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บทนํา 

 
โครงการจัดทําแผนแมบทสถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร 

 
 

1. ความเปนมา 
 

ขอมูลสถติิมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ  โดยใชเปนแหลงอางอิงในการวิเคราะห
สถานการณ การจดัทําแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิแผนพฒันารายสาขา การกําหนดนโยบาย  
แผนงาน และโครงการ รวมทั้งใชประกอบในการตดัสนิใจการดําเนินงานตามนโยบายของภาครฐั  ดังน้ันการมี
ระบบขอมลูสถติิที่นาเชื่อถือและมีเอกภาพ จงึนับวาเปนสิง่สาํคญัและจําเปนอยางยิ่ง ในขณะที่การจดัทาํขอมูล
สถิติกระจายอยูตามกระทรวง กรมตาง ๆ ซึ่งมักมีปญหาการจดัเก็บสถิตทิี่ซ้าํซอน ขอมูลสถิตไิมเปนมาตรฐาน
เดียวกัน เปนปญหาสําหรบัผูใชขอมูล อีกทั้งเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ 

 
สํานักงานสถติแิหงชาติ (สสช.) ในฐานะหนวยงานหลักในการผลิตขอมูลสถิติทั้งดานเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ ภายใตการบริหารระบบสถิตแิบบกระจายงาน (Decentralized Statistical System) ตระหนัก
ถึงปญหาดังกลาว จึงจดัทําแผนแมบทสถติิรายสาขา เพ่ือกําหนดกรอบความรับผิดชอบในการจดัทํา/ขอมูลสถิติ 
และการบรหิารจัดการระบบสถติิใหมีความถกูตอง ครบถวน ทันสมยั และสามารถตอบสนองความตองการของผูใช
ขอมูลไดอยางทั่วถึงและรวดเรว็ อีกทัง้เปนการลดความซ้าํซอน ทาํใหประหยดัทรพัยากรบุคคลและงบประมาณ 
และที่สาํคญัสามารถนําขอมลูไปใชในการบรหิารและพฒันาประเทศไดอยางมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล 

 
ปงบประมาณ 2551  สํานักงานสถติิแหงชาตอิยูระหวางจดัทาํแผนแมบทสถติิรายสาขา 3 สาขา 

ไดแก สาขาสขุภาพ สาขาอุตสาหกรรม พลงังาน เหมอืงแรและกอสราง และสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร  และมีแผนที่จะดาํเนินการจดัทําแผนแมบทสถติิรายสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา คือสาขา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม และสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร ซึ่งการดาํเนินการดงักลาว 
จะเปนการบรหิารจดัการระบบสถิติของประเทศใหมีทศิทางที่เปนเอกภาพ เปนระบบสถติิที่มีมาตรฐาน ทาํให
การนําไปใชประโยชนตรงกับขอเท็จจรงิสงผลตอการกําหนดนโยบาย และการปฏิบัตติามนโยบายไดถกูตอง
แมนยํายิ่งข้ึน 

 
ในรายงานนี ้จะกลาวถึงเฉพาะสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภตัตาคาร 
 

2. วัตถปุระสงคในการศกึษา 
 

2.1 เพ่ือสรางเครือขายผูปฏิบัติงานดานสถิติในการจัดทําแผนแมบทสถติิสาขาการทองเที่ยว 
โรงแรมและภัตตาคาร และจัดทาํแผนปฏิบัติการรวมกันระหวางหนวยสถติิที่เก่ียวของ  

2.2 เพ่ือศึกษาและรวบรวมขอมลูสถิตทิี่มีอยูในปจจุบัน รวมถึงวิเคราะหรายการขอมูลทีส่ําคญั
จําเปนสําหรับสาขาแตยังไมมีการจัดทํา (Data Gap) ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ พรอมทั้งกําหนดหนวยงานรับผิดชอบการจัดทําและรวบรวม 

2.3 เพ่ือพิจารณาและคดัเลือกสถติิทางการในการจัดทําทะเบียนสถิติทางการ (Official 
Statistics Profile) และทะเบียนหนวยสถิติ (Statistical Units Profile) 

2.4 เพ่ือจัดทําแผนแมบทสถติิรายสาขา แผนปฏบัิติการสถติิรายสาขา ปฏิทินการดําเนินงาน และ
รายงานประจาํป (รายงานสถานการณและรายงานผลการดําเนินงาน)  

2.5 เพ่ือใหเกิดกลไก และกระบวนการประสานงานระหวางหนวยสถติิที่เก่ียวของ ในการตดิตาม
ผลการดําเนินงาน และการพฒันาขอมูลสถติิรายสาขาไดอยางชดัเจนและตอเนื่อง 

 
3. เปาหมาย 
 

3.1    มีทะเบยีนสถติิทางการ (Official Statistical Profile)  และทะเบียนหนวยสถิติ (Statistical 
Units Profile) สาขาการทองเที่ยว โรงแรม และภตัตาคาร 

3.2    มีแผนแมบทสถติิรายสาขา (Sectoral Master Plan) และแผนปฏิบัตกิาร รายสาขา 
(Sectoral Action Plan)  สาขาการทองเทีย่ว โรงแรม และภตัตาคาร    

 3.3    มีการกําหนดชื่อและโครงสรางของขอมูลตามมาตรฐานที่กําหนด 
3.4    มีกระบวนการตนแบบในการทีจ่ะนําเสนอขอมูลเพ่ือการแลกเปลีย่นที่จะนาํไปสูขอมูลสถิติ

ทางการ  
3.5    มีรายงานประจําป ไดแก รายงานสถานการณสถิตทิางการ และรายงานผลการดําเนนิงาน

ของสถิตแิตละสาขา 

 (1)



 (2)

4.   ขอบเขตการดําเนินงาน 
 

4.1    ศึกษา best practice ของสํานักงานสถิตสิาขาละ 2 ประเทศ เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบ
และนําเสนอการประยุกตใชกับประเทศไทย 

4.2    จัดประชมุ/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือชีแ้จงและทาํความเขาใจการจดัทําแผนแมบทสถติิ
รายสาขา สรางเครือขายผูปฏบิัติงานดานสถติิ รวบรวมขอมูลรายสาขาที่มอียูในปจจุบัน 
(Review Stock) เพ่ือจัดทําทะเบียนสถิตทิางการ และทะเบยีนหนวยสถิต ิ

4.3    จัดประชมุ/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจดัทําแผนความตองการสถิติ (Data Gap Analysis) 
และกําหนดหนวยงานรับผดิชอบ  ตลอดจนรบัฟงความคดิเห็นและขอเสนอแนะจาก
หนวยงานที่เก่ียวของและศึกษา วิเครา ะหสถานการณ และแนวโนมในการพัฒนาประเทศ 

4.4    จัดทําขอเสนอยุทธศาสตร และขอเสนอแผนการพฒันาระบบสถติิรายสาขาในระยะปาน
กลาง และระยะยาว  โดยในแตละยทุธศาสตรประกอบดวย กรอบแนวคดิ วัตถุประสงค 
และแผนงานรองรับทีช่ัดเจนและเปนรูปธรรม  แตละแผนงานระบุวัตถุประสงค ขอบขาย
การดําเนินงาน ตัวชี้วดั และหนวยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือจัดทาํแผนแมบทสถติิรายสาขา 
(Sectoral Master Plan) 

   4.5    กําหนดแนวทางในการพัฒนา และขับเคล่ือนแผนแมบทสถติิรายสาขาและการตดิตาม
ประเมินผล เพ่ือจัดทําแผนปฏบิัติการรายสาขา (Sectoral Action Plan) 

