดแก ผูจ
 ัดการทั่วไป ผูอ
 ํานวยการ
หัวหนาฝายตาง ๆ ผูจัดการ เจาหนาที่ประชาสัมพันธ พนักงานตอนรับ ผูควบคุมการทําความสะอาด
หัวหนาพนักงานขาย พนักงานทําความสะอาด พนักงานขนของ คนทําสวน พนักงานขับรถ เปนตน
โดยจําแนกเปน 4 ประเภทไดแก

- ผูบริหาร (General Manager and Department Heads) ไดแก ผูจัดการทัว่ ไป
ผูอํานวยการ หัวหนาฝายตาง ๆ เปนตน
- รองหัวหนาฝายและผูชวยหัวหนาฝาย (Sub and Assistant Department Heads) ไดแก

ผูจัดการฝายหรือหัวหนาแผนกตาง ๆ ไดแก อาหาร เครื่องดื่ม หองพัก ตอนรับ บุคคล การเงิน ชาง
และหัวหนาผูปรุงอาหารเปนตน
- พนักงานผูใชเทคนิคระดับกลาง ไดแก เจาหนาที่ประชาสัมพันธ พนักงานตอนรับ พนักงานบัญชี
พนักงานผสมเครื่องดื่ม ผูควบคุมทําความสะอาด เปนตน
- พนักงานทีไ่ มตองใชเทคนิค ไดแก พนักงานทําความสะอาด พนักงานขนของ คนทําสวน
พนักงานขับรถเปนตน
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Official Statistics Profile
สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร
1. ชื่อสถิตท
ิ างการ :
06

คาตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส
คาตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส ตามคุมรวมโรงแรม
2. รายการขอมูล :
ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และเกสตเฮาสทวั่ ประเทศที่ดําเนิน
กิจการอยู ในปจจุบันจําแนกตาม ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด ภาค
3. ชื่อโครงการ/ งาน/ :
01

สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2549

4. พรบ./กฎหมาย ทีร
่ องรับโครงการ/งาน :
5. ระดับการนําเสนอขอมูล :

ทั่วประเทศ

6. การจัดทําขอมูล
6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท
 ี่ใช :
6.2 วิธก
ี ารเก็บขอมูล :

สํารวจโดยการสัมภาษณ / ทอด
แบบสอบถาม

6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล :

ทุก 2 ป

6.4 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 2 ป

7. การเผยแพรขอ
 มูล
7.1 วิธก
ี ารเผยแพรขอมูล :

เอกสารรายงาน / CD-Rom / website ของ
สสช

7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอ
 มูล :

ทุก 2 ป

7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :
8. ผูรบ
ั ผิดชอบขอมูลที่จด
ั เก็บ/ จัดทํา :

ชื่อ :
ตําแหนง :
กระทรวง :
กรม/ หนวยงาน :
สํานัก/ศูนย/กองทีป
่ ฏิบัตง
ิ าน :
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท :
โทรสาร :
E-mail address :

นางเรวดี อําไพพรรณ
นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ
สถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
สถิติสถานประกอบการ 2
02 - 2810 – 333 ตอ 1211-1214
02-2818-617
ebusines@nso.go.th

9. คํานิยามที่สําคัญ :
คาตอบแทนแรงงาน หมายถึง คาใชจายทีส
่ ถานประกอบการจายใหกับลูกจางเปนคาตอบแทน
ในการทํางาน ไดแก
- คาจาง เงินเดือน
- คาลวงเวลา โบนัส เงินรางวัลพิเศษ เงินเพิ่มคาครองชีพ คานายหนา
- สวัสดิการคารักษาพยาบาล
- สวัสดิการอื่น ๆ
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- เงินสมทบกองทุนการประกันสังคม
- คาตอบแทนแรงงานอื่น ๆ
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Official Statistics Profile
สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร
1. ชื่อสถิตท
ิ างการ :
07
คาใชจายของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส
คาใชจายของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาสตาม คุม
 รวมโรงแรมทีต
่ ั้งขึ้น
2. รายการขอมูล :
ตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 และเกสตเฮาสทั่วประเทศที่ดาํ เนินกิจการอยูในปจจุบน
ั
จําแนกตาม ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด ภาค
3. ชื่อโครงการ/ งาน/ :
22

สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2549

4. พ.ร.บ./กฎหมาย ที่รองรับโครงการ/งาน :
5. ระดับการนําเสนอขอมูล :
6. การจัดทําขอมูล

ทั่วประเทศ

6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท
 ี่ใช :
6.2 วิธก
ี ารเก็บขอมูล :

สํารวจโดยการสัมภาษณ / ทอดแบบสอบถาม

6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล :

ทุก 2 ป

6.4 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 2 ป

7. การเผยแพรขอ
 มูล
7.1 วิธก
ี ารเผยแพรขอมูล :

เอกสารรายงาน / CD-Rom / website ของ
สสช

7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอ
 มูล :

ทุก 2 ป

7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :
8. ผูรบ
ั ผิดชอบขอมูลที่จด
ั เก็บ/ จัดทํา :

ชื่อ :
ตําแหนง :
กระทรวง :
กรม/ หนวยงาน :
สํานัก/ศูนย/กองทีป
่ ฏิบัตง
ิ าน :
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท :
โทรสาร :
E-mail address :

นางเรวดี อําไพพรรณ
นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ
สถิติเศรษฐกิจ สังคมและประชามติ 1
สถิติสถานประกอบการ 2
02 - 2810 – 333 ตอ 1211-1214
02-2818-617
ebusines@nso.go.th

9. คํานิยามที่สําคัญ :
คาใชจายของสถานประกอบการ หมายถึง คาใชจายในการดําเนินกิจการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม โดยจําแนกเปน
- คาตอบแทนแรงงาน ไดแกคาจางเงินเดือน คาลวงเวลา โบนัส เงินรางวัลพิเศษเงินเพิ่ม
คาครองชีพ คานายหนา สวัสดิการคารักษาพยาบาล สวัสดิการอื่น ๆ เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน เงินสมทบกองทุนเงินประกันสังคมคาตอบแทนแรงงานอื่นๆ
- คาใชจายในการดําเนินงานหมายถึง คาใชจายทุกประเภททีจ
่ ายเพื่อบริการ และดําเนินงาน
ของโรงแรมเกสตเฮาส เชน คาซื้อสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม คาไฟฟา คาน้าํ ประปา
คากาซ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาไปรษณีย คาโทรศัพท คาโทรสาร คาเชาทีด
่ น
ิ คาเชาอาคาร คา
่ งใชทาํ ดวยผา คาผลิตภัณฑทําความสะอาด
ซอมแซมตอเติมและบํารุงรักษาอาคาร คาเครือ
เบื้องตน
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Official Statistics Profile
สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร
1. ชื่อสถิตท
ิ างการ :
08

รายรับของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส

2. รายการขอมูล :

รายรับของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาสตามคุมรวม โรงแรมทีต
่ งั้ ขึ้นตาม
พระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ. 2547 และเกสตเฮาสทวั่ ประเทศที่ดําเนินกิจการอยูใน
ปจจุบัน
จําแนกตาม ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด ภาค

3. ชื่อโครงการ/ งาน/
:
01

สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2549

4. พรบ./กฎหมาย ทีร
่ องรับโครงการ/งาน :
5. ระดับการนําเสนอขอมูล :

ทั่วประเทศ

6. การจัดทําขอมูล
6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท
 ี่ใช :
6.2 วิธก
ี ารเก็บขอมูล :

สํารวจโดยการสัมภาษณ / ทอดแบบสอบถาม

6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล :

ทุก 2 ป

6.4 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 2 ป

7. การเผยแพรขอ
 มูล
7.1 วิธก
ี ารเผยแพรขอมูล :

เอกสารรายงาน / CD-Rom / website ของ สสช

7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอ
 มูล :
7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :

ทุก 2 ป

8. ผูรบ
ั ผิดชอบขอมูลที่จด
ั เก็บ/ จัดทํา :

ชื่อ :

นางเรวดี อําไพพรรณ

ตําแหนง :

นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว

กระทรวง :
กรม/ หนวยงาน :
สํานัก/ศูนย/กองทีป
่ ฏิบัตง
ิ าน :
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท :
โทรสาร :
E-mail address :

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ
สถิติเศรษฐกิจ สังคมและประชามติ 1
สถิติสถานประกอบการ 2
02 - 2810 – 333 ตอ 1211-1214
02-2818-617
ebusines@nso.go.th

9. คํานิยามที่สําคัญ :
รายรับของสถานประกอบการ หมายถึง รายรับจากการดําเนินกิจการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม ไดแก รายรับจากการขายหองพัก รายรับจากภัตตาคาร/หองอาหาร รายรับจาก
สถานบันเทิง รายรับจากรานขายของที่ระลึกรายรับจากการใหเชาหองสัมนา และรายรับอืน
่ ๆ
เปนตน
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Official Statistics Profile
สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร
1. ชื่อสถิตท
ิ างการ :
09

มูลคาเพิ่มของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส

2. รายการขอมูล :

ขอมูลแสดงมูลคาเพิ่มของการประกอบกิจการของสถานประกอบการโรงแรมและเกสต
เฮาสจําแนกตาม ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด ภาค

3. ชื่อโครงการ/ งาน/ :
01

สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2549

4. พรบ./กฎหมาย ทีร
่ องรับโครงการ/งาน :
5. ระดับการนําเสนอขอมูล :

ทั่วประเทศ

6. การจัดทําขอมูล
6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท
 ่ใี ช :
6.2 วิธก
ี ารเก็บขอมูล :

สํารวจโดยการสัมภาษณ / ทอดแบบสอบถาม

6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล :

ทุก 2 ป

6.4 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 2 ป

7. การเผยแพรขอ
 มูล
7.1 วิธก
ี ารเผยแพรขอมูล :

เอกสารรายงาน / CD-Rom / website ของ สสช

7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอ
 มูล :

ทุก 2 ป

7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :
8. ผูรบ
ั ผิดชอบขอมูลที่จด
ั เก็บ/ จัดทํา :

ชื่อ :

นางเรวดี อําไพพรรณ

ตําแหนง :

นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว

กระทรวง :
กรม/ หนวยงาน :
สํานัก/ศูนย/กองทีป
่ ฏิบัตง
ิ าน :
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท :
โทรสาร :
E-mail address :
9. คํานิยามที่สําคัญ :

-
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ
สถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
สถิติสถานประกอบการ 2
02 - 2810 – 333 ตอ 1211-1214
02-2818-617
ebusines@nso.go.th

ภาคผนวกที่ 2

Methodology
แบบสอบถามการจัดทําโครงการสํารวจ
งาน/โครงการ

สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2549

คุมรวม (Coverage)
คุมรวม (Coverage)
จํานวนประชากร
(Populection : N)

โรงแรมทีต
่ ั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และเกสตเฮาสทั่ว
ประเทศ ซึ่งดําเนินการอยูในปจจุบัน
2,496 แหง ทั่วประเทศ

แผนการสุมตัวอยาง
วิธีการเลือกตัวอยาง
(Sample Size : n)

แผนการสุมตัวอยางทีใ่ ชเปนแบบ Stratified Random Sampling โดยมี
จังหวัดเปนสตราตัมโรงแรมและเกสตเฮาสเปนหนวยตัวอยาง ขนาด
ตัวอยาง (Sample Size : n) 2,176 แหง
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(3)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีสถิตท
ิ างการ 2 รายการ ดังนี้
Official Statistics Profile
สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร

1. ชื่อสถิตท
ิ างการ
01

ภัตตาคารและรานอาหาร

2. รายการขอมูล :

จํานวนนิติบค
ุ คลที่จดทะเบียนภัตตาคาร รานอาหารและเครือ
่ งดื่ม

3. ชื่อโครงการ/ งาน/
4. พรบ./กฎหมาย ทีร
่ องรับโครงการ/งาน :
5. ระดับการนําเสนอขอมูล :

อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค ประเทศ

6. การจัดทําขอมูล
6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท
 ี่ใช :
6.2 วิธก
ี ารเก็บขอมูล :

จัดเก็บจากการจดทะเบียน

6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล :

Real time

6.4 ความถี่ในการประมวลผล :

รายวัน

7. การเผยแพรขอ
 มูล
7.1 วิธก
ี ารเผยแพรขอมูล :

เว็บไซต
http://knowledgebase.dbd.go.th/dbd/BRA/braTimeSeries.aspx

7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอ
 มูล :

รายวัน

7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :

พ.ศ. 2551

8. ผูรบ
ั ผิดชอบ/ประสานงาน

ชื่อ :
ตําแหนง :

นักวิชาการพาณิชย 8ว

กระทรวง :

กระทรวงพาณิชย

กรม/หนวยงาน :
สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัตง
ิ าน :

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
สํานักบริการขอมูลธุรกิจ

กลุม/ฝาย :

วิเคราะหขอมูลสถิติ

โทรศัพท :

0-254 74376

โทรสาร :
E-mail address :
9. คํานิยามที่สําคัญ

คุณภาวนา หอพิสุทธิ์

0-2547 4372-3
document@dbd.go.th

จํานวนผูประกอบการทีจ
่ ดทะเบียนประกอบธุรกิจภัตตาคาร รานอาหารและเครื่องดื่ม โดย
ผูประกอบการที่จดทะเบียน 1 ราย อาจมีจํานวนภัตตาคาร รานอาหารและเครื่องดื่มมากกวา
1 แหง
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Official Statistics Profile
สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร
1. ชื่อสถิตท
ิ างการ
01

โรงแรมและเกสตเฮาส

2. รายการขอมูล :

จํานวนนิติบค
ุ คลที่จดทะเบียนโรงแรมและเกสตเฮาส

3. ชื่อโครงการ/ งาน/
4. พรบ./กฎหมาย ทีร
่ องรับโครงการ/งาน :
5. ระดับการนําเสนอขอมูล :

อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค ประเทศ

6. การจัดทําขอมูล
6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท
 ี่ใช :
6.2 วิธก
ี ารเก็บขอมูล :

จัดเก็บจากการจดทะเบียน

6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล :

Real time

6.4 ความถี่ในการประมวลผล :

รายวัน

7. การเผยแพรขอ
 มูล
7.1 วิธก
ี ารเผยแพรขอมูล :

เว็บไซต
http://knowledgebase.dbd.go.th/dbd/BRA/braTimeSeries.aspx

7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอ
 มูล :

รายวัน

7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :

พ.ศ. 2551

8. ผูรบ
ั ผิดชอบ/ประสานงาน

ชื่อ :
ตําแหนง :

นักวิชาการพาณิชย 8ว

กระทรวง :

กระทรวงพาณิชย

กรม/หนวยงาน :
สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัตง
ิ าน :

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
สํานักบริการขอมูลธุรกิจ

กลุม/ฝาย :

วิเคราะหขอมูลสถิติ

โทรศัพท :

0-254 74376

โทรสาร :
E-mail address :
9. คํานิยามที่สําคัญ

คุณภาวนา หอพิสุทธิ์

0-2547 4372-3
document@dbd.go.th

จํานวนผูประกอบการทีจ
่ ดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาส โดยผูประกอบการที่
จดทะเบียน 1 ราย อาจมีจาํ นวนภัตตาคาร รานอาหารและเครื่องดื่มมากกวา
1 แหง
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ภาคผนวกที่ 3
ตารางผูร
 ับผิดชอบหนวยสถิติ (Statistical Units) , สถิติ
ทางการ (Official Statistics)
และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ภาคผนวกที่ 3

หมวด

ชื่อสถิตท
ิ างการ

• จํานวนนักทองเที่ยว
1. การทองเทีย
่ วของ
นักทองเที่ยวตางประเทศ
ตางประเทศ
(International
Tourism)

หนวยงาน/หนวยสถิตท
ิ ี่จด
ั เก็บ
ขอมูล/ผูร
 ับผิดชอบสถิตท
ิ างการ

รายการสถิตท
ิ างการ
• จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ
จําแนกตามสัญชาติ (Number of
International Tourist Arrival to
Thailand by Nationality)

สํานักงานพัฒนาการทองเทีย
่ ว

• ระยะเวลาพักเฉลี่ย จําแนกตาม
สัญชาติ (Average on Length of
Stay by Country of Nationality)

ตําแหนง : ผอ.กองวิชาการทองเที่ยว
(นักพัฒนาการทองเที่ยว 8ว)

• จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาใน
ประเทศไทย จําแนกตามสัญชาติ
และวิธีการเดินทาง (International
Tourist Arrivals to Thailand by
Nationality and Mode of
Transport)
• จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาใน
ประเทศไทย จําแนกตามประเทศที่
อาศัย (International Tourist
Arrivals to Thailand by Country
of Residence)
• จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศที่
เขามาในประเทศไทย จําแนก เพศ
ความถี่ วิธีการเดินทาง วัตถุประสงค
ของการเขามา อายุ และอาชีพ
(International Tourist Arrivals by
sex, frequency of visit, travel
arrangement, purpose of visit,
age, occupation)
• จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศที่
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กองวิชาการทองเที่ยว
ชื่อ : นางสาวสุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน IT

Excel file
ใน SQL

ชื่อ : นางสาวสุชาวดี ศรี
สุวรรณกาฬ
ตําแหนง : ผอ.กองวิชาการ
ทองเที่ยว (นักพัฒนาการ
ทองเที่ยว 8ว)

โทรศัพท : 0-2219-4010-17 ตอ 403

โทรศัพท : 0-2219-4010-17
ตอ 403

โทรสาร : 0-2219-2172

โทรสาร : 0-2219-2172

E-mail :
suchavadee_s@tourism.go.th

E-mail :
suchavadee_s@tourism.go.
th

ชื่อ : นายจาตุรนต ภักดีวานิช
ตําแหนง : นักพัฒนาการทองเที่ยว 6ว
โทรศัพท : 0-2219 4010-17 ตอ 212
โทรสาร : 0 -2214 1499
E-mail : jaturon_p@tourism.go.th
นางสาวจริมา ทองสวัสดิ์
ตําแหนง : นักพัฒนาการทองเที่ยว 5
โทรศัพท : 0-2219 4010-17 ตอ 213
โทรสาร : 0-2214 1499

นางสาวรุงราวรรณ เรือนวิลัย
ตําแหนง : นักพัฒนาการ
ทองเที่ยว
โทรศัพท : 0-2219-4010-17
ตอ 420
โทรสาร : 0-2219-2126 หรือ
02 219 2172
E-mail :
roongrawan_r@tourism.go.
th
:
webmaster@tourism.ac.th

ภาคผนวกที่ 3

เขามาในประเทศไทย จําแนกตาม
สัญชาติ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
(International Tourist Arrivals to
Thailand by Nationality at
Suvarnabhumi International
Airport)
2. การทองเทีย
่ ว
ภายในประเทศของ
นักทองเที่ยวชาวไทย
(Domestic Tourism)

• จํานวนนักทองเที่ยว
ชาวไทย

3. การทองเทีย
่ ว
ตางประเทศของ
นักทองเที่ยวไทย
(Outgoing Thai
Nationals)

• จํานวนคนไทยที่
เดินทางทองเทีย
่ ว
ตางประเทศ

• จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทย (Thai
visitor)
• ระยะเวลาพักเฉลี่ย (Average on
Length of Stay)

4. สถานพักแรมตามแหลง • จํานวนสถานพักแรม
ทองเที่ยว /ผูเขาพัก/
หองประชุม/คาใชจาย
รายรับของสถาน
ประกอบการโรงแรม
และเกสตเฮาส/
คาตอบแทนแรงงาน

E-mail : jarima_t@tourism.go.th
นางสาวรุงราวรรณ เรือนวิลัย
ตําแหนง : นักพัฒนาการทองเที่ยว
โทรศัพท : 0-2219-4010-17 ตอ 420
โทรสาร : 0-2219-2126 หรือ 02 219
2172

Excel file
ใน SQL

E-mail :
roongrawan_r@tourism.go.th

• จํานวนคนไทยที่เดินทางทองเที่ยว
ตางประเทศ จําแนกตามประเทศที่
เดินทางไป (Outgoing Thai
Nationals by country of
destination)

:
webmaster@tourism.ac.th

Excel file
ใน SQL

• จํานวนสถานพักแรม จํานวนหองพัก
วันพักเฉลี่ย อัตราการเขาพัก จํานวน
คนเขาพักแรม คนไทย/คน
ตางประเทศ จําแนกรายภาค
(Accommodation Establishments
of Tourist Attraction in Thailand)

สํานักงานสถิติแหงชาติ

Excel file

• จํานวนผูเขาพักแรมตามสถานที่พัก
แรม จําแนกรายจังหวัด และสัญชาติ
รวมนักทองเทีย
่ วชาวไทย (Guest
Arrivals at Accommodation
Establishments in provinces by
Nationality included Thai)
• จํานวนโรงแรมและเกสตเฮาสตาม
คุมรวม โรงแรมที่ตั้งขึ้นตาม
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นายธเนส โกมลวิภาต
นักวิชาการคอมพิวเตอร 7วช

สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและ
ประชามติ 1

ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตร
ภาครัฐ

กลุมสถิตส
ิ ถานประกอบการ 2

สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ

นางสาวสกุลกานต ขันแข็ง

tkomol@nso.go.th

ตําแหนง : นักวิชาการสถิติ 7ว

0-2281-0333 ตอ 2106-2107

0-22810333 ตอ 1211
0-2281-8617
sakulkarn@nso.go.th,
ebusines@nso.go.th

ภาคผนวกที่ 3

พระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ. 2547
และเกสตเฮาสทั่วประเทศทีด
่ าํ เนิน
กิจการอยู ในปจจุบันจําแนกตาม
ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก)
จังหวัด ภาค
• จํานวนหองพักตามประเภทของ
หองพักในโรงแรมและเกสตเฮาส
จําแนกตาม ขนาดของกิจการ
(จํานวนหองพัก) จังหวัด ภาค
• จํานวนผูเขาพักทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศที่เขาพักในโรงแรมและ
เกสตเฮาสจําแนกตาม ขนาดของ
กิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด
ภาค
• จํานวนหองประชุม/สัมมนาและหอง
จัดเลี้ยงที่มีอยูใ นโรงแรมและเกสต
เฮาส จําแนกตาม ขนาดของกิจการ
(จํานวนหองพัก) จังหวัด ภาค
• จํานวนผูซ
 ึ่งปฏิบัติงานในโรงแรมและ
เกสตเฮาส จําแนกตาม ขนาดของ
กิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด
ภาค
• คาใชจายของสถานประกอบการ
โรงแรมและเกสตเฮาสตาม คุม
 รวม
โรงแรมทีต
่ ั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 และเกสต
เฮาสทั่วประเทศทีด
่ ําเนินกิจการอยู
ในปจจุบันจําแนกตาม ขนาดของ
กิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด
ภาค
• รายรับของสถานประกอบการ
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โรงแรมและเกสตเฮาสตามคุม
 รวม
โรงแรมทีต
่ ั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 และเกสตเฮาส
ทั่วประเทศทีด
่ าํ เนินกิจการอยูใ น
ปจจุบันจําแนกตาม ขนาดของ
กิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด
ภาค
• มูลคาเพิ่มของการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบการโรงแรมและ
เกสตเฮาสจําแนกตาม ขนาดของ
กิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด
ภาค
5. การถายทําภาพยนตร

• จํานวนการถายทํา
ภาพยนตรตางประเทศ
ในประเทศไทย

6. คาใชจายของ
นักทองเที่ยว
ตางประเทศ
(International visitor
expenditure)

• คาใชจายของ
นักทองเที่ยว
ตางประเทศ

7. คาใชจายของ
นักทองเที่ยวชาวไทย
(Domestic tourism

• คาใชจายของ
นักทองเที่ยวชาวไทย

• จํานวนการถายทําภาพยนตร
ตางประเทศในประเทศไทยและ
งบประมาณ จําแนกตามชนิดของ
ภาพยนตร

สํานักงานพัฒนาการทองเทีย
่ ว

• จํานวนการถายทําภาพยนตร
ตางประเทศในประเทศไทย จําแนก
ตามประเทศผูผ
 ลิตภาพยนตร

ตําแหนง : ผอ.กองกิจการภาพยนตร
โทรศัพท : 0-2216-5637 ตอ 460

กองกิจการภาพยนตร
ชื่อ : นางสาววรรณสิริ โมรากุล

โทรสาร : 0-2216-6656
E-mail :
wanasiri_m@tourism.go.th

• คาใชจายเฉลีย
่ ตอคนตอวัน
(Average expenditure per
person per day)

ชื่อ : นางสาววรธีรา สุวรรณศร

เก็บเปน
ตาราง
ธรรมดาโดย
การ key

น.ส.วรรณสิริ โมรากุล

Excel file
ใน SQL

น.ส.สุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ

Excel file
ใน SQL

น.ส.สุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ

ขอมูลลงใน
website
www.tourism
.go.th และ
thailandfilm.
org

ตําแหนง : นักพัฒนาการทองเที่ยว 6
โทรศัพท : โทรศัพท : 0-2219-401017 ตอ 462

• รายได (Revenue)