 4.6    จัดทํารายงานสถานการณของสถิตทิางการ และรายงานผลการดําเนินการรายสาขา 
 4.7    ทําการตัง้ชื่อและโครงสรางของขอมูลตามมาตรฐานที่กําหนด 

4.8    นําเสนอขอมูลสถติิทางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร เพ่ือจัดทํา
กระบวนการตนแบบในการแลกเปลี่ยนขอมูล 

 4.9    จัดประชมุ/สัมมนา เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธแผนแมบทสถติิรายสาขา 
 
5. กรอบแนวคดิของการศกึษา 
 
 ปจจุบันสาํนักงานสถิตแิหงชาตไิดจดัทาํรางแผนแมบทระบบสถิติของประเทศไทย และไดจดั
ประชมุหนวยงานตางๆ เพ่ือชี้แจงและนําเสนอรางแผนแมบทฯ แลวในไตรมาสสุดทายของป 2550   รางแผน
แมบทฯ ดังกลาวระบหุนวยงานหลักในการผลติสถิติไวดังน้ี 
 

สาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภตัตาคาร  -  กระทรวงการทองเทีย่วและการกีฬา และกระทรวงพาณิชย 
 

นอกจากนั้น สสช. ไดจดัทาํรางแผนแมบทสถิตสิาขาการทองเทีย่ว  ซึ่งในกระบวนการจดัทํา ไดมี
การประชุมปรึกษาหารือกับหนวยงานที่เก่ียวของหลายครัง้  การดําเนนิงานตามโครงการนี้ จึงเปนงานตอเนื่อง  
ฉะนั้น ที่ปรึกษาฯ จะคาํนึงถึงการสรางความตอเน่ืองกับการดําเนินการที่ผานโดย 
 

• ที่ปรึกษาฯ จะใชรางแผนแมบทระบบสถิตปิระเทศไทยเปนกรอบอางอิงในการดาํเนินงาน 
• ที่ปรึกษาฯ จะนาํรางแผนแมบทสถิตสิาขาการทองเทีย่วซึ่งไดมกีารรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ

ไวเปนจาํนวนมาก มาเปนขอมลูพ้ืนฐานในการดําเนินงาน 
 

ในการดาํเนินงาน ทีป่รึกษาฯ จะตองทาํงานอยางใกลชดิและไดรับความรวมมอือยางดยีิ่งจาก
เจาหนาที่ สสช.  หลายสํานกัซึง่จัดเปนผูเชีย่วชาญดานสถิตทิีจ่ะตองเขารวมแลกเปลีย่นแนวคดิและให
ขอแนะนําแกหนวยงานผูผลิตสถิติ   ทัง้น้ี สสช. อาจพิจารณาแตงตัง้คณะทาํงานสนับสนนุโครงการนี ้หรือ
มอบหมายใหสาํนักบริหารจดัการระบบสถิตริายสาขาเปนหนวยงานหลักในการประสานงานการสนับสนนุ
โครงการ 

 
 
 
 
 
 



6.   ขั้นตอนและวธิีการศึกษา ประกอบดวย 
 

ขั้นตอน วิธกีารศกึษา ผลผลิต 
ระยะที ่1 (เดอืนที่ 1-2)   
 
1.1  ศึกษา best practice ของสํานักงานสถติิ 2 ประเทศ เพื่อ

วิเคราะหเปรียบเทียบและนําเสนอการประยุกตใชกับ
ประเทศไทย 

 
1.2  ทบทวนรายการขอมูลสถติิที่มีอยูในปจจบุัน และ

สถานภาพการจัดการสถติสิาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและ
ภัตตาคารในปจจุบัน  

 
1.3 ชี้แจงและทําความเขาใจการจัดทําแผนแมบทสถติิราย

สาขา  บทบาทหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ   ทบทวน
รายการสถิตทิี่มีอยูในปจจุบันและสถานภาพการจัดการ
สถติริายสาขา  เพื่อกําหนดโครงสรางและรายการสถิติ
ทางการ (เฉพาะสถติทิี่มีการจดัทําในปจจุบัน)  และเพื่อ
สรางเครือขายผูปฏิบัติงานดานสถติ ิ

 
1.4  ประสานงานและปรึกษาหารือกับหนวยสถติิที่เกี่ยวของ

เพื่อจัดทําทะเบยีนสถิตทิางการ (ที่มีการจัดทาํในปจจุบัน)   
ทะเบียนหนวยสถติิ และปฏทินิการดําเนินงานสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร 

 
1.5  จัดทําบทความเพื่อประชา สัมพันธและเผยแพร   
 
1.6  จัดทํารายงานเริ่มงาน (inception report)  

 
ศึกษาจากเอกสารตางๆ เชนงานศึกษาวิจยัการจัดทําแผนแมบทระบบ
สถติิประเทศไทย  เอกสารในหองสมุด สสช. และ ESCAP และจาก
เว็บไซต  ผลการศึกษาจะใชในการประชุมเชงิปฏิบัติการ 
 
ศึกษารางแผนแมบทสถติิรายสาขา  และขอมูลเพิ่มเ ติมจาก data 
directory  และการประชุมเชงิปฏิบัติการครั้งที่ 1 
 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ประกอบดวยผูบรหิาร และเจาหนาที่
ปฏิบัติงานดานสถติิของหนวยสถติิที่เกี่ยวของ และ สสช. และ
หนวยงานที่ใชขอมูลทีส่ําคญั  ประมาณสาขาละ 40 คน โดยที่ปรึกษา
จะนําเสนอผลการศึกษาขอ 1.1 และ 1.2 เปนขอมูลในการประชุม 
 
 
 
ประชุมกลุมยอยเพื่อปรึกษาหารือกับหนวยสถิตทิี่เกี่ยวของเพื่อจัดทํา
ทะเบียนสถติทิางการ ทะเบียนหนวยสถติิ และปฏิทินการดําเนนิงาน
รายสาขา 
 
จัดทาํบทความฯ เพื่อสงให สสช. ดําเนินการเผยแพร 
 
จัดทาํรายงานฯ 
 

 
รายงานเริม่งาน (inception 
report)  ประกอบดวย 
 
• โครงรางการดาํเนินงาน 
 
• ผลการศึกษา best practice ของ

สํานักงานสถติิ 2 ประเทศ 
 
• รายการขอมูลสถิตสิาขาการ

ทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคารที่
รวบรวมจากหนวยสถิติ  

 
• ทะเบียนสถติทิางการ ทะเบียน

หนวยสถติิ  และปฏทิินการ
ดําเนินงานสาขาการทองเทีย่ว 
โรงแรมและภัตตาคาร 

 
• บทความเพื่อประชาสัมพันธและ

เผยแพร 1 ชิ้น 

ระยะที่ 2 (เดอืนที่  3-5)   
 
2.1  ศึกษาวิเคราะหสถานการณ และแนวโนมในการพฒันา

ประเทศ ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนความตองการสถติิ
ซึ่งจะแสดงชองวางทางสถติิ (Data Gap Analysis) และ

 
ศึกษาเอกสารเพื่อทบทวนและวิเคราะหประเดน็สําคญัเกี่ยวกับ
สถานการณการพัฒนาที่เกี่ยวของ  และแนวโนมการพัฒนาประเทศ   
รวมทั้ง รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ฉบับ
ที่ 10  นโยบายรัฐบาล   ผลการศึกษาจะใชเปนขอมลูในการประชุม

 
แผนแมบทสถติิและแผนปฏิบัตกิาร
รายสาขา ฉบบัสมบูรณ จํานวน 2 
สาขา  ประกอบดวย 
 

 (3)