โทรสาร : 0-2216-6656

• คาใชจายเฉลีย
่ ตอคนตอวัน
(Average expenditure per
person per day)

E-mail :
worateera_s@tourism.go.th

ผ3-4

น.ส. วรธีรา สุวรรณศร

น.ส.รุงราวรรณ เรือนวิลัย

น.ส.รุงราวรรณ เรือนวิลัย

ภาคผนวกที่ 3

expenditure)

• รายได (Revenue)
กองวิชาการทองเที่ยว
ชื่อ : นางสาวสุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ
ตําแหนง : ผอ.กองวิชาการทองเที่ยว
(นักพัฒนาการทองเที่ยว 8ว)
โทรศัพท : 0-2219-4010-17 ตอ 403
โทรสาร : 0-2219-2172
E-mail :
suchavadee_s@tourism.go.th
ชื่อ : นายจาตุรนต ภักดีวานิช
ตําแหนง : นักพัฒนาการทองเที่ยว 6ว
โทรศัพท : 0-2219 4010-17 ตอ 212
โทรสาร : 0 -2214 1499
E-mail : jaturon_p@tourism.go.th
นางสาวจริมา ทองสวัสดิ์
ตําแหนง : นักพัฒนาการทองเที่ยว 5
โทรศัพท : 0-2219 4010-17 ตอ 213
โทรสาร : 0-2214 1499
E-mail : jarima_t@tourism.go.th
นางสาวรุงราวรรณ เรือนวิลัย
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ตําแหนง : นักพัฒนาการทองเที่ยว
โทรศัพท : 0-2219-4010-17 ตอ 420
โทรสาร : 0-2219-2126 หรือ 02 219
2172
E-mail :
roongrawan_r@tourism.go.th
• คาใชจายการเดินทางในโอกาส
พิเศษและทองเที่ยว

สํานักงานสถิติแหงชาติ

Excel file

สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและ
ประชามติ 2

นายธเนส โกมลวิภาต
นักวิชาการคอมพิวเตอร 7วช

กลุมสถิติรายไดรายจาย

ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตร
ภาครัฐ

ชื่อ : นางสาวนภัสสร หอมวงศ

สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ

ตําแหนง : นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว

tkomol@nso.go.th

โทรศัพท : 0-2281-0333 ตอ 1207

0-2281-0333 ตอ 2106-2107

โทรสาร : 0-2281-8617
E-mail : esesnso@nso.go.th
8. ผูประกอบการภัตตาคาร • จํานวนนิติบค
ุ คลที่จด
และโรงแรม/
ทะเบียนภัตตาคาร
รานอาหารและ
เครื่องดื่ม
• จํานวนนิติบค
ุ คลที่จด
ทะเบียนโรงแรมและ
เกสเฮาส

• จํานวนนิติบค
ุ คลที่จดทะเบียน
ภัตตาคาร รานอาหารและเครือ
่ งดื่ม
จําแนกรายอําเภอ/เขต จังหวัด
ประเทศ ทุนจดทะเบียน รายเดือน
รายไตรมาส รายป
• จํานวนนิติบค
ุ คลที่จดทะเบียน
โรงแรมและเกสเฮาส จําแนกราย
อําเภอ/เขต จังหวัด ประเทศ ทุนจด
ทะเบียน รายเดือน รายไตรมาส ราย
ป
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา
สํานักบริการขอมูลธุรกิจ
ชื่อ : คุณภาวนา หอพิสท
ุ ธิ์
ตําแหนง : นักวิชาการพาณิชย 8ว
โทรศัพท : 0-254 74376
โทรสาร : 0-2547 4372-3
E-mail : pavanah@dbd.go.th

ฐานขอมูล
Oracle

น.ส.เรวดี พิทยากร
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
0-2547-4382
reawadeep@dbd.go.th
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รายงานการประชุม
กําหนดการประชุมเชิงปฏิบต
ั ิการ
เรื่อง แผนแมบทสถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร
ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2551
เวลา 08.30 – 16.00 น
ณ หองวิสท
ุ ธิกษัตริย โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
เวลา
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00
10.30
12.00
13.00
14.30

–
–
–
–
–

10.30
12.00
13.00
14.30
16.00

16.00 น.

น.
น.
น.
น.
น

ลงทะเบียน
รองเลขาธิการสถิติแหงชาติ (นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม)
กลาวถึงความเปนมาและวัตถุประสงค “ การจัดทํา แผนแมบทสถิตริ ายสาขา ” และ
“ สถิติทางการ ”
“ แนวทางการกําหนดสถิติทางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร ”
โดย ที่ปรึกษาโครงการ
รับประทานอาหารวาง
การทบทวนรายการสถิตส
ิ าขาการทองเทีย
่ ว โรงแรม และภัตตาคารทีม
่ ีอยูใ นปจจุบัน
รับประทานอาหารกลางวัน
การพิจารณาและกําหนดรายการสถิตท
ิ างการสาขาการทองเที่ยว โรงแรม และ ภัตตาคาร
“ แนวทางการจัดทําทะเบียนสถิติทางการและทะเบียนหนวยสถิติ ”
โดย ที่ปรึกษาโครงการ
ปดการประชุม
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รายงานการประชุมเชิงปฏิบต
ั ิการ
แผนแมบทสถิติสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรม และภัตตาคาร
ครั้งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2551
หองวิสท
ุ ธิกษัตริย โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
สรุปคํากลาวเปดประชุม และบรรยายพิเศษ โดย นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม รองเลขาธิการสถิติแหงชาติ
รองเลขาธิการสถิติแหงชาติ นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม กลาวถึงความเปนมาและวัตถุประสงคการประชุมระหวาง
สสช. และ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในฐานะเปนหุนสวนการพัฒนาระบบสถิตด
ิ านการทองเทีย
่ วโรงแรม และ
ภัตตาคารของประเทศ ซึ่งตองรวมมือกันในระยะยาวเพื่อใหระบบการแลกเปลี่ยนสถิติสําคัญระหวางหนวยงานตางๆ
สําเร็จเปนจริง
พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ.2550 กําหนดให สํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) เปนหนวยกลางในการดําเนินงานดานสถิติ
ของประเทศ ในปงบประมาณ 2551 สสช.ไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนแมบทสถิตริ ายสาขาโดยไดจัดทําแลว 3 สาขา
ไดแก สาขาสุขภาพ สาขาอุตสาหกรรม พลังงาน เหมืองแรและกอสราง และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และกําลังดําเนินการจัดทําแผนแมบทสถิติรายสาขาเพิม
่ อีก 2 สาขา คือสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสาขา
การทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร ซึ่งจะมีหนวยงานหลักเปนเจาภาพรับผิดชอบการจัดทําแผนแมบทฯ ในแตละสาขา
สสช. ไดทดลองทําแผนแมบทสถิติสาขาการทองเที่ยวมาแลวตั้งแตป พ.ศ. 2548 การดําเนินการในครั้งนี้
นับเปนการตอยอดงานเดิม โดยเปนการทํางานรวมกันเพื่อสรางเครือขายสถิติใหมีการทํางานอยางตอเนื่องและเปน
เอกภาพ ใหความสําคัญกับ key indicators นําไปสูการจัดทําสถิติทางการซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองมีสวนรวมใน
การคัดเลือกรายการสถิติสําคัญที่จะรับรองเปนสถิติทางการ ขณะนี้ สสช.ไดตั้งศูนยสารสนเทศภาครัฐ (National
Information Center: NIC) หนวยงานสามารถใชบริการจากระบบเครือขายในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอมูลของ
หนวยงานตาง ๆ เขาดวยกัน
ระบบสถิตท
ิ ใี่ ชกันอยูในขณะนีม
้ ีอยู 2 ระบบ คือ ระบบสถิตแ
ิ บบรวมศูนย (Centralized Statistical System)
และระบบสถิตแ
ิ บบกระจายงาน (Decentralized Statistical System) ประเทศที่มีระบบสถิติที่เขมแข็งที่สด
ุ คือ
แคนาดาไดใชระบบสถิติแบบรวมศูนย สําหรับ ญี่ปุน เกาหลีใต ไทย ตางก็ใชสถิตแ
ิ บบกระจายงาน ปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การใชระบบสถิติแบบนี้ คือ การขาดมาตรฐาน ขาดความสมบูรณครบถวนของขอมูล ขอมูลมีความซ้าํ ซอนและลาสมัย
ผูใชขอมูลเกิดความสับสน จึงจําเปนตองแกปญ
 หาที่การบริหารจัดการ พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 2550 กําหนดให สสช. เปน
เจาภาพในการบริหารจัดการเพื่อใหขอมูลสถิติมีความเปนเปนเอกภาพมากขึ้น สสช.จึงไดจัดทําแผนแมบทสถิติของ
ประเทศขึ้นเพื่อกําหนด key players ตลอดจนกําหนดบทบาทหนาที่ของ key players และ สสช. สิ่งที่กําหนดในแผน
แมบท คือ แนวทางในการจัดทําขอมูล เงื่อนไขการใชประโยชนขอมูล การจัดการมาตรฐานขอมูล การกําหนดรายการ
สถิติทางการ
่ ว
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬานับเปนหนวยงานกลางในการบริหารจัดการยุทธศาสตรดา นการทองเทีย
สสช.จําเปนตองหารือทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําสถิตท
ิ างการ และมอบหมายใหเปนหนวยสถิติสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร (focal point) สําหรับประสานงานการดําเนินงาน และจะจัดใหมีการลงนามการ
เชื่อมโยงขอมูลสถิติของภาครัฐตอไป
สรุปคําบรรยายเรื่องสถิตร
ิ ายสาขา และสถิตท
ิ างการ โดยนางสาวสุวิมล คงเศรษฐกุล ผูอํานวยการสํานักบริหาร
จัดการระบบสถิติรายสาขา สสช.
ผอ.สุวิมล ชี้แจงบทบาท สสช. ตาม พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 2550 ที่ปรับปรุงจากป 2508 เปนการเพิ่มอํานาจ
ภารกิจ ในการดําเนินงานดานสถิติใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ภารกิจสําคัญของ สสช.ในการจัดการระบบสถิตส
ิ าขาใน
ปจจุบันไดดาํ เนินการจัดทํา data directory จัดทําแผนแมบทสถิตส
ิ าขานํารองเมื่อป 2548 แลว 6 สาขา และนํามาตอ
ยอดในป 2551 จํานวน 5 สาขา เพื่อจัดทําสถิติทางการ
สถิติทางการที่ สสช. กําหนดกรอบไวโดยอิงจากกรอบขององคการสหประชาชาติมี 8 มิติ ไดแก (1)
Relevance
(2)
Methodological soundness
(3)
Accuracy
(4)
Timeliness
(5)
Integrity
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(6)
(7)
(8)

Accessibility
Interpretability
Coherence

อยางไรก็ดี การประเมินคุณภาพในระยะแรก จะใชหลักเกณฑที่ไมเครงครัดมาก ในขั้นตอนจึงเปนการพิจารณา
กําหนดรายการสถิติทางการรวมกันเพื่อนําขึ้นระบบ GIN สําหรับการจัดการคุณภาพ ทั้งการประเมิน กํากับ และประกัน
คุณภาพสถิติแตละตัว สสช. จะพัฒนาปรับปรุงตามขั้นตอนการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 3 ขั้นตอนตอไป ประกอบดวย
(1)

(2)
(3)

ี วามสําคัญตอการรายงาน
การประเมินคุณสมบัติของสถิตท
ิ างการ 4 เกณฑ ไดแก (1) เปนสถิติที่มค
สถานการณของประเทศ (2) เปนสถิติทม
ี่ ีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีนโยบายรองรับ และมี
งบประมาณ บุคลากรและเครื่องมือที่ไดรับมอบหมายใหดาํ เนินการอยางแนนอน (3) เปนสถิติที่มีการ
ดําเนินงานอยางถูกตองตามมาตรฐานสถิติ (4) มีความเปนเอกภาพไมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น และ
ไดรับความเห็นชอบจากเครือขายสาขาสถิติ และ สสช.
การควบคุมคุณภาพ (QC) ตามมาตรฐาน 8 มิติ
การรับรองคุณภาพรายการสถิติโดย สสช.

การจัดทําแผนแมบทสถิตส
ิ าขา เปนเครื่องมือในการจัดการระบบสถิติทม
ี่ ีเอกภาพ และเปนจุดเริ่มตนของการ
ทํางานประเมินคุณภาพสถิติ โดยแตละสาขาสถิติจะตองมีการกําหนดเจาภาพหลัก กําหนดรายการขอมูลในแผน และ
จัดทําแผนพัฒนาสถิตส
ิ าขา จึงตองระดม stakeholder เพื่อพิจารณาสถิติทม
ี่ ีการผลิตอยูแ
 ลวและที่เปนชองวางสถิติ
จัดทํา Statistics Profile และทะเบียนหนวยสถิติ
สรุปการทบทวนรายการสถิติสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรม และภัตตาคาร และการกําหนดรายการสถิติ
ทางการ โดยที่ปรึกษา นางสุนันทา เนตรนุช
ที่ปรึกษาขอใหที่ประชุมรวมกันปรับปรุงรายการสถิตด
ิ านการทองเที่ยว โรงแรม และภัตตาคารที่หนวยงานตางๆ
่ วเมื่อป 2548-2549 สถิติดังกลาวมี
ผลิตขึ้นตามเอกสารซึ่งนําเสนอไวครั้งนํารองจัดทําแผนแมบทสถิตส
ิ าขาการทองเทีย
ความสําคัญในการตอบยุทธศาสตร การประเมินแนวโนมสถานการณ และการติดตามการปฏิบัติงาน สวนผูร ับผิดชอบ
ผลิตสถิติบางรายการที่ไมไดเขาประชุมเจาหนาที่ focal point ที่ไดกําหนดไวแตละหนวยงานจะประสานงานดานสถิติ
และจะจัดสงรายการสถิติทท
ี่ บทวนแลวเพิ่มเติมใหแกที่ปรึกษา นอกจากนี้ทป
ี่ รึกษาจะไปติดตามขอมูลสถิติจากกรมการ
ขนสงทางอากาศ กรมการขนสงทางบก และกรมการขนสงทางน้ําเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาฯ เสนอประสบการณการบริหารจัดการสถิตท
ิ างการของตางประเทศ 2 ประเทศ คือ นิวซีแลนด และ
สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งนํามาเปนกรอบเบื้องตนในการกําหนดรายการสถิตท
ิ างการใหที่ประชุมพิจารณา ซึ่งทีป
่ ระชุม
รวมกันปรับปรุงรายการสถิตท
ิ างการตามขอเสนอของทีมที่ปรึกษา เพื่อใหสอดคลองกับการจัดทํา OS Profile
ที่ปรึกษาฯ จะทําการปรับปรุงเอกสารตามมติที่ประชุม และลงรายการสถิติใน OS Profile เพื่ออํานวยความ
สะดวกเบื้องตนใหกับหนวยงานในการกรอกรายละเอียดอื่นๆสงมาให สสช.ภายใน 2 สัปดาห พรอม ๆ กับรายการใน
หนวยสถิติ และการปรับปรุงรายการสถิติบางรายการเพิ่มเติมดังที่กลาวไวแลว
ปดการประชุมเวลา 12.30 น.
รายชือ
่ ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารครัง
้ ที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2551
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
1. สํานักงานปลัดกระทรวง
1.1 นายวัฒนา ธรรมศิริ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.2 นางยุภา วัชรีฤทัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร 8 วช
2. สํานักงานพัฒนาการทองเทีย
่ ว
ภาคผนวกที่ 3
2.1 นางสาวสุชาวดี ศรีสวุ รรณกาฬ
ผูอํานวยการกองวิชาการทองเที่ยว
3. การทองเทีย
่ วแหงประเทศไทย
 ฐานขอมูลการตลาด
3.1 นายสุวัฒน จุธากรณ
ผูอํานวยการกลุม
3.2 นานสัญชัย ธรรมโหร
ผูชวยผูอํานวยการกลุมฐานขอมูลการตลาด
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
1. สํานักบัญชีประชาชาติ
1.1 นางสมจิตต จรรรยพงษ

เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 8
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1.2 นางสุชาดา แกวมาดีงาม
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 7
2. สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
2.1 นางสาวโสภา จํานงครศ
ั มี
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 7
2.2 นางสาวฐนิดา วุฒิกีรเกียรติ
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 4
กระทรวงพาณิชย
1. สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา
1.1 นางสาวกุสุมา แกววิมล
1.2 นางสาวกนกวรรณ กนกกุลชัย

นักวิชาการพาณิชย 7ว
นักวิชาการพาณิชย 5

ธนาคารแหงประเทศไทย
1. นางสาวมยุรี ชัยสิทธิ์
2. นางชนิดา เงาจินตรักษ

ผูวิเคราะหอาวุโส ทีมสถิตด
ิ ุลการชําระเงิน ฝายบริหารขอมูล
ผูวิเคราะหอาวุโส ทีมสถิติภาคเศรษฐกิจจริงฝายบริหารขอมูล

ศูนยวิจัยกสิกรไทย
1. นางกัญจนา ชุณหศิรริ ักษ

ผูจัดการฝายสนับสนุนองคการ

สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
1. นายจารุบุณณ ปาณานนท

ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ

สํานักงานสถิติแหงชาติ
1. นายจีราวรรณ บุญเพิ่ม
2. นางปรียา มิตรานนท
3. สํานักบริหารจัดการระบบสถิติรายสาขา
3.1 นางสาวสุวิมล คงเศรษฐกุล
3.2 นางสาวณัฐภัสสร นิธิประภาวัฒน
3.3 นางอุมาพร ดีบุกคํา
3.4 นางสาวสุวรรณิกา โชติกลอม
4. สํานักสถิตเิ ศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
4.1 นางลักขณา ยุวประกร
5. ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ
5.1 นางน้ําผึ้ง เชิดชูพงศ
6. สํานักมาตรฐานคุณภาพขอมูลสถิตท
ิ างการ
6.1 นางอาภรณ ตรีวรรณกุล
7. สํานักภูมิสารสนเทศสถิติ
7.1 นายสุทธิรก
ั ษ กรรณลวน
8. นายชัยพร ชางหลัง
9. นางสาวนภัทร ราชพัฒน

รองเลขาธิการ สสช.
ผูเชี่ยวชาญดานสถิติเศรษฐกิจและสังคม
ผอ.สํานักบริหารจัดการระบบสถิติรายสาขา
หัวหนากลุมสถิติรายสาขา 2
นักวิชาการสถิติ 6ว
นักวิชาการสถิติ 4
หัวหนากลุมสถิติสถานประกอบการ 1
หัวหนากลุมวิเคราะหสารสนเทศ
หัวหนากลุมมาตรฐานคุณภาพขอมูลสถิติทางการ2
หัวหนากลุมภูมส
ิ ารสนเทศ สถิติเศรษฐกิจ
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป

ทีมที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสุนันทา เนตรนุช
นางกิรินท อมรเวช
นางสาววนิดา ชีวโนปกรณ
นางปาริชาต ศิวะรักษ
นางอมรรัตน ขันตี
นายชาตรี เกื้อศิริกุล
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กําหนดการประชุมเชิงปฏิบต
ั ิการ
เรื่อง แผนแมบทสถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร
ครั้งที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2551
เวลา 08.30 – 16.00 น
ณ หองบานบุรี โรงแรมสยามเบเวอรลี่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
เวลา
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

เปดการประชุมโดย เลขาธิการสถิติแหงชาติ (นางธนนุช ตรีทิพยบุตร)

09.30 – 10.00 น.

บรรยายเรื่อง “ แนวทางการเชือ
่ มโยงขอมูลสถิติระหวางหนวยสถิตต
ิ างๆ ”
โดย นายธเนส โกมลวิภาต นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 วช ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตร
ภาครัฐ

10.00 – 10.30 น.

ตอบขอซักถามและแสดงความคิดเห็น

10.30 – 10.45 น.

รับประทานอาหารวาง

10.45 – 11.30 น.

บรรยายเรื่อง “ แนวทางการพัฒนาคุณภาพขอมูลสถิตแ
ิ ละความรวมมือระหวางสํานักงานสถิติ
แหงชาติและหนวยสถิตต
ิ างๆ “
ิ างการ (นางอัษณีย ไชยานนท)
โดย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานคุณภาพขอมูลสถิตท

11.30 – 12.00 น.

ตอบขอซักถามและแสดงความคิดเห็น

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

ประชุมกลุมยอยเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการสถิติทางการ
หองที่ 1 สาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร
หองที่ 2 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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รายงานการประชุมเชิงปฏิบต
ั ิการ
แผนแมบทสถิติสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551
หองบานบุรี 1-2 โรงแรมสยาม เบเวอรลี่ ถ.รัชดาภิเษก
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
สรุปคํากลาวเปดประชุม โดย นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิตแ
ิ หงชาติ
นางธนนุชฯ กลาวถึง แผนที่เดินทางของ สํานักงานสถิติแหงชาติที่จะบรรลุภารกิจสําคัญ คือการเปนหนวยงาน
กลางดานการผลิตสถิตส
ิ ําคัญ การบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ และการเปน hub ของขอมูลเพื่อการบริหาร
ประเทศที่มค
ี ุณภาพ ขั้นตอนแรกที่ตองดําเนินการ คือรวมกันพัฒนาแผนแมบทสถิตส
ิ าขา และการคัดเลือกสถิตส
ิ ําคัญที่
จะรับรองเปนสถิตท
ิ างการ เรียกวา Official Statistics ขณะนี้สสช.ไดสรางระบบทะเบียนขอมูลเพื่อการอางอิงสถิติ
ทางการที่จะนํามาเชื่อมโยงใหทุกหนวยงานเขามาเผยแพรและเรียกใช
ป 2551 สํานักงานฯจะมีสถิตท
ิ างการทีร่ วมกันกําหนดกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 6 เรื่อง คือ การทองเทีย
่ ว
โรงแรมและภัตตาคาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สุขภาพ อุตสาหกรรม
และ ขอมูลระดับทองถิ่น เมื่อดําเนินการเรียบรอยและไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถพัฒนาสถิติกลุมนี้ตามแผนพัฒนาสถิติทางการทีร่ วมกันกําหนด เพื่อการเผยแพรและใชประโยชน
รวมกันตอไป
สรุปคําชี้แจง เรื่องความสัมพันธของโครงการตางๆที่สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติไปดําเนินการกับหนวยงานใน
ดานการบริหารจัดการระบบสถิติและการเชื่อมโยงสถิติ โดย นางสาวสุวิมล คงเศรษฐกุล ผูอํานวยการสํานัก
บริหารจัดการระบบสถิติ สสช.
ในชวง 2-3 ปทผ
ี่ านมา สํานักงานสถิติแหงชาติเตรียมความพรอมของสํานักงานฯ เพื่อใหสอดคลองกับบทบาท
ภารกิจตามพ.ร.บ.สถิตแ
ิ หงชาติป 2550 ในดานการบริหารจัดการระบบสถิติ โดยจัดทําแผนแมบทสถิติประเทศไทย
เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาแผนแมบทสถิติรายสาขา การคัดเลือกสถิตท
ิ างการ การเชื่อมโยงบูรณาการขอมูลภาครัฐ
การจัดทํา data directory การจัดทํา Official Statistics Profile และ Statistic Unit Profile
การพัฒนาการเชื่อมโยงสถิติระดับประเทศนั้น กระทรวง ICT เปนหนวยงานพัฒนาระบบ TH-e GIF ใหเปน
กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติแหงชาติ และนํา server ไปไวที่กระทรวง 20 กระทรวง ทั้งนี้
กระทรวง ICT มอบหมายให สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติเปนผูก
 ําหนดมาตรฐานการแลกเปลีย
่ นขอมูลสถิติ คือ STAT XML
สวนขอมูลประเภท reference และ transaction กระทรวง ICT เปนผูจด
ั ทํามาตรฐานการเชื่อมโยงเอง
ดังนั้น STAT XML จึงกําหนดขึ้นโดยอาศัยกรอบใหญของ TH-e GIF เชน การใชหลักของ SDMX+XML &
XML Schema หลังจากนั้น สสช.ไดพฒ
ั นาเครื่องมือ 2 ตัว เพื่อชวยใหหนวยงานที่ยังไมมีระบบสารสนเทศ และที่มีแลว
สามารถจัดทําขอมูลในรูปแบบ XML เพื่อการเชื่อมโยงไดสะดวกขึ้น คือ KPI Reporter และ XML Converter พรอม
จัดการอบรมใหเจาหนาที่กระทรวง 20 กระทรวง จํานวน 200 คน
สําหรับการจัดการระบบสถิตริ ายสาขา นั้น สสช.ไดขอความรวมมือจากหนวยงานในการจัดทํา data directory
ิ างการ รวบรวมทะเบียนรายชือ
่ หนวยสถิติของแตละหนวยงาน Statistic
และ Official Statistics Profile สําหรับสถิตท
Unit Profile เพื่ออํานวยความสะดวกในการนําสถิติเชื่อมโยง และจะมีการดําเนินการเพื่อรับรองคุณภาพขอมูลสถิติ
ทางการในระยะตอไป
สรุปคําบรรยาย เรื่องการเชือ
่ มโยงและบูรณาการสถิติภาครัฐ โดยนายธเนส โกมลวิภาต หัวหนากลุม
 บูรณาการ
ระบบคลังขอมูล ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ สสช.
นายธเนสฯ ชีแ
้ จงแนวทางการพัฒนาระบบสถิติของประเทศไทย และเปรียบเทียบการแลกเปลี่ยนขอมูลใน
ปจจุบันทีค
่ นหาผาน website หรือการเรียกใชโดยตรงจากฐานขอมูล และแบบ web services ที่ใชภาษา XML ในการ
เชื่อมโยงขอมูลซึ่งผูใชสามารถเขาถึงขอมูลที่เปนปจจุบันพรอมกับการปรับปรุงของเจาของขอมูลไดทันที
สสช. เตรียมความพรอมเพื่ออํานวยความสะดวกแกหนวยงานฯ ที่ยังไมมีการใช Web services แลกเปลี่ยน
ขอมูล โดยการจัดทํา STAT XML เพื่อเปนมาตรฐานอางอิงตามมาตรฐานสากล มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหนวยงาน
ภาครัฐ สําหรับ KPI Reporter และ XML ในการเชื่อมโยงขอมูลสถิติหนวยงานจะไดรับ URL จากสํานักงาน
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ปลัดกระทรวง และเมื่อตองการเผยแพรขอมูล ตองลงทะเบียน ที่ UDDI สสช. ซึ่งเปนระบบลงทะเบียนเพื่อการเผยแพร
และเรียกใชขอมูลทาง web services Converter
สําหรับหนวยงานที่มีการจัดทําขอมูลเชื่อมโยงโดยภาษา XML อยูแลวและลงทะเบียนกับระบบเชื่อมโยงอืน
่ อยู
แลว ก็สามารถลงทะเบียนกับ UDDI ของ สสช.ได ในอนาคต กระทรวง ICT จะพัฒนา UDDI แหงชาติใหเปนระบบ
เดียว ทั้งนี้หากมีปญหาทางเทคนิคหนวยงานสามารถสอบถามไดท่ศ
ี ูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงที่สังกัด หรือ ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ สํานักงานสถิติแหงชาติ
สรุปคําบรรยาย เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพขอมูลสถิติและความรวมมือระหวางสสช.และหนวยสถิติ
โดย นางอุษณี ไชยยานนท ผอ.สํานักมาตรฐานคุณภาพขอมูลสถิติ
่ การแลกเปลี่ยน ขั้นตอนการ
ผอ.อุษณีฯ ชี้แจงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพขอมูลสถิติทางการเพือ
ดําเนินการใหสถิตท
ิ างการมีคณ
ุ ภาพ หลักการพื้นฐานสถิติทางการจาก UNECE ซึ่งนานาประเทศนําไปประยุกตปฏิบต
ั ิ
ผานระบบมาตรฐานการรายงานขอมูลของ IMF UROSTAT และ EU Code of Practice
มีทั้งสิ้น 10 ประการ คือ
1.
ความสอดคลอง เปนธรรมและเทาเทียม
2.
ความเปนมืออาชีพ
3.
ความรับผิดชอบและความโปรงใส
4.
การปองกันการใชขอมูลผิดพลาด
5.
แหลงขอมูล
6.
การคุมครองความลับขอมูลสวนบุคคล
7.
การมีกฎหมายรับรองการปฏิบต
ั ิงาน
8.
ความรวมมือในประเทศ
9.
ความรวมมือระหวางประเทศ
10. ความรวมมือทางสถิติระหวางประเทศ
สําหรับประเทศไทย สสช.นําแนวคิดดังกลาวมาประยุกต ได 6 มิติ คือ Relevance Timeliness
Accessibilities Accuracy Interpretability Coherence ซึง่ จะมีการพัฒนาตัวชีว้ ัดในแตละมิติ กําหนดเกณฑคะแนนไว
ิ ย
ี่ อมรับได 1 คะแนน เปนสถิตท
ิ ี่ยังมีขอสงสัย
เปน 4 ระดับคะแนน โดย 3 คะแนน เปนสถิตท
ิ างการ 2 คะแนน เปนสถิตท
และ 0 คะแนน เปนสถิตท
ิ ย
ี ังไมมีคุณภาพ
การประเมินคุณภาพตามมิตต
ิ างๆ จะใชวิธท
ี บทวนสถิติ การประเมินตนเอง และการประเมินโดยผูใชแลว ตองมี
การประกาศเรื่องคุณภาพขอมูลสถิติในแตละมิติ สิ่งที่ สสช.จะดําเนินการตอไป คือ
•
•
•
•
•