ขั้นตอน วิธกีารศกึษา ผลผลิต 
กําหนดหนวยงานรับผดิชอบ    

 
 
2.2  จัดทําชื่อและโครงสรางของขอมูลตามมาตรฐานที่กําหนด 
 
2.3  จัดทํากระบวนการตนแบบในการนําเสนอขอมูลเพื่อการ

แลกเปลี่ยนที่จะนําไปสูขอมูลสถติิทางการ 
 
2.4  จัดทําแผนแมบทสถติิรายสาขา  
 
2.5  จัดทําแผนปฏิบัติการสถติิรายสาขา  ซึ่งระบุแนวทางใน

การพัฒนา และขับเคลื่อนแผนแมบทสถติิรายสาขาและ
การติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6  จัดทําบทความเพื่อประชา สัมพันธและเผยแพร   
 
2.7  จัดทําแผนแมบทสถติแิละแผนปฏิบัติการรายสาขาฉบบั

สมบูรณ 
 

เชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 
 
 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2  ประกอบดวย เครือขายผูปฏิบัติงาน
ดานสถิติ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  หนวยงานผูใชขอมูลสถิตทิีส่ําคญั  
ประมาณสาขาละ 40 คน เพื่อรับฟงความคิดเห็น 
 
ปรึกษาหารือ/ประชุมกลุมยอยกับเครือขายผูปฏิบัติงานดานสถิติเพื่อ 
 

• จัดทาํกรอบรายการสถิตทิางการ (ที่มีการจัดทาํในปจจุบัน และ
ควรมีการจัดทําในอนาคต)  และหนวยงานทีร่ับผดิชอบ  

 
• จัดทาํชื่อและโครงสรางของขอมูลตามมาตรฐานทีกําหนด 
 
• จัดทาํกระบวนการตนแบบในการนําเสนอขอมูลเพื่อการ

แลกเปลี่ยนที่จะนําไปสูขอมูลสถติิทางการ 
 
• จัดทาํแผนแมบทสถิตสิาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและ

ภัตตาคาร ซึ่งประกอบดวยยทุธศาสตร และแผนการพฒันา
ระบบสถิตริายสาขาในระยะปานกลาง และระยะยาว  โดยในแต
ละยทุธศาสตรประกอบดวย กรอบแนวคดิ วัตถุประสงค และ
แผนงานรองรับที่ชดัเจนและเปนรูปธรรม  แตละแผนงานระบุ
วัตถุประสงค ขอบขายการดําเนินงาน ตัวชีว้ัด และหนวยงานที่
รับผดิชอบ  

 
จ ัดทาํบทความฯ เพื่อสงให สสช. ดําเนินการเผยแพร 
 

  จัดทาํแผนฯ 
  
 

• บทสรุปผูบริหาร ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

 
• ผลการศึกษา best practice ของ

สํานกังานสถติิ 2 ประเทศ 
 
• การวิเคราะหขอมูลปจจุบัน พรอม

รายละเอียดขอมูลตามสถานการณ 
แผนพฒันาประเทศ นโยบายของ
รัฐบาล และความตองการใชขอมูล
ของภาครฐัและเอกชน พรอม
กําหนดหนวยงานรับผดิชอบ 

 
• แผนปฏิบัติการและรายงานการ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
รายสาขา 

 
• ชื ่อและโครงสรางของขอมูลตาม

มาตรฐานที่กําหนด 
 
• กระบวนการตนแบบในการนําเสนอ

ขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนที่จะ
นําไปสูขอมูลสถิตทิางการสาขา
การทองเทีย่ว โรงแรมและ
ภัตตาคาร 

 
• สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบั ติการ 2  

พรอมรายชื ่อผูรวมประชุม 
 
• บทความเพื่อประชาสัมพันธและ

เผยแพร 1 ชิ้น 
 
 

 (4)



(5)

ขั้นตอน วิธกีารศกึษา ผลผลิต 
ระยะที่ 3 (เดอืนที่ 6-7)   
3.1  จัดทํารายงานประจําป   
 
 
 
3.2  จัดทําบทความวิเคราะหสถานการณเพื่อนําแผนแมบท

สถติิรายสาขาสูแผนปฏิบัติการ  
 
3.3  จัดประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธแผน

แมบทสถติิรายสาขา 
 
 
 
3.4 จัดทําบทความเพื่อประชาสัมพันธและเผยแพร 
 
 

ปรึกษาหารือ/ประชุมกลุมยอยกับเครือขายผูปฏิบัติงานดานสถิติเพื่อ 
จัดทาํรายงานประจําป ซึ่งประกอบดวย รายงานสถานการณสถติิ
ทางการ และรายงานผลการดําเนินงานรายสาขา  
 
จัดทาํบทความฯ 
 
 
จัดประชุม/สัมมนา ประกอบดวยผูบริหารของหนวยสถติิ และ สสช. 
เครือขายผูปฏบิัติงานดานสถติิ และ และหนวยงานที่ใชขอมูลทีส่ําคญั  
ประมาณสาขาละ 40 คน เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธแผนแมบท
สถติิรายสาขา 
 
จัดทาํบทความฯ เพื่อสงให สสช. ดําเนินการเผยแพร 

รายงานประจาํป  ประกอบดวย 
 
• สถานการณสถติิสาขาการทองเที่ยว 
โรงแรมและภัตตาคาร 

 
• ผลการดําเนินงานสถติสิาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร 

 
• บทความวิเคราะหสถานการณฯ 
 
• บทความเพื่อประชาสัมพันธและ
เผยแพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
 

หนา 
     
บทนํา            (1) 
 
แผนแมบทสถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร 
 
บทสรุปผูบริหาร           ๑ 
 
Executive summary        i 
 
 
สวนที่ 1    สถานการณการพัฒนา ยทุธศาสตรสําคญั และสถานภาพขอมูลสถติ ิ  1 
 

1.1    สถานการณ แนวโนมและยทุธศาสตรการพัฒนาประเทศ   1 
 ดานการทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร  
1.2 สถานภาพขอมลูสถติิและการจัดการสถติสิาขาการทองเทีย่ว   2 
 โรงแรมและภัตตาคารในปจจุบนั 

  
 

สวนที่  2   สถติิทางการสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร    8 
   

2.1 กรอบแนวคดิสถิตทิางการและประสบการณตางประเทศ    8 
2.2 ผังรายการสถติทิางการและปฏทิินการดําเนินงาน    30 
2.3 สถานการณสถติิทางการในปจจุบัน       36 
2.4 ยุทธศาสตรสถติิทางการ       37 
 

 
สวนที่ 3 แผนปฏิบัตกิารสถิตทิางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร  39 
 

3.1 แผนปฏิบัติการการพัฒนาสถิตทิางการ      39 
3.2 แนวทางการแปลงแผนปฏิบัติการการพฒันาสถิตทิางการ   48 

3.2.1 กลไกการบริหารจัดการเพื่อการแปลงแผนฯ    48 
3.2.2 กระบวนการตนแบบการแลกเปลี่ยนขอมูลและ 

การพัฒนาคุณภาพสถิตทิางการ     50 
3.2.3 การกําหนดชื่อและโครงสรางขอมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูล  64 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
ภาคผนวกที่ 1   รายการสถิตสิาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภตัตาคาร     
ภาคผนวกที่ 2   ทะเบียนหนวยสถติิ (Statistical Units Profile)  

และทะเบียนสถิตทิางการ(Official Statistics Profile) 
ภาคผนวกที่ 3   ตารางผูรับผดิชอบหนวยสถติิ (Statistical Units) , สถิตทิางการ (Official Statistics) 

และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
ภาคผนวกที่ 4   รายงานการประชุม     
ภาคผนวกที่ 5   บทความเพื่อประชาสัมพันธและเผยแพร 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนแมบทสถิติ 
สาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปผูบริหาร 
 

โครงการจัดทําแผนแมบทสถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร 
 
  
 
ความเปนมาและวัตถปุระสงคโครงการ 
 

การมีระบบขอมลูสถติิที่นาเชือ่ถือและมีเอกภาพ นับเปนสิ่งสาํคัญและจาํเปนอยางยิ่งตอการพัฒนา
ประเทศ ในขณะที่การจดัทาํขอมูลสถติใินปจจุบันกระจายอยูตามกระทรวง กรมตาง ๆ ซึ่งมักมีปญหาการจดัเก็บ
สถิตทิี่ซ้าํซอน ขอมูลสถติิไมเปนมาตรฐานเดยีวกัน เปนปญหาสาํหรับผูใชขอมูล อีกทั้งเปนการสิ้นเปลือง
งบประมาณ สํานักงานสถิตแิหงชาติ (สสช.) จงึจัดทาํแผนแมบทสถิตริายสาขา เพ่ือกําหนดกรอบความรบัผดิชอบ
ในการจดัทาํขอมูลสถติิ และการบริหารจดัการระบบสถิตใิหมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมยั และสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชขอมูลไดอยางทัว่ถึงและรวดเร็ว อีกทั้งเปนการลดความซ้ําซอน ทาํใหประหยดั
ทรัพยากรบคุคลและงบประมาณ ปงบประมาณ 2551  สํานกังานสถติิแหงชาติอยูระหวางจัดทาํแผนแมบทสถติิ
รายสาขา 3 สาขา ไดแก สาขาสุขภาพ สาขาอุตสาหกรรม พลงังาน เหมืองแรและกอสราง และสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  และดาํเนินการจดัทําแผนแมบทสถิตริายสาขาเพิม่อีก 2 สาขา คอืสาขา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม และสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร 

 
สําหรบัการจดัทาํแผนแมบทสถติิสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภตัตาคาร จะศึกษาและรวบรวม

ขอมูลสถติิทีมี่อยูในปจจุบัน รวมถึงวิเคราะหรายการขอมูลทีส่ําคญัจําเปนสาํหรับสาขาแตยังไมมีการจดัทํา 
(Data Gap) พิจารณาและคดัเลอืกสถิตทิางการในการจัดทําทะเบียนสถิติทางการ (Official Statistics 
Profile) และทะเบียนหนวยสถิติ (Statistical Units Profile) จัดทําแผนแมบทสถิตสิาขาการทองเที่ยว 
โรงแรมและภัตตาคาร แผนปฏบัิติการสถติิ ปฏทิินการดําเนินงาน และรายงานประจําป (รายงานสถานการณ
และรายงานผลการดําเนนิงาน) เพ่ือใหเกิดกลไก และกระบวนการประสานงานระหวางหนวยสถิตทิี่เก่ียวของ 
ในการตดิตามผลการดําเนินงาน และการพฒันาขอมูลสถิติไดอยางชดัเจนและตอเนื่อง 
 
แผนแมบทสถติิสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร  ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ 
 
สวนที่ 1    สถานการณการพัฒนา ยทุธศาสตรสําคญั และสถานภาพขอมลูสถติ ิ
สวนที่ 2    สถติิทางการสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร 
สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการสถติิทางการสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภตัตาคาร 
 
สถานการณการพัฒนา 
 

 

หลังจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ “ตมยํากุง” ครั้งใหญเม่ือป 2540  จํานวนนักทองเที่ยว
ตางประเทศเดนิทางเขามาในประเทศไทยเพิ่มข้ึนเฉล่ียรอยละ 7.77 ตอป สรางรายไดใหกับประเทศเฉลีย่  
327,370 ลานบาทตอป อยางไรก็ตาม มีเหตกุารณสําคัญๆ ที่ทาํใหการทองเที่ยวลดลงเปนระยะๆ อาทิ 
เหตุการณถลมตึก World Trade ในป 2544 ตามมาดวยการแพรระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง (SARS) ไขหวัดนกในภูมิภาคเอเชีย ความไมสงบในภาคใต  ธรณีพิบัตภิยัคลื่นสึนามิ 
วิกฤตการณราคาพลังงานโลก รวมทั้งลาสดุปญหาความขัดแยงทางการเมอืงในประเทศทีส่งผลตอ   
ความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยว ดังนั้นการติดตามสถานการณและผลกระทบของเหตุการณตางๆ ตอการ
ทองเที่ยวจึงมคีวามสําคญัอยางมาก หนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของจําเปนตองใชขอมลูสถิติดานการทองเทีย่ว
ที่มีความตอเนือ่ง ทันตอเหตกุารณ เพ่ือประเมินสถานการณ บงชี้ทิศทาง เฝาระวังความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึนตอภาวะการทองเทีย่วของไทย และนําขอมูลสถติิมาประกอบการจดัทาํแผน/นโยบาย และวาง   
กลยุทธการดําเนินงานตางๆ ทัง้ในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร  
  
รัฐธรรมนูญ  แผนพัฒนาระดับชาติ ใหความสาํคัญกับการบรกิารซึ่งรวมดานการทองเทีย่ว แตมี

มุมมองในเชิงคณุภาพ เนนการเพิ่มคุณคา มีการใชฐานความรู นวัตกรรมตางๆ มาปรับปรุงการบริการ และ
เนนการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น รวมทั้งใหความสําคัญกับการพฒันาระบบฐานขอมูลตางๆ ที่
เก่ียวเนื่องกับการทองเที่ยวเพือ่เปนขอมูลการเฝาระวังและบงชี้ทศิทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งใชในการติดตามประเมนิผล โดยเนนการเชื่อมโยงขอมูลทุกระดับตั้งแตชุมชน 
ทองถิ่น จังหวัด ไปจนถึงระดับประเทศ 

 

 ๑ 
 



ยุทธศาสตรของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดกําหนดวิสยัทัศนใหกระทรวงฯ เปนองคกรหลัก
ในการบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการการทองเทีย่วใหมีเอกภาพ มีระบบและเชื่อมโยง
กัน ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และทองถิ่น เพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการทองเทีย่วของภูมิภาค
เอเชีย สนับสนนุการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ของประเทศใหเกิดความสมดุล 
ยั่งยืน และสามารถแขงขันได  

สถานภาพสถติิและการจัดการสถติิสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคารในปจจุบัน  
 

 
 

 

 

 
หนวยงานหลักที่จัดเก็บสถติิสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร ประกอบดวย 3 หนวยงาน 

ไดแก สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา สํานักงานสถติิแหงชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย แมวาจะมีหนวยงานที่เก่ียวของ
หลักไมมากก็ตาม แตยังไมมีนโยบายบรูณาการขอมูลสถิติเชงิกลไกการจัดการทีช่ัดเจน  ในการกําหนดคุณภาพ
มาตรฐานและการเชื่อมโยงขอมลูเพ่ือใชประโยชนรวมกัน  
 
 พ.ร.บ.สถติิ พ.ศ. 2550 กําหนดใหสํานักงานสถติิแหงชาติมีภารกิจสําคัญดานการบรหิารจดัการ
ระบบสถิติของประเทศ ในระยะแรก สํานักงานสถติิแหงชาตริิเริ่มดวยการนาํรองบริหารจดัการระบบสถิติของ
ประเทศบางสาขากอน โดยกําหนดรายการขอมูลสถิตสิําคญั หรือเรียกวาสถติิทางการ (Official Statistics) 
ใหมีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาระบบเชือ่มโยงขอมูลเพ่ือใหหนวยงานที่ผลิตขอมูลสถติิทางการนํา
ขอมูลข้ึนวงเพื่อการแลกเปลี่ยนและใชประโยชนรวมกัน 
 
สถิตทิางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร

การคดัเลือกรายการสถิติเพ่ือเปนสถิตทิางการของสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภตัตาคาร ใชแนวคิด
จากหลักการพ้ืนฐานสถิตทิางการของสหประชาชาติ และประสบการณจากประเทศนิวซแีลนดและเกาหลีใต 
รวมทั้งพิจารณาถึงความพรอมของหนวยผลิตสถติิ โดยการประชุมหารือรวมกันระหวางหนวยผลติสถติิ ผูใช
ประโยชนสถิติ และสํานักงานสถติิแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการบรหิารจดัการระบบสถติิของประเทศ 
เพ่ือรวมกันกําหนดผังรายการสถิตทิางการสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภตัตาคาร  

 
สถติิทางการสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภตัตาคาร จาํแนกเปน 8 หมวด ประกอบดวย             

การทองเทีย่วของนักทองเที่ยวตางประเทศ การทองเทีย่วภายในประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทย             
การทองเทีย่วตางประเทศของนักทองเที่ยวไทย สถานที่พักแรมตามแหลงทองเที่ยว การถายทําภาพยนตร 
คาใชจายของนักทองเที่ยวตางประเทศ คาใชจายของนักทองเที่ยวชาวไทย ผูประกอบกิจการภตัตาคารและ
โรงแรม  
 
สถานการณสถิตทิางการสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร
 

ปจจุบันการผลติสถิตสิาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร กระจายอยูหลายหนวยงาน ทําให
มาตรฐานการผลิตสถิตแิตกตางกัน รวมทั้งยังไมมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลเพ่ือใช
ประโยชนรวมกัน  ในระยะแรกสถติิทางการสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภตัตาคาร ที่กําหนดไวในผัง
รายการสถิตทิางการเปนเพียงการคัดเลือกรายการสําคญัของขอมูลสถติิทีมี่การผลติและเผยแพรอยูใน
ปจจุบัน ข้ึนมาเพ่ือนําไปสูการพฒันาคุณภาพและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเพ่ือการใชประโยชนรวมกัน  

 
อยางไรก็ดี รายการขอมูลสถิตสิาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร ทีส่ําคญัหลายรายการ

จําเปนจะตองจดัทําและพฒันาเปนสถติิทางการตอไป อาท ิรายการขอมูลเพ่ือการจัดทํา Tourism Satellite 
Account ซึ่งถอืวาเปนชองวางขอมูล (Data Gap) ทีส่ําคญัของสถิตทิางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรม
และภตัตาคาร   

 
ยุทธศาสตรสถิตทิางการสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร 
 

ยุทธศาสตรระยะสั้น คือ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสถิตทิางการ โดยจดัตัง้กลไกการบริหารจัดการ
สถติิทางการสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภตัตาคาร ใหทําหนาทีแ่กนหลกั ดําเนินงานดานสถติสิาขาฯ สราง
ความเขาใจแนวทางการเชื่อมโยงขอมูลภาครฐัภาพรวม และการเชื่อมโยงสถิตทิางการแกเครือขายสถติิ รวมถึง
การใหความรูดวยการฝกอบรมบุคลากรทั้งดานขอมูลสถติิ และดานเทคโนโลย ีและ การรบัรองคณุภาพสถิติ
ทางการ โดยกําหนดเกณฑมาตรฐานและตัวชีว้ัดสาํหรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถิตทิางการ และ
สรางความเขาใจกับผูบรหิารหนวยราชการภาครัฐ ผูเก่ียวของ ใหมีการประกาศรับรองเรื่องคณุภาพสถิตแิกผูใช
สถติิทางการ  

 ๒ 
 



ยุทธศาสตรระยะยาว คือ  การจัดการชองวางสถิตทิางการ โดยสรางและใชกลไกการบรหิาร
จัดการสถติทิางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร และจดัตั้งแกนหลักประสานการผลิตสถติิ  
แตละดานทั้งสวนกลาง จังหวดั และทองถิ่น ใชผังรายการสถิตทิางการเปนกรอบแนวทางประกอบการจดัการ
ชองวางสถิตทิางการ คัดเลือกรายการสถิตสิาํคัญเพ่ิมเติม แบงบทบาทภารกิจการผลิตสถติทิางการระหวาง
หนวยงาน สวนกลาง และทองถิ่นใหชัดเจน รวมถึงการจัดเก็บ ประมวลผล และการรายงานผล ใหมีการ
ประเมินคุณภาพสถติิ และนําสถติิทางการทีผ่ลิตเพ่ิมเตมิเชือ่มโยงแลกเปลีย่นในเครือขายเชื่อมโยงขอมูล
ภาครัฐ  
 
แผนปฏิบัติการการพัฒนาสถิติทางการ 

 
 

 
เพ่ือใหยุทธศาสตรระยะสั้น สามารถขับเคลื่อนไปไดภายในเวลา 3 ป จึงสมควรกํากับการ

ดําเนินงานดวยแผนปฏิบัติการ ชวง ป 2552-2554 โดยมี แผนงาน 4 ดาน คือ 
 

1) การพัฒนาโครงสรางการบรหิารจัดการสถติิทางการ 
2) การกําหนดสถติิทางการและการพัฒนาเครือขายสถิตทิางการ 
3) การเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนสถติิทางการ 
4) การรับรองคุณภาพสถิตทิางการ 

 
แนวทางการแปลงแผนปฏิบตัิการการพฒันาสถิตทิางการ

 การแปลงแผนปฏิบัติการการพัฒนาสถิติทางการ จาํเปนจะตองอาศัยการมสีวนรวมของทุก
หนวยงานเครือขายสถิติ  การสรางความเขาใจ การพัฒนาองคความรู และการสรางกระบวนการเรยีนรูใหกันและ
กัน ควบคูไปกับการสรางกลไกใหเอ้ือตอการเขามามีสวนรวมฯ  ปจจยัดังกลาวจึงเปนเง่ือนไขของความสาํเรจ็
ในการแปลงแผนปฏิบัติการ ซึ่งหนวยงานที่เก่ียวของควรมีบทบาท ดังนี้  

 1)  การจัดตั้งกลไกการบริหารจดัการ คือคณะกรรมการสถิตทิางการสาขาการทองเที่ยว 
โรงแรมและภัตตาคาร เพ่ือทําหนาที่พิจารณาแผนแมบทสถติิทางการสาขาฯ บริหาร
จัดการและประเมินผลสถติิทางการสาขาฯ    

 2)  กระบวนการตนแบบเพื่อใหผูปฎิบัตสิามารถเขาใจขั้นตอนวิธีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและ
การพัฒนาคุณภาพขอมูลสถิต ิ 

 3)  การกําหนดชื่อ และโครงสรางขอมูลสถติิทางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและ
ภัตตาคาร เพ่ือการแลกเปลี่ยนใหเปนเครื่องมอืสําหรบัการนาํสถติิทางการแตละรายการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนในขั้นตอนทางเทคนิคไดสะดวกขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ๓ 
 



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 

 i 
 



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.  
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Official Statistics Action Plan 
 

Short-term strategies are translated into a 2008-2011 Action Plan that outlines 4 work 
plans: 

5) Development of the OS management structure 
6) OS identification and OS network development 
7) OS exchange 
8) 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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สวนท่ี 1 
 