ี ารปรับปรุงดานคุณภาพขอมูลสถิติ
ใหมก
ี ารยอมรับในมาตรฐาน และวิธีการดําเนินงานเพื่อใหมก
ใหการรับรองสถิตท
ิ ี่เปนสถิตท
ิ างการ
ใหการรับรองวาจะใหมีประกาศในเรื่องคุณภาพสถิติทางการแกผูใชขอมูล
ชวยใหผูใชขอมูลสามารถประเมินคุณภาพขอมูลสถิติ
ใหการรับรองวา สสช.จะเปนผูนําดานการผลิตขอมูลสถิตท
ิ ี่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ ป 2552 สสช.จะยังอยูในชวงเตรียมมาตรฐานการประเมินตางๆ ป 2553 จึงจะเริ่มดําเนินการตามขั้นตอน
ที่วางแผนไวตอ
 ไป
สรุปผลการประชุมกลุมยอยภาคบาย
ที่ปรึกษาโครงการฯ นําเสนอขั้นตอนการประชุม และเปาหมายการประชุมเพื่อใหไดแผนปฏิบัติการเชื่อมโยง
ขอมูลสถิติทางการ และการเตรียมความพรอมในการประเมินมาตรฐานขอมูลสถิตท
ิ างการสาขาการทองเที่ยว โรงแรม
และภัตตาคาร
ิ างการ กําหนดชื่อบุคคลและหนวยงานรับผิดชอบการเชื่อมโยงสถิติ
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาผังรวมสถิตท
ทางการระดับกรม และรวมกันกําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงขอมูล และการประเมินคุณภาพขอมูล โดยหนวยงาน
มีความพรอม และมีปญหาอุปสรรค ดังนี้
การเชื่อมโยงขอมูล
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เก็บขอมูลในรูปแบบ Oracle และเผยแพรเปน Excel โดยการเก็บขอมูลโรงแรม
ั มาจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมฯมี
และภัตตาคารอางอิงตามรหัส TSIC ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการที่บริษท
ระบบสารสนเทศแลวแตยังไมมี Web Services จึงนาจะเลือกใช XML Converter ในการแปลงขอมูลจาก Database
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ของกระทรวงพาณิชย เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขึ้นวงได ทั้งนี้ขอ
 มูลที่จะพรอมจะนํารองขึ้นวงในป 2552 จะประกอบไป
ดวยสถิตท
ิ างการ (Official Statistics) 2 รายการคือ จํานวนนิติบุคคลทีจ
่ ดทะเบียนภัตตาคาร รานอาหารและเครื่องดื่ม
และจํานวนนิตบ
ิ ุคคลที่จดทะเบียนโรงแรมและเกสเฮาส โดยขณะนี้ สสช. ไดดําเนินการจัด Server ไวทส
ี่ าํ นัก
ปลัดกระทรวงพาณิชยแลว จึงถือไดวามีความพรอมในระบบเครือขายรองรับการขึ้นวงแลว
สําหรับปญหาอุปสรรค คือ ขณะนี้ผูบริหารของกรมฯ ยังไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการจัดทําแผนแมบท
สถิติและสถิตท
ิ างการสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรมและภัตตาคาร จึงยังไมมก
ี ารมอบหมายใหเจาหนาที่รับผิดชอบดาน
เทคโนโลยีทจ
ี่ ะนํามาขึ้นวงอยางชัดเจน และผูแทนที่มาเขารวมประชุมยังไมทราบขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมด
เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการคามาเขารวมประชุมเปนครั้งแรก จึงไมทราบวาจะตองเริม
่ ตนทํางานในเรื่องของการขึ้นวง
 ทนกรมฯ ขอให สสช. ประสานงานในระดับผูบริหารเพื่อขอความรวมมือ และชี้แจงขอบขายของงานที่กรมฯ
อยางไร ผูแ
จะตองดําเนินการอยางชัดเจน รวมทั้งตองการขอรับคําปรึกษาทางเทคนิคของการขึ้นวงกับ สสช. เพิ่มเติม
สํานักงานพัฒนาการทองเทีย
่ ว (สพท.) เก็บขอมูลในรูปแบบ SQL และเผยแพรเปน Excel โดย สพท.
พรอมที่จะนําขอมูลขึ้นวง โดยใช XML Converter ในการแปลงขอมูล สําหรับป 2552 คาดวาจะสามารถนําขอมูลสถิติ
ทางการที่ไดคด
ั เลือกไวแลวในกลุมของสถิตน
ิ ักทองเที่ยว ขึน
้ วงแลกเปลี่ยนขอมูลได ซึ่งถือไดวาขอมูลและเครือขายมี
ความพรอม
สําหรับปญหาอุปสรรค คือ สพท. เริ่มจัดทําขอมูลสถิติการทองเที่ยวไดเพียงปเดียว ประกอบกับบุคลากรดาน
สถิติและเทคโนโลยีของ สพท. มีจํานวนนอย นอกจากนี้ในชวงตนป 2552 ฐานขอมูลสถิติการทองเที่ยวอาจจะถูกโอน
จาก สพท. ไปยังสํานักปลัดกระทรวงการทองเที่ยวฯ และยังไมเปนที่ชัดเจนวาจะโยกยายบุคลากรของ สพท. ที่
ดําเนินการในเรือ
่ งนี้ตามไปดวยหรือไม อยางไรก็ตามสรุปไดวาผูแทนจาก สพท. จะรับไปประสานงานกับสํานักปลัดขอ
รหัสเพื่อนําขอมูลขึ้นวง และขอรับคําปรึกษาจาก สสช. ทั้งดานการจัดทําสถิติและดานเทคโนโลยี รวมทั้งชีแ
้ จงทํา
ความเขาใจกับผูบริหาร เพื่อนํารองขึ้นวงในสถิติบางตัวใหกอนโดยไมรอการเปลี่ยนโครงสรางกระทรวงฯ
นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องของจํานวนคอมพิวเตอรที่ปจ
 จุบน
ั หนวยงานมีอยูจํานวนนอยและยังไมมรี ะบบรักษา
ความปลอดภัยจากไวรัส จึงมีความตองการขอรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอรจาก สสช. เพื่อใหเปนเครื่องเฉพาะกิจ
ในการดําเนินโครงการนี้ ซึ่งไดขอสรุปวาขณะนี้ สพท. จะนํารองขึ้นวงดวยคอมพิวเตอรเดิมที่มีอยูไปกอน แลวคอย
จัดทําแผนปฏิบต
ั ิการรวมกันสําหรับการดําเนินงานตอไปในอนาคต
สํานักงานสถิติแหงชาติ มีความพรอมเรื่องการขึ้นวงเชื่อมโยงขอมูล โดยมีนโยบายของเลขาธิการ สสช. ให
ขอมูลสถิติทุกรายการที่ สสช. จัดทําสามารถขึ้นวงไดภายในเดือนเมษายน 2552
การประเมินคุณภาพขอมูล
กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีปญ
 หาอุปสรรคคือผูแทนกรมฯไมทราบความเปนมาของโครงการอยางชัดเจน
เนื่องจากเขามารวมประชุมครัง้ แรก และ สสช. ยังไมไดประสานกับผูบริหารของกรมฯ เพื่อใหตั้งคณะทํางานในเรื่องนี้
อยางชัดเจน อยางไรก็ตามผูเขารวมประชุมรับไปรายงานใหผูบริหารกรมฯถึงขอสรุปภารกิจที่กรมฯจะนํารองขึ้นวงสถิติ
ทางการ 2 รายการ พรอมทั้งแนวทางการประสานขอรับทําปรึกษาจาก สสช. ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีและเรื่องการ
ประเมินคุณภาพของขอมูลเพื่อรับรองคุณภาพสถิติทางการ
สํานักงานพัฒนาการทองเทีย
่ ว(สพท.) ผูแทน สพท. รับไปเสนอผูบริหารถึงแนวทางการประเมินคุณภาพ
ขอมูลตามมาตรฐาน เนื่องจาก สพท. ไดรับการถายโอนงานจัดเก็บขอมูลดานการทองเที่ยวมาจาก ททท. โดยยังไมมี
ผูชํานาญการในเรื่องนี้ ปจจุบน
ั ยังคงใชวิธีการจางหนวยงานภายนอก (Outsource) ดําเนินการจัดเก็บขอมูลให แตมี
ความพรอมที่จะประเมินคุณภาพขอมูลดวยตนเอง โดย ผูแทน สพท. จะนําเสนอผูบริหาร และขอความสนับสนุนจาก
สสช. เพื่อรวมกันกําหนดแนวทางการปฏิบัตต
ิ อไป
ิ างการจะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการในการ
สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักมาตรฐานคุณภาพขอมูลสถิตท
รับรองคุณภาพสถิติทางการของสถิตท
ิ ี่จด
ั เก็บโดย สสช.
ประเด็นอื่นๆ
•

ผูแทน สพท. เสนอวาในการประชุมครั้งตอไปขอใหเชิญไปทีก
่ องกิจการภาพยนตรซึ่งเปนผูรับผิดชอบสถิติ
การถายทําภาพยนตรโดยตรงมาเขารวมประชุมดวย

•

ผูแทน สสช. ชีแ
้ จงวาในแผนการดําเนินงานป 2552 จะมีการทํา MOU กับทุกกระทรวงในการเชื่อมโยงขึ้น
ิ างการและการรับรองคุณภาพสถิติทางการ โดยผูบริหารของ สสช. จะเดินทางไปพบและทําความ
วงสถิตท
เขาใจกับทุกกระทรวงเพื่อผลักดันงานดานการบริหารจัดการสถิติของ สสช. ใหดีขึ้น
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ภาคผนวกที่ 4
ที่ปรึกษาฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาจะมีการประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารครั้งที่ 3 อีกครั้งหนึ่งกอนปดโครงการฯ
ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2551 หรือตนมกราคม 2552 เพือ
่ พิจารณาแผนปฏิบัติการทีท
่ ี่ปรึกษาฯ จะไดยกรางขึ้น
จากผลการประชุมวันนี้
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
รายชือ
่ ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ าร
หองที่ 1 สาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรม และภัตตาคาร
ณ หองบานบุรี โรงแรมสยามเบเวอรลี่ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551
เวลา 13.00 – 16.00 น.
--------------------------------------ผูดําเนินการประชุม
1. นางสุนันทา เนตรนุช
2. นางกิรินท อมรเวช
3. นางสาววนิดา วัฒนชีวโนปกรณ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ผูมารวมประชุม
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
สํานักนโยบายการทองเที่ยว
ผูอํานวยการสํานักนโยบายการทองเที่ยว
1. นายนเร เหลาวิชยา
สํานักงานพัฒนาการทองเทีย
่ ว
2. นายสมประสงค โขมพัตร
รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว
3. นางจารุภา สุขในมณี
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 6
4. นายจาตุรนต ภักดีวานิช
นักพัฒนาการทองเที่ยว 6ว
5. นางสาวรุงราวรรณ เรือนวลัย
นักพัฒนาการทองเที่ยว
เ
กษม
นักพัฒนาการทองเที่ยว
6. นางสาวศิริพร อิ่มพฤกษ
สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
กระทรวงพาณิชย
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
7. นางภาวนา หอพิสุทธิ์
นักวิชาการพาณิชย 8ว
8. นางสุรต
ั น ชัยเมืองมา
นักวิชาการพาณิชย 7ว
9. นายกําชัย จรุงกิจกุล นักวิชาการพาณิชย 6ว
10. นางสาวเรวดี พิทยากร
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 แทน รังสิกา
สํานักงานสถิติแหงชาติ
11. นางลักขณา ยุวประกร
หัวหนากลุมสถิติสถานประกอบการ 1
12. นางมุยฟา วัฒนศักดิ์
หัวหนากลุมบูรณาการระบบสารสนเทศ ศทร.
13. นางอาภรณ ตรีวรรณกุล
หัวหนากลุมงานที่ 2 สมส.
14. นางสาวกฤษณา จิรวัฒนสถิตย
หัวหนากลุมประสานสถิติ สนว.
นักวิชาการคอมพิวเตอร 7วช ศทร.
15. นางสาวกอแกว วัฒนสินบํารุง
16. นางธิดารัตน ชาตะรูปะชีวิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร 7วช ศทร.
17. นางสาวณภัทร นิยมชาติ
นักวิชาการสถิติ 3 สนว.
18. นางสาวสุวรรณิกา โชติกลอม
นักวิชาการสถิติ 4 สบส.
19. นางสาววรรณิศา จันทราวุฒิกร
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป สบส.
ผูไมมาประชุม
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
1. นายวัฒนา ธรรมศิริ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักนโยบายการทองเที่ยว
2. นางสาวฉันทนา ศิวกุล
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 5
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ภาคผนวกที่ 4

รายงานการประชุม
สรุปรายงานการประชุมรวมสสช./กระทรวงฯ/คณะวิจย
ั
โครงการจัดทําแผนแมบทสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสถิตท
ิ างการ
ครั้งที่
1

วันที่
4 กรกฎาคม 2551

การประชุม
ทําความเขาใจประเด็นสาระสําคัญ
ของงานโครงการฯ ใหชัดเจนดังนี้
• รูปแบบทะเบียนสถิติทางการ
และทะเบียนหนวยสถิติ
• จํานวนรายการสถิติทางการที่
สสช.คาดหวัง
• ปฏิทินการดําเนินงานสถิติราย
สาขา
• การเตรียมประชุมครั้งที่ 1
• คณะทํางานของ สสช.
• ชื่อและโครงสรางขอมูล

ผลการประชุม
สสช. และทีมวิจัยมีความชัดเจนใน
ประเด็นดังกลาว และไดกําหนดวัน นัด
หมาย กับผูบริหารของหนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบสถิติสาขาการทองเที่ยว
และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อชีแ
้ จง
วัตถุประสงค และขอความรวมมือใน
การจัดทําสถิตท
ิ างการ

ทีมวิจย
ั ชีแ
้ จงแนวทางการทํางาน
• การศึกษา best practice 2
ประเทศ และการนํามาใช
ประกอบการทํางาน
• ปกธงแดงเพื่อคัดเลือกรายการ
สถิติทางการจากผังรวมรายการ
สถิติรายสาขาเดิม
2

15 กรกฎาคม 2551

ชี้แจงวัตถุประสงคโครงการฯ และ
ทําความตกลงรูปแบบการสัมมนา
การจัดทําแผนแมบทสาขาฯ และ
สถิติทางการ
กระทรวงทรัพยฯ (ผอ.พุฒิพงศ สุ
รพฤกษ ศทก.)
สสช. (คุณสุวิมล,คุณกฤษณา)
ทีมวิจย
ั (อ.ปาริชาต,คุณอมรรัตน)

• สรางความเขาใจถึงวัตถุประสงค
การสัมมนาครั้งที่ 1 เปนการประชุม
เฉพาะหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยฯ มี CIO และเจาหนาที่
รับผิดชอบดานระบบสถิติ ตอยอด
การทําแผนแมบทสถิตส
ิ าขานีเ้ มื่อป
2549
• ชวงแรกจะมีการทํา MOU ระหวาง
สสช. (เลขาธิการ) และกระทรวง
ทรัพยฯ (รองปลัดชาตรี) ในการ
เปนเครือขายจัดการระบบสถิติ
สาขาทรัพยากระรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนการเปดทางระดับ
นโยบาย
• สงหนังสือเชิญ CIO ตรงไปที่
หนวยงาน ผอ.พุฒิพงศ เปนผู
ประสานภายในให นอกจากกรม
ภายใตกระทรวงทรัพย ยังมี
หนวยงานในสังกัดที่เปน
รัฐวิสาหกิจ 5 หนวยงาน คือ ออป.
ไมอัดไทย องคการพฤกษศาสตร
องคการจัดการน้ําเสีย สวนสัตว
และองคกรอิสระ 2 องคกร คือ
องคการบริหารจัดการgas เรือน
กระจก และองคการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
• ผลที่คาดหวังจากการสัมมนา
ไดแก การทบทวนรายการสถิติที่
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ภาคผนวกที่ 4
ครั้งที่

วันที่

การประชุม

ผลการประชุม
กระทรวงทรัพยฯเปนเจาของ โดย
ใชภาคผนวก 1 ในแผนแมบทสถิติ
สาขาทรัพยากรฯ ป 2549 เปนฐาน
และการคัดเลือกรายการสถิตท
ิ จ
ี่ ะมี
การรับรองคุณภาพเปนสถิติ
ทางการ(key indicators บงบอก
สถานการณ) และupload ขึ้นระบบ
เครือขายของ NIC
• กําหนดวันสัมมนาที่ 5 สิงหาคม
2551 ณ โรงแรมแกรนด ทาวเวอร
อินน โดยการประสานงานติดตอ
ผาน ผอ.พุฒิพงศ หรือคุณอนุสรา
02-278-8565

3

31 กรกฎาคม 2551

ซักซอมความคืบหนาการ
เตรียมการสัมมนาครั้งที่ 1
การจัดทําแผนแมบทสาขา
ทรัพยากรฯ วันที่ 5 สิงหาคม
2551 และสาขาการทองเทีย
่ วฯ
วันที่ 7 สิงหาคม 2551
สสช. (คุณสุวิมล,คุณกฤษณา,
คุณณัฐภัสสร,คุณอุมาพร,คุณทวี
ทรัพย,คุณสุวรรณิกา,คุณนฤมล
และคุณกรทิพย)
ทีมวิจย
ั (อ.ปาริชาต,คุณสุนันทา
คุณอมรรัตน)

• สืบเนื่องจาก สสช. จะมีการจัดทํา
MOU รวมกับหลายหนวยงานใน
เดือนสิงหาคม จึงปรับเปลี่ยน
กําหนดการประชุมสวนนี้ โดย
สสช.เปนผูชแ
ี้ จง การจัดทําแผน
แมบทสถิตส
ิ าขา และสถิติทางการ
รวมทั้งเชื่อมโยงภาพใหญใหเขาใจ
ระบบเครือขายที่ NIC จัดการกับ
โครงการ ดร.ชุมพล ดร.อาณัติ
และการupload สถิติทางการ
• ทีมวิจย
ั ดําเนินการใหหนวยงาน
ทบทวนรายการสถิตท
ิ ั้ง 2 สาขา ที่
เคยดําเนินการไวเมื่อป 2549 ให
update และนํารายการสถิตท
ิ ท
ี่ ีม
วิจัยคัดเลือกใหอยูในกลุมสถิติ
ทางการตามกรอบจาก
ประสบการณตา งประเทศ รวมทั้ง
ขอความรวมมือในการจัดทํา
ทะเบียนสถิตท
ิ างการ และทะเบียน
หนวยสถิติ เพื่อประโยชนในการ
ติดตามรับรองคุณภาพในอนาคต
• ปรับปรุงแกไขแบบฟอรมทะเบียน
สถิติทางการ และทะเบียนหนวย
สถิติสาํ หรับใหหนวยงานในวัน
สัมมนา และขอใหสงกลับ สสช.
ประมาณ 15 ส.ค.2551

4

25 กันยายน 2551

ทําความเขาใจประเด็น
• ชื่อ และโครงสรางขอมูล เพื่อ
การเชื่อมโยงสถิตท
ิ างการขึ้น
วง GSIC
• แนวทางการหารือ ระหวางIT
สสช. และ ITหนวยงาน
เกี่ยวกับวิธีการเชื่อมโยง
ขอมูล ใน workshop ครั้งที่
2
สบส.สสช. (คุณสุวิมล คงเศรษฐ
กุล ผอ.สบส.,คุณณัฐภัสสร นิธิ

ผ4- 11

• NIC จัดทํา tools ใหหนวยงาน 22
กระทรวงเครือขาย GIN 2 ประเภท
สําหรับสรางฐานขอมูลตัวชีว้ ัด
ยุทธศาสตรภาครัฐเพื่อการ
เชื่อมโยง คือ 1) KPI reporter
สําหรับหนวยงานที่ยังไมมี
ฐานขอมูลตัวชีว้ ัดดังกลาว และไม
คุนกับการใชภาษา XML โดยมี
กรอบโครงสราง schema XML
ตายตัว 2) XML converter
สําหรับหนวยงานที่มีฐานขอมูลอยู
แลว และเขาใจการใช XML

ภาคผนวกที่ 4
ครั้งที่

วันที่

การประชุม
ประภาวัฒน,คุณสุวรรณิกา โชติ
กลอม ,คุณวรรณิศา จันทราวุฒิกร
คุณนฤมล สงวนรัตนและคุณอรรถ
วิทย ปุณยถิรปรีดา)

ผลการประชุม
พอสมควร ออกแบบโครงสราง
ขอมูลไดยืดหยุน
 กวา โดยตอง
รวมกับ สสช.ในการกําหนด
schema

NIC สสช. (คุณธเนส โกมลวิภาต
หัวหนากลุมบูรณาการระบบ
คลังขอมูล, คุณกอแกว วัฒนสิน
บํารุง นวช.คอมฯ 7 วช.)