สถานการณการพัฒนา  ยุทธศาสตรสําคัญ 
และ 

สถานภาพขอมูลสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 1 
สถานการณการพัฒนา ยุทธศาสตรสําคัญ และสถานภาพสถิต ิ

 
 
1.1    สถานการณ แนวโนมและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดานการทองเที่ยว                

โรงแรมและภัตตาคาร 
  

สถานการณการทองเทีย่วหลังจากป 2540 ที่เกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจครั้งใหญ จํานวน
นักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางเขามาในประเทศไทยเพิ่มข้ึนเฉล่ียรอยละ 7.77 ตอป สรางรายไดใหกับ
ประเทศเฉลีย่  327,370 ลานบาทตอป1 อยางไรก็ตาม ในบางชวงปมีเหตุการณที่เปนตัวฉดุการทองเทีย่ว
สําคญัๆ อาทิ เหตุการณถลมตกึ World Trade ในป 2544 ตามมาดวยการแพรระบาดของโรคระบบทางเดนิ
หายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) เหตุการณไขหวัดนกในภมิูภาคเอเชีย ความไมสงบในภาคใต  เหตุการณ
ธรณีพิบัติภยัคลื่นสึนามชิายฝงทะเลอันดามัน รวมทั้งวิกฤตการณราคาพลังงานโลก โดยในป 2550 มีจํานวน
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เขามาในประเทศไทยจาํนวน 14.47 ลานคน เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 4.5 
และลาสดุในป 2551 (ม.ค.-ต.ค.) จาํนวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศมีจํานวน 12.35 ลานคน เพ่ิมข้ึนจาก
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 6.7 โดยเริ่มมีสญัญาณการลดลงของนักทองเที่ยวอยางชัดเจนในชวงเดือน
กันยายน 2551 เปนตนมาที่จาํนวนนักทองเทีย่วตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทยลดลงกวารอยละ 10 
เน่ืองจากปญหาความขดัแยงทางการเมืองภายในประเทศ   ที่สงผลตอความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยว2      
การลดลงของนักทองเที่ยวทาํใหกิจกรรมตอเนื่องจากการทองเที่ยวไดรับผลกระทบอยางหนัก 

 
ดังนั้น การตดิตามสถานการณและผลกระทบของเหตุการณตางๆ ตอการทองเที่ยวจึงมคีวามสําคัญ

อยางมาก หนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของจําเปนตองใชขอมูลสถิติดานการทองเที่ยวที่มีความตอเนื่อง ทันตอ
เหตุการณ เพ่ือประเมินสถานการณ บงชีท้ิศทาง เฝาระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนตอภาวะการทองเที่ยว
ของไทย และนาํขอมูลน้ีมาประกอบการจัดทําแผน/นโยบาย และวางกลยทุธการดําเนินงานตางๆ ทั้งในสวน
ของภาครฐัและภาคเอกชน 
 

การทองเทีย่วเปนสาขาเศรษฐกิจที่สาํคัญมากสาขาหนึ่งของประเทศไทย ทีผ่านมารัฐบาลไดให
ความสําคญัและกําหนดเปนแนวนโยบายไว  ตั้งแตรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 หมวด 5 
วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ซึ่งเปนแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวของกระทรวง
การทองเทีย่วและกีฬา และในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในมาตราที่ 82 ที่เนนให
รัฐสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเทีย่วกับนานาประเทศ และในมาตราที่ 83 รัฐตองสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการดําเนินงานตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และมาตรา 84 รัฐตองดาํเนินการตาม
แนวนโยบายดานเศรษฐกิจตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง 
สงเสรมิและขยายโอกาสในการประกอบอาชพีของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมและ
สนับสนุนการพฒันาภมิูปญญาทองถิ่นไทยและภูมิปญญาไทย เพ่ือใชในการผลติสินคา บรกิาร และการ
ประกอบอาชีพ  

 
ในสวนของนโยบายระดับชาติ การทองเทีย่วไดถูกบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม

แหงชาตฉิบับตางๆ ลาสดุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งยดึหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง โดยมีพันธกิจที่เก่ียวของกับ “การเสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ 
เสถียรภาพ และเปนธรรม มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขันได มีภมิูคุมกันความ
เสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดลอมในยุคโลกาภิวฒัน บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกจิสวนรวมอยางมี
ประสทิธิภาพ มีระดับการออมทีพ่อเพียง มีการปรับโครงสรางการผลติและบรกิารบนฐานความรูและ
นวัตกรรม ใชจดุแข็งของความหลากหลายและเอกลักษณความเปนไทย ควบคูกับการเชื่อมโยงกับ
ตางประเทศ และการพฒันาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน และโลจสิติกส พลังงาน กฎกติกา และ
กลไกสนับสนนุการแขงขันและกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม” มุงไปสูวตัถุประสงคที่จะเพ่ิมศักยภาพ
ของชุมชน เชื่อมโยงเครือขายเปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจนําไปสูการลดปญหาความยากจนและ
พ่ึงตนเองได และมีการปรับโครงสรางการผลติสูการเพิ่มคุณคา (Value Creation) ของสินคาและบริการ  
บนฐานความรูและนวัตกรรม  

 

                                                
1 สถิตินักทองเท่ียว สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว เขาถึงไดจาก 
http://www.tourism.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=2610&Itemid=25 
2 จํานวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ทีมสถิติภาคเศรษฐกิจจริง เขาถึงไดจาก
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Indicators/Docs/tab03.pdf 
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นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับที ่10 ยังไดสนับสนุนการพฒันาระบบ
ฐานขอมูลในทกุระดับและการเชื่อมโยงโครงขายขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานกลางระดับนโยบาย 
ตลอดจนระดับพ้ืนที่และทองถิน่ โดยสนับสนนุใหหนวยงานรบันโยบายดานขอมูล พัฒนาระบบขอมูล 
ฐานขอมูล และระบบบรหิารจัดการสถิติเพ่ือการวางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
10 สงเสรมิการพัฒนาขอมูลเพ่ือการเฝาระวังและบงชีท้ิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเศรษฐกิจ 
สังคมของประเทศและระดับโลก ติดตามตรวจสอบการดําเนนินโยบายและสนับสนุนการสรางเครือขายขอมูล
รวมกันเพ่ือการวางแผนและตดิตามประเมินผลในระดับจังหวดั ทองถิ่น และชุมชน สงเสริมการเชื่อมโยง
โครงขายขอมลูระดับจังหวดั ทองถิ่น และชุมชนเขากับสวนกลาง ใหเปนระบบที่เขาถึงไดงาย และใช
ประโยชนรวมกันไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

 
โดยสรุปแลวแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาวก็ยังคงใหความสําคัญกับการบริการ

ซึ่งรวมดานการทองเที่ยว แตมีมุมมองในเชิงคณุภาพ เนนการเพิ่มคุณคา มีการใชฐานความรู นวัตกรรมตางๆ 
มาปรับปรุงการบริการ และเนนการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นในการดําเนินการ และเนนการพัฒนา
ระบบฐานขอมลูตางๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการทองเที่ยวเพื่อเปนขอมูลการเฝาระวงัและบงชีท้ศิทางการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพ่ือใชในการติดตามประเมินผล โดยเนนการเชื่อมโยงขอมูลทุกระดับ
ตั้งแตชุมชน ทองถิ่น จังหวดั ไปจนถึงระดับประเทศ 

 
สวนนโยบายระดบัสาขา  ยุทธศาสตรของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551-

2554 ไดกําหนดวิสยัทัศนเปนองคกรหลักในการบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบายและการบรหิารจดัการการ
ทองเที่ยวใหเปนไปอยางมีเอกภาพ มีระบบ และเชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และทองถิ่น เพ่ือให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการทองเทีย่วของภูมิภาคเอเชีย สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ของประเทศใหเกิดความสมดุล ยัง่ยืน และสามารถแขงขันได โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร 2 ประเด็นที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวตามกรอบขางลาง 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเชื่อมั่นและสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย  
 
เปาประสงค:  

1. รายไดจากการทองเที่ยวเพิม่ข้ึน 
2. สดัสวนของรายไดจากการทองเที่ยวตอผลผลติมวลรวมของประเทศ (GDP) เพ่ิมข้ึน 
3. ประเทศไทยมีสวนแบงดานการตลาด (Market  Share) ดานการทองเทีย่วทีส่ําคัญในภมิูภาค

ไดอยางตอเนื่อง 
4. ประเทศไทยไดรับการยอมรบัวามีสินคาและบริการการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 

ปลอดภยั และยั่งยืน 
5. ประเทศไทยมีบทบาทและภาพลักษณที่โดดเดนดานการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย 

 
กลยุทธหลัก: 
 1. สงเสริมใหป 2551 – 2552 เปนปแหงการทองเที่ยวไทย ประทบัใจไทยแลนด 
 2. สงเสริมตลาดและการพฒันาการทองเทีย่วที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
 3. เสริมสรางศกัยภาพเครือขายพันธมิตรดานการเตรยีมความพรอมสินคาและบริการ ดานการลงทุน 
และดานการตลาด 
 4. พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริการและบริหารจัดการดานการทองเทีย่ว 
 5. สรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภยัใหกับนักทองเที่ยว 
 6. สงเสริมสนับสนุนอุตสาหรรมการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย 
 7. เพ่ิมความเขมงวดในการตรวจตรา ดูแล และการปฏิบัตติามกฎหมายของเจาหนาที ่
 8. ผลักดันมาตรการปองกันการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กในธุรกิจทองเที่ยว 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การปรับโครงสรางการทองเทีย่วและบริการ 
 
เปาประสงค: 
 1. บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายการทองเที่ยวของประเทศใหมีเอกภาพ 
 2. สรางและพัฒนาระบบเชื่อมโยงกลไกการบริหารจัดการการทองเที่ยวทั้งในระดับชาติ ภมิูภาค 
และทองถิ่น 
 3. ผลักดันสนิคาและบริการดานการทองเทีย่วใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 4. สงเสริมและ/หรือฟนฟู พัฒนาและสรางแหลงทองเทีย่วในพื้นที่ทีมี่ศักยภาพ 
 5. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจและบคุลากรดานการทองเที่ยว 
 6. สงเสริมและ/หรือฟนฟใูหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยวทกุกลุม 
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กลยุทธหลัก: 
 1. สงเสริม พัฒนาและยกระดับสินคา บริการ และมาตรฐานดานการทองเทีย่วใหมีคุณภาพ 
 2. เรงพัฒนา ฟนฟู แหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรมและสรางแหลงทองเทีย่วใหมในพื้นทีท่ี่มีศกัยภาพ
ใหไดมาตรฐานและยั่งยืน 
 3. สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการและบคุลากรดานการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ 
 4. ผลักดันใหมีการปรับปรุงพ้ืนที่และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับนักทองเที่ยวทุกกลุม 
 5. สนับสนุนและผลักดันใหเกิดการรวมกลุมความรวมมือและเครือขายพันธมติรเพื่อสรางความ
เชื่อมโยงของพื้นที่ทองเที่ยวและสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาและบริการ 
 6. สงเสริมการทองเที่ยวในเชงิกลุมพ้ืนที่และกลุมจังหวดัที่มีศักยภาพในลักษณะของเขต
พัฒนาการทองเที่ยว สามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวถิีชีวติชุมชน 
 
ท่ีมา:    ยุทธศาสตรกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2551-2554  
           เขาถึงไดจาก http://www.mots.go.th/download/Strategy/strategy_of_mots2551-2554.pdf  
 
 ในดานของการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดจดัทาํแผนการตลาดการ
ทองเที่ยวป 2552 โดยจัดทาํข้ึนจากกรอบนโยบายและแผนยทุธศาสตรหลัก 3 กรอบ ไดแก  
 

1) กรอบนโยบายรฐับาล: เนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนน
สงเสรมิการทองเที่ยวคุณภาพและยั่งยืน และใหเอกลักษณที่ชดัเจน งายตอการรับรู จดจํา   
ในลักษณะกลุมพ้ืนที่ (Cluster) 

2) กรอบนโยบายคณะกรรมการ ททท.: สงเสรมิการทองเทีย่วใหมๆที่เชื่อมโยงกลุมพ้ืนที่ 
(Cluster) 

3) แผนวสิาหกิจ ททท. (ป 2551-2554): สงเสริมการทองเทีย่วใหมๆ ที่เชื่อมโยงกลุมพ้ืนที ่
(Cluster) ความแตกตางในจดุขาย ประยุกตใชนวตักรรมดานการตลาดใหมๆ และพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการดาํเนินงานเชิงกลยุทธ 

 
โดยในป 2552 ททท. จะเนนการสรางกระแสการเดินทางทั้งตลาดตางประเทศและในประเทศให

เกิดข้ึนตลอดทัง้ป ภายใตกลยทุธรณรงคสงเสริม “ปทองเที่ยวไทย 2551-2552” ตามกลยทุธดังนี ้
 
1) กลยุทธสงเสริมปทองเที่ยวไทยทั้งในตลาดตางประเทศและในประเทศ 

o สรางกระแสใหเกิดการรับรูและความรวมมือสนบัสนุนปทองเทีย่วไทย นําเสนอ
แคมเปญ “Amazing Thailand” และสินคาหลัก 7 หมวด (7 Wonders of Amazing 
Thailand) ในตลาดตางประเทศ 

o สงเสรมิปทองเที่ยวไทยในตลาดตางประเทศ เนนดําเนินงานใหเกิดกระแสการ
เดินทางมาไทยตลอดทั้งป ซึง่เปนการขยายผลโครงการจากเฉพาะบางพื้นที่ตลาด 
ไปสูการดาํเนินงานพรอมๆ กันในหลายตลาดหลักทั่วโลก  

o กระตุนการเดินทางทองเที่ยวในกลุมคนไทย จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือกระตุนการเดินทาง 
อาทิ โครงการ “ทองเที่ยวประทับใจ เพ่ือไทยทุกคน” 

 
2) การสงเสริมตลาดตางประเทศ 

o กลยุทธสรางความเขมแข็งใหกับแบรนด “ประเทศไทย” นําเสนอ “สาร” ที่เนนย้ํา
ความมีมิตรไมตรีของคนไทย 

o กลยุทธขยายตลาดกลุมคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมคาใชจายตอครั้งของนักทองเที่ยว เนน
เจาะตลาดบนทีมี่กําลังซื้อสูง 

o กลยุทธปกปองฐานตลาดนักทองเที่ยวเพื่อพักผอนทั่วไป เพ่ือรักษาฐานตลาดลูกคา
เกาควบคูไปกับการขยายฐานตลาดใหม ทั้งในพื้นที่ตลาดเดิมและพ้ืนที่ตลาดใหมที่มี
ศักยภาพ 

o กลยุทธเสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเนนใชประโยชน
จากเทคนคินําสมัยในการเขาถึงนักทองเทีย่วอยางกวางขวาง 

 
3) การสงเสริมตลาดในประเทศ 

o กลยุทธสรางกระแสใหการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของชีวิต 
o กลยุทธสงเสริมการเดินทางเชือ่มโยง เนนสงเสริมการเดินทางทองเที่ยวระยะใกล

และภายในภูมิภาค 
o กลยุทธสรางการรับรูความเปนเอกลักษณของพ้ืนที ่
o กลยุทธรณรงคใหเกิดการทองเที่ยวอยางรูคา รักษาแหลงทองเที่ยว 
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o กลยุทธสงเสริมการทองเทีย่วในมิติของการเรยีนรู กิจกรรมการทองเที่ยวทีมุ่งเนนให
นักทองเที่ยวไดรับความรูเก่ียวกับเหลงทองเที่ยวจากการเดนิทางทองเที่ยว 

 
1.2 สถานภาพขอมูลสถิติ และการจัดการสถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคารใน

ปจจุบัน                          
 

ประกอบดวย 3 สวนคือ การทบทวนสถติิการทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคารในปจจุบัน การจัดการ
สถติิ และสรุปสถานการณสถติสิาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร 
 

1.2.1 สถิตกิารทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคารในปจจุบัน (ดรูายละเอียดในภาคผนวกที่ 1) 
 

 ปจจุบันสถิตดิานการทองเทีย่วจัดเก็บโดยหนวยงานหลักคือ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  โดย
มีสํานักงานพฒันาการทองเที่ยว ซึ่งมีหนาที่ศกึษา วิเคราะห วิจัย รวบรวมขอมูลสถติิดานการทองเที่ยว  
โดยสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว จัดเก็บสถติิดานการทองเที่ยวดังนี ้
 

1) สถติินักทองเทีย่ว ประกอบดวยสถิตินักทองเที่ยวตางประเทศและนักทองเที่ยวในประเทศ  
รวมถึงระยะเวลาพํานัก คาใชจาย สญัชาติ วิธีการเดินทาง จํานวนที่พัก อัตราการเขาพัก 
เปนตน 

2)  สถติิการถายทาํภาพยนตร 
3)  สถติิการจดทะเบียนมัคคุเทศก  

 
สวนหนวยงานเดิมที่เปนผูจดัเก็บสถิตดิานการทองเทีย่วมากอนจะถายโอนงานไปใหกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬาก็คือ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จดัเก็บขอมูลถึงป 2546 และบางรายการเก็บขอมูล
ถึงป 2547 โดยมีรายการขอมลูทีก่ารทองเทีย่วแหงประเทศไทย เคยจัดเก็บไวดังนี้ 

 
1) ขอมูลสถานพักแรม ประกอบดวยจํานวนสถานพักแรม ทีต่ั้ง จาํนวนหองพัก และระดับ

ราคา 
2) ขอมูลตาม Market Intelligence 2004 เพ่ือเปนฐานขอมูลการตลาด เชน การกระจาย

ตัวการเดินทาง เปรียบเทียบระยะเวลาพํานัก เปรียบเทยีบรายไดจากการเดินทาง
ทองเที่ยว เปนตน 

3) ขอมูลจากรายงานสถติิประจําป 2549 (ททท.เปนผูจดัเก็บ กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬาเปนผูผลติรายงานและเผยแพรรายป) ประกอบดวย International tourist arrivals, 
Air traffic, Outgoing Thai Travelers, Tourism Receipts, Accommodation 
Establishment, Domestic Tourism 

 
สํานักงานสถติิแหงชาติ เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่เก็บขอมูลดานการทองเที่ยว โดยการสาํรวจ 
 
1) การสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสเฮาส สํารวจทุก 2 ป โดยมีขอมูลจํานวน

ของโรงแรมและเกสตเฮาส  จาํนวนหองพัก  จํานวนผูเขาพัก จํานวนคนทํางานในโรงแรม
และเกสตเฮาส เปนตน 

2) การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรอืน มีขอมูลคาใชจายเดินทางทองเที่ยวใน
และตางประเทศ คาซื้อสินคา/ของที่ระลึกในและตางประเทศ 

 
 นอกจากนี้ยังมหีนวยงานอื่นทีเ่ก่ียวของที่จัดทําขอมูลดานการทองเที่ยวอีกหลายแหง ดังนี ้
 

1) กรมอทุยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื เก็บขอมูลโดยสวนศึกษาและวิจยัอุทยาน 
สํานักอุทยานแหงชาติ เก็บเปนสถติินักทองเที่ยว ที่พัก และยานพาหนะที่เขาไปใน
อุทยานแหงชาติตางๆ ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 

2) สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยกองบังคับการตํารวจทองเที่ยว ทําการสาํรวจความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจในการรักษาความปลอดภยัและบรกิารแกนักทองเที่ยว สํารวจ
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว การปองกันเหตุและลดจํานวนผูเสยีหายชาวตางชาติ 
การปราบปรามจับกุมบุคคลที่เปนภัยตอนักทองเที่ยว การใหบริการอํานวยความสะดวก
ชวยเหลือนักทองเที่ยว เปนตน 

3) ธนาคารแหงประเทศไทย สํารวจอัตราการเขาพักโรงแรม  

 4 
 



4) สํานักงานสงเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ จดัเก็บขอมูลสถติิการจดัประชุม  
การทองเทีย่วเพ่ือเปนรางวัล และการจัดงานแสดงสินคา/นิทรรศการนานาชาตใินประเทศ
ไทย 

5) สํานักงานตรวจคนเขาเมอืง จัดทาํรายงานสถิติการเดินทางเขา-ออกตามดานตางๆ 
และการจับกุมบุคคลที่กระทําผิดตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 

6) กรงุเทพมหานคร เก็บสถติดิานเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร โดยมีจํานวนผูเยี่ยมเยือน
กรุงเทพฯ ระยะเวลาพํานักเฉล่ีย จํานวนครั้งของการเดินทางในรอบป และจดุบริการ
ทองเที่ยว กทม. 

7) บริษัททาอากาศยานไทย(จํากดั)  เก็บสถติิการขนสงทางอากาศ ประกอบดวย จํานวน
เที่ยวบิน จาํนวนผูโดยสารผานเขา-ออกจําแนกตามทาอากาศยาน การขนสงทางอากาศ 

8) กรมการขนสงทางบก เก็บสถติิการใชสถานีขนสงผูโดยสาร อาทิ จํานวนเที่ยว จํานวน
ผูโดยสาร 

9) บริษัท ขนสง จํากดั เก็บสถติิการเดินรถบรษัิทขนสง จาํกัด โดยมีขอมลูจํานวนผูโดยสาร 
และเสนทางเดนิรถ 

10) การขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  เก็บสถติิการขนสงทางน้ํา ขอมูลสถติกิารขนสง
ทางน้ํา จาํนวนผูโดยสารเฉลี่ยตอวันของเรือโดยสาร  

11) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  เก็บขอมูลพ้ืนฐานระดับอําเภอในเรื่องของแหลง
ทองเที่ยวของอําเภอ ขอมูลดานการทองเที่ยว เทศกาลทีส่ําคัญของอําเภอ ผลิตภัณฑ 
OTOP ในอําเภอ 

12) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เก็บขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) 
ในเรื่องของสถานทีท่องเที่ยวในหมูบานทีท่ําใหเกิดรายได 

13) กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย โดย สํานักบริการขอมูลธุรกิจ เก็บขอมูล 
การจดทะเบยีนนิติบุคคลในหมวดโรงแรมและภัตตาคารตั้งใหม สิ้นสภาพ เพ่ิมทุน และ