• หนวยงานทีผ
่ ลิตสถิตท
ิ างการของ
2 สาขา นาจะใช tool XML
converter เพราะประยุกตใชกบ
ั
ลักษณะโครงสรางขอมูลหนวยงาน
ที่มีหลากหลายได แตควรจะมี
องคประกอบหลักๆ เชน ชื่อขอมูล
องคประกอบขอมูลที่จด
ั เก็บ(ตัว
data) metadata (ชื่อผูร ับผิดชอบ
ิ ตอ ความถี่จัดเก็บ/
ที่ตด
ประมวลผล/เผยแพร หนวยนับ
รูปแบบการจัดเก็บ การเผยแพร
ระดับการนําเสนอ web services )
และ description เปน option

ทีมวิจย
ั (อ.ปาริชาต,คุณสุนันทา
คุณอมรรัตน)
คุณธเนส โทร. 2106
TKOMOL@NSO.GO.TH
คุณกอแกว โทร. 2107
KORKEAW@NSO.GO.TH

• ที่ปรึกษาจะจัดทําชื่อและ
โครงสรางขอมูลสถิตท
ิ างการทั้ง 2
สาขา จากตารางขอมูลที่หนวยงาน
เผยแพร ใหมีองคประกอบขางตน
เปน input หารือทําความตกลงกับ
หนวยงาน ถึงความสมัครใจ และ
วิธีการในการเชือ
่ มโยงสถิตท
ิ างการ
และตองการใหสสช.สนับสนุนเรื่อง
ใด
• แนวทางทําความตกลงกับ
หนวยงานทีส
่ มัครใจเชื่อมโยง
ขอมูลที่เปนไปไดคือ
-

หนวยงานเจาของขอมูล
แปลงขอมูลเองหลังตกลง
เรื่องชื่อ และโครงสรางขอมูล
สสช.ไมตองทราบวิธีการเก็บ
ขอมูลของหนวยงาน

หมายเหตุ: XML มีความสามารถ
ในการแปลงขอมูลที่จด
ั เก็บใน
รูปแบบใดก็ได เชน excel/
database โดยการเขียน XML
program เฉพาะสําหรับการ
จัดเก็บแตละรูปแบบ และมีตัวชวย
แปลงการ presentation แบบ
ตางๆ
• ที่ปรึกษาฯ จะคัดเลือกสถิติทางการ
จากการสํารวจการประกอบกิจการ
โรงแรมและเกสตเฮาส ของ สสช.
ให NIC ทดลองนําขึ้นวง ศึกษา
รูปแบบและกระบวนการเชื่อมโยง
สถิติภายใน สสช.เอง
5
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ถอดกระบวนการแปลงขอมูลจาก
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• NIC แสดงขั้นตอนนําขอมูลที่อยูใน

ภาคผนวกที่ 4
ครั้งที่

วันที่

การประชุม
excel เปน XML document เพื่อ
การขึ้นวง GIN
สบส.สสช. (คุณกฤษณา จิรวัฒน
สถิตย, คุณ วริศรา บัวบาน,คุณกร
ทิพย ใจหาว และคุณอรรถวิทย
ปุณยถิรปรีดา)
NIC สสช. (คุณธเนส โกมลวิภาต
หัวหนากลุมบูรณาการระบบ
คลังขอมูล, คุณกอแกว วัฒนสิน
บํารุง นวช.คอมฯ 7 วช.)
ทีมวิจย
ั (อ.ปาริชาต,คุณสุนันทา
คุณอมรรัตน)

ผลการประชุม
รูป excel file ไป ออกในรูปแบบ
XML document มีขั้นตอนโดย
สรุป คือ 1) import data จาก
excel file ไปไวใน data base
MSSQL 2)ปรับ data type และ
size ของขอมูล ใน SQL
structure 3) assign root
element ที่จะกําหนดในโครงสราง
ของ XML 4) เลือกขอมูลจาก
data base จะไดขอมูลทีแ
่ สดงใน
รูปแบบ XML document 5)นําไป
วางไวที่ UDDI ของ สสช.
• เงื่อนไข ผูทําตองเขาใจวิธใี ช
MSSQL และXML converter ซึ่ง
สํานักงานปลัดกระทรวงแตละ
กระทรวงจะมอบ password ให
user ระดับกรม
• NIC จะจัดทํา prototype
กระบวนการขางตน เพื่อการสาธิต
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่
2 ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน
• ที่ปรึกษาฯถอดกระบวนการตนแบบ
การแลกเปลี่ยนขอมูลดังกลาว เพื่อ
นําเสนอในแผนแมบทสถิติ 2 สาขา
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หารือเตรียมประเด็นการประชุม
เชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 และแบง
ภารกิจ
สบส.สสช. (คุณสุวิมล คงเศรษฐ
กุล ผอ.สบส.,คุณกฤษณา
จิรวัฒนสถิตย,คุณณัฐภัสสร นิธิ
ประภาวัฒน,คุณสุวรรณิกา โชติ
กลอม ,คุณวรรณิศา จันทราวุฒิ
กร)
สมส.สสช. (คุณอุษณีย ไชยา
นนท ผอ.สมส.,คุณอุดมศรี วิสุ
ชาติ)
NIC สสช. (คุณธเนส โกมลวิภาต
หัวหนากลุมบูรณาการระบบ
คลังขอมูล, คุณกอแกว วัฒนสิน
บํารุง นวช.คอมฯ 7 วช.)
ทีมวิจย
ั (อ.ปาริชาต,คุณสุนันทา
คุณอมรรัตน ดร.กิรินท สห
เสวียนต)

• ที่ประชุมยืนยันวันจัด workshop
ครั้งที่ 2 และกําหนดการประชุม วัน
พฤหัสที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ณ
โรงแรม Siam Beverly Hotel ถ.
รัชดาภิเษก หวยขวาง กทม.
• ผอ.สบส.จัดเตรียมคํากลาว
วัตถุประสงคการประชุมฯ และคํา
กลาวเปดประชุม
• ผอ.สมส.จัดเตรียม PowerPoint
คําบรรยายการจัดการคุณภาพสถิติ
• คุณธเนส จัดเตรียม PowerPoint
และ การ demo การเชื่อมโยง
ขอมูล ประกอบดวย
-
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ประโยชนของการ
แลกเปลี่ยนขอมูล
ที่มาที่ไปโครงการการ
เชื่อมโยงฯ
แผนการเชื่อมโยงที่ สสช.
ดําเนินการไปแลว
รายละเอียด tool ที่นํามาใช
เชื่อมโยง
จัดเตรียมเจาหนาที่ lab boy
สําหรับการประชุมกลุมยอย
ชวงบายทั้งสองกลุม

ภาคผนวกที่ 4
ครั้งที่

วันที่

การประชุม

ผลการประชุม
• ที่ปรึกษาจัดเตรียมเอกสารการ
ประชุม เชนผังขอมูลสถิติทางการ
กระบวนการตนแบบการเชื่อมโยง
ขอมูล template แผนปฏิบัติการ
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รายงานความกาวหนา และหารือ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2
กระทรวงทรัพยฯ (ผอ.พุฒิพงศ สุ
รพฤกษ และ คุณ อนุสรา ศทก.)
สสช.(คุณสุวิมล,คุณกฤษณา,คุณ
ณัฐภัสสร)
ทีมวิจย
ั (อ.ปาริชาต,คุณอมรรัตน)

• นัดครั้งตอไปเพื่อเตรียมการ และดู
demo ระบบ วันศุกรที่ 14 พ.ย.51
เวลา 9.30 น. หองวอรรูม ชั้น 2
NIC
• ทําความเขาใจประเด็นสาระ วิธีการ
ประชุม และเปาประสงคที่ตองการ
ของ workshop 2
• ขณะนี้ระดับกระทรวงมีสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเปน focal point แต
ระดับกรมยังไมมีศูนยกลาง
เชื่อมโยงขอมูล ควรประสาน
นโยบายระดับ CIO กรมดวย
• ศทก.สป.ทส. กําลังอยูระหวาง
จัดระบบเชื่อมโยงขอมูลสถิต
หนวยงานภายในใหไดจริง เลือก
นําเสนอในลักษณะ cluster 4 สวน
คือ ดานอํานวยการ ทรัพยากร
สิ่งแวดลอม และน้ํา ทํา web
services จาก node กลาง
•

ผอ.พุฒิพงศ มีขอเสนอแนะให
สสช.ชี้แจงใหชัดเจนเกี่ยวกับ
-

-

-
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ประชุมเตรียมการประชุม
workshop 2
สบส.สสช. (คุณสุวิมล คงเศรษฐ
กุล ผอ.สบส.,คุณกฤษณา
จิรวัฒนสถิตย,คุณณัฐภัสสร นิธิ
ประภาวัฒน,คุณสุวรรณิกา โชติ
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ความสัมพันธของ TH e-GIF
/ KPI reporter…XML
converter…Stat
XML…data directory/OS
อะไรเปนรมใหญ อะไรเปน
subset และหนวยงานตอง
ทําอะไร จะไดประโยชนอะไร
ในลักษณะ win win
ความสัมพันธการดําเนินงาน
ของ NIC ใหหนวยงาน
คัดเลือกขอมูลสถิติจาก
demand site มาเชื่อมโยง
กับ สถิติ OS
สสช. ควรนํารองการ
เชื่อมโยง และการประเมิน
คุณภาพสถิติ โดยเลือกกรม
ละ 1 รายการ เพื่อใหครบ

• เลขาธิการ สสช.ติดภารกิจไม
สามารถเปดประชุมได จะเชิญรอง
จีรวรรณ แทน
• ปรับเปลี่ยนกําหนดการประชุม โดย
คุณธเนส บรรยายเรื่องการ
เชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลสถิติ

ภาคผนวกที่ 4
ครั้งที่

วันที่

การประชุม
กลอม ,คุณวรรณิศา จันทราวุฒิกร
,คุณธีรวัช ทวีศานต,คุณวริศรา
บัวปาน)
สมส.สสช. (คุณอุษณีย ไชยา
นนท ผอ.สมส.)
NIC สสช. (คุณธเนส โกมลวิภาต
หัวหนากลุมบูรณาการระบบ
คลังขอมูล, คุณกอแกว วัฒนสิน
บํารุง นวช.คอมฯ 7 วช. คุณธิดา
รัตน ชาตะรูปะชีวิน)
ั (อ.ปาริชาต,คุณสุนันทา
ทีมวิจย
คุณอมรรัตน ดร.กิรินท,อ.วนิดา
,อ.ชาตรี)

ผลการประชุม
ภาครัฐ กอน ตามดวย การบรรยาย
เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ขอมูลสถิติและความรวมมือ โดย
ผอ.อุษณีย
• เปาหมาย ตองการใหผูเขาประชุม
รับทราบประเด็น กระบวนการ
ขั้นตอน และชวงเวลาที่ สสช. จะ
่ ง
รวมทํางานกับหนวยงานในเรือ
การนํา OS ขึ้นวง และการประเมิน
คุณภาพสถิติในอนาคต โยมีการ
เตรียมการใหหนวยงานกรอกขอมูล
ที่ยังขาดอยู ไดแก รูปแบบการ
จัดเก็บขอมูลของหนวยงานในแต
ละรายการขอมูล และ IT contact
person รวมทั้งปญหาอุปสรรค
ความตองการรับการสนับสนุน
เพื่อใหกระบวนการดังกลาวลุลว ง
โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ 3 ป
(พ.ศ. 2552-2554)
• การ commit ตนเองของ สสช. ใน
การใหการสนับสนุนเชิงวิชาการ
และเทคนิคที่เกี่ยวของกับการ
เชื่อมโยงขอมูล และการประเมิน
คุณภาพสถิติ กับหนวยงาน
• แบงภารกิจจัดเตรียม PowerPoint
และเอกสารการประชุมระหวาง ที่
ปรึกษาฯ สํานักมาตรฐานฯ NIC
สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ
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ภาคผนวกที่ 5
บทความเพื่อประชาสัมพันธและเผยแพร

ภาคผนวกที่ 5
การจัดทํา แผนแมบทสถิติ และสถิตท
ิ างการ
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสาขาการทองเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร
ภารกิจสํานักงานสถิติแหงชาติตาม พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 2550
ประเทศไทยมีระบบสถิติแบบกระจายงาน หนวยงานตางๆสามารถผลิต และเผยแพรสถิตต
ิ ามตองการของ
หนวยงานตาม พ.ร.บ.สถิติแหงชาติ พ.ศ. 2550 สสช. มีภารกิจกํากับ ประสานงานการดําเนินงานดานสถิติของ
หนวยงานรัฐอื่นๆ 20 กระทรวง 200 กรมเพื่อบริหารระบบสถิตข
ิ องประเทศใหมีเอกภาพ
สสช. ไดรวมกับหนวยราชการรวมกันจัดทําแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทยเมื่อป 2549 และปนี้กําลัง
จัดทําแผนแมบทสถิตริ ายสาขา 5 สาขา กําลังจะแลวเสร็จ 3 สาขา ไดแกสาขาสุขภาพ สาขาอุตสาหกรรม เหมือง
แรกอสราง และพลังงาน และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกําลังอยูระหวางดําเนินการอีก 2
สาขา คือ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสาขาการทองเทีย
่ ว โรงแรม และภัตตาคาร
การจัดทํา แผนแมบทสถิติ และสถิตท
ิ างการ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร
วัตถุประสงค
สสช.ไดทดลองจัดทําแผนแมบทสถิตส
ิ าขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสาขาการทองเทีย
่ ว
 ถิตท
ิ ี่สําคัญจําเปนในการนําเสนอสถานการณ
โรงแรม และภัตตาคารมาแลวเมื่อป 2548-2549 มีการจัดหมวดหมูส
และแนวโนมของแตละสาขา ครอบคลุมยุทธศาสตรสาขาระดับประเทศ ระดับหนวยงาน และแสดงตัวชี้วด
ั ระดับ
สากล รวมทั้งสถิตท
ิ ี่ใชในการติดตามประเมินผลรายสาขา ผังรวมสถิตท
ิ ี่ไดจากการจัดทําแผนแมบทสถิติสาขาทั้ง
สองดังกลาวประกอบดวยสถิตท
ิ ี่มีการผลิตอยูใ นปจจุบัน และสถิติทย
ี่ ังไมมีหนวยงานใดจัดทําขึ้นเพื่อนําไปสูการ
ี่ งั เปนชองวางเหลานั้น
พัฒนาสถิติทย
การดําเนินการครั้งนี้เปนการตอยอดจากแผนแมบทสถิตส
ิ าขาที่จด
ั ทําไวแลว โดยใหความสําคัญกับการ
สรางเครือขายผูปฏิบัติงานดานสถิติในการจัดทําแผนแมบทสถิติรายสาขา และจัดทําแผนปฏิบต
ั ิการรวมกันระหวาง
่ ะทอนสถานการณใน
หนวยสถิติที่เกีย
่ วของ พิจารณาและคัดเลือกขอมูลสถิติทส
ี่ าํ คัญ หรือเปน Key Indicators ทีส
แตละสาขา หรือเรียกวา “สถิตท
ิ างการ” (Official Statistics) เพื่อจั ด ทํา ทะเบี ย นสถิ ติ ท างการ (Official Statistics
Profile) และทะเบี ย นหน ว ยสถิ ติ (Statistical Units Profile) เพื่อการเชื่อมโยงและบูรณาการสถิติเหลานีใ้ นระบบ
Government Information Network (GIN) ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดวางระบบเชื่อมโยงใน
หนวยงานรัฐแลวทัง้ หมด รวมทัง้ เพื่อรองรับการรับรองคุณภาพสถิตท
ิ างการของ สสช.ในระยะตอไป
เปาหมายสุดทาย
โครงการนีจ
้ ะเสร็จสิน
้ ปลายป 2551 โดยจะมีผลผลิต คือ ทะเบียนสถิตท
ิ างการ (Official Statistical
Profile) และทะเบียนหนวยสถิติ (Statistical Units Profile) ทั้ง 2 สาขา มีแผนแมบทสถิติรายสาขา (Sectoral
Master Plan) และแผนปฏิบัตก
ิ ารรายสาขา (Sectoral Action Plan) มีการกําหนดชื่อและโครงสรางของขอมูล
ตามมาตรฐานที่กําหนด มีกระบวนการตนแบบในการที่จะนําเสนอขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนที่จะนําไปสูขอ
 มูลสถิติ
ทางการ และมีรายงานประจําป ไดแก รายงานสถานการณสถิตท
ิ างการ และรายงานผลการดําเนินงานของสถิติแต
ละสาขา
ความกาวหนาการดําเนินงานที่ผานมา
สสช. ไดจัดประชุมเครือขายผูป
 ฏิบัติงานดานสถิติ และหนวยสถิติ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม และสาขาการทองเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร เมื่อวันที่ 5 และ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อสรางความ
เขาใจระดับนโยบายถึงภารกิจของสสช.ในการบริหารระบบสถิติของประเทศ แนวคิดเกี่ยวกับแผนแมบทสถิตส
ิ าขา
และสถิติทางการ มีการทบทวนรายการสถิตท
ิ ี่นําเสนอสถานการณและครอบคลุมยุทธศาสตรการพัฒนาแตละสาขา
พิจารณารายการสถิตท
ิ ส
ี่ มควรเปสถิติทางการ พรอมกับขอความรวมมือจากเครือขายสถิติในการจัดทําทะเบียนสถิติ
ทางการ (OS Profile) และทะเบียนหนวยสถิติ (SU Profile) ทั้ง 2 สาขา
ขณะนี้ สสช. กําลังจัดทําหมวดหมูส
 ถิติทางการ ทั้ง 2 สาขา และประสานงานรวบรวม OS Profile และ SU
Profile ทั้ง 2 สาขา
แผนการดําเนินงานระยะตอไป
ผ5-1

มั่นใจในสํานักงานสถิติแหงชาติ รัฐและราษฎรจะกาวไปอยางมั่นคง

ภาคผนวกที่ 5
การดําเนินงานในระยะตอไป คือ ศึกษาวิเคราะหสถานการณ และแนวโนมในการพัฒนาประเทศ ตลอดจน
รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนความตองการสถิติซึ่งจะแสดงชองวาง
ทางทางสถิติ (Data Gap Analysis) และกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ จัดทําชื่อและโครงสรางของขอมูลตาม
มาตรฐานที่กําหนด จัดทํากระบวนการตนแบบในการนําเสนอขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนทีจ
่ ะนําไปสูขอมูลสถิติ
ทางการ จัดทําแผนแมบทสถิติรายสาขา ซึ่ง ประกอบดวยยุทธศาสตร และแผนการพัฒนาระบบสถิตริ ายสาขาใน
ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยในแตละยุทธศาสตรประกอบดวย กรอบแนวคิด วัตถุประสงค และแผนงาน
รองรับทีช
่ ัดเจนและเปนรูปธรรม แตละแผนงานระบุวต
ั ถุประสงค ขอบขายการดําเนินงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานที่
รับผิดชอบ
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ภาคผนวกที่ 5
ขาวประชาสัมพันธสํานักงานสถิติแหงชาติ
ถนนหลานหลวง เขตปอมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 www.nso.go.th
วันที่

20

พฤศจิกายน 2551

สํานักงานสถิติแหงชาติจด
ั ประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารแผนแมบทสถิติ
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ สาขาการทองเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร

นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิตแ
ิ หงชาติ กลาวถึงภารกิจสําคัญของ
สํานักงานสถิตแ
ิ หงชาติ (สสช.) ในการเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนแมบทสถิติ
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และสาขาการทองเที่ยว โรงแรม และ
ภัตตาคาร ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 หองบานบุรี 1-2 โรงแรมสยามเบฟเวอรี่
ถ.รัชดาภิเษก วา สสช.เปนหนวยงานกลางดานการผลิตสถิตส
ิ ําคัญ การบริหารจัดการ
ระบบสถิติของประเทศ และการเปน hub ของขอมูลเพื่อการบริหารประเทศที่มีคุณภาพ
ในขณะนี้สาํ นักงานสถิติแหงชาติไดดําเนินงานตามบทบาทภารกิจใน พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ.
2550 ดานการบริหารจัดการระบบสถิติ โดยจัดทําแผนแมบทสถิติประเทศไทย เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาแผน
แมบทสถิติรายสาขา การคัดเลือกสถิติทางการ การเชื่อมโยงบูรณาการขอมูลภาครัฐ การจัดทํา data directory
การจัดทํา Official Statistics Profile และ Statistic Unit Profile ภายในป 2551 สสช.จะมีสถิตท
ิ างการที่รวมกัน
กําหนดกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 6 เรื่อง คือ การทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สาร สุขภาพ อุตสาหกรรม และ ขอมูลระดับทองถิ่น
การดําเนินงานดานการบริหารจัดการระบบสถิติและการเชื่อมโยงสถิตร
ิ ะหวางสํานักงานสถิติแหงชาติกับ
หนวยงานที่เกีย
่ วของ
การเชื่อมโยงสถิติระดับประเทศ กระทรวง ICT เปนหนวยงานที่พัฒนากรอบมาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ขอมูลแหงชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework: TH-e GIF) ใหเปนกรอบแนวทาง
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติแหงชาติ และนํา server ไปไวที่กระทรวง 20 กระทรวง รวมทั้งจัดทํามาตรฐาน
การเชื่อมโยงขอมูลประเภท reference และ transaction ทั้งนี้กระทรวงฯ ไดมอบหมายใหสสช.เปนผูกําหนด
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติ คือ STAT XML ซึ่งสสช.ไดพัฒนา KPI Reporter และ XML Converter ให
เปนเครื่องมือในการชวยเหลือหนวยงานใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลไดสะดวกขึ้น
การจัดทําระบบสถิติรายสาขา สสช.ไดขอความรวมมือจากหนวยงานในการจัดทํา data directory และ
Official Statistics Profile สําหรับสถิติทางการ รวบรวมทะเบียนรายชื่อหนวยสถิติของแตละหนวยงาน Statistic
Unit Profile เพื่ออํานวยความสะดวกในการนําสถิติเชื่อมโยง และจะมีการดําเนินการเพื่อรับรองคุณภาพขอมูลสถิติ
ทางการในระยะตอไป
การพัฒนาคุณภาพขอมูลสถิติ
สสช.นําแนวคิดหลักการพื้นฐานสถิตท
ิ างการจาก UNECE มาประยุกตเพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพขอมูล
สถิติทางการเพือ
่ การแลกเปลี่ยน และมีการพัฒนาตัวชี้วด
ั ในแตละมิติ การประเมินคุณภาพตามมิตต
ิ างๆ นอกจากจะ
ใชวิธท
ี บทวนสถิติ การประเมินตนเอง และการประเมินโดยผูใ ชแลว ยังตองมีการประกาศเรื่องคุณภาพขอมูลสถิติใน
แตละมิตด
ิ วย
ป 2552 สสช.จะดําเนินการจัดเตรียมมาตรฐานการประเมินตาง ๆ และจะเริม
่ จัดใหมีการยอมรับใน
มาตรฐาน และวิธีการดําเนินงานเพื่อใหมีการปรับปรุงดานคุณภาพขอมูลสถิติ ใหการรับรองสถิตท
ิ ี่เปนสถิตท
ิ างการ
ใหการรับรองวาจะใหมีประกาศในเรื่องคุณภาพสถิติทางการแกผูใชขอมูล ชวยใหผูใชขอมูลสามารถประเมิน
ิ ี่มีคุณภาพในป 2553 ตามลําดับ
คุณภาพขอมูลสถิติ และใหการรับรองวา สสช.จะเปนผูนําดานการผลิตขอมูลสถิตท
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ภาคผนวกที่ 5
ความกาวหนาในการดําเนินงานรวมกับหนวยสถิติ
สสช.ไดจัดประชุมเชิงปฏิบต
ั ิการรวมกับเครือขายผูปฏิบัติงานในหนวยสถิตส
ิ าขาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม และสาขาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อทําความเขาใจเรื่องผังรวมสถิติทางการ กําหนดชื่อบุคคลและ
หนวยงานที่รับผิดชอบการเชือ
่ มโยงสถิตท
ิ างการในระดับกรม และกําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อการเชื่อมโยงสถิติ
ทางการรวมกัน ขณะนี้หนวยสถิตท
ิ ั้ง 2 สาขาไดดําเนินการลงรายละเอียดในแผนปฏิบัติการเพื่อการเชื่อมโยงสถิติ
ทางการตอไปใหแลวเสร็จ
แผนการดําเนินงานในระยะตอไป
การดําเนินการในระยะตอไป คือ จัดทํารายงานประจําป ซึ่งประกอบดวย สถานการณสถิติ ผลการ
ดําเนินงานสถิติ และการวิเคราะหสถานการณสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสาขาการ
ทองเที่ยว โรงรมและภัตตาคาร
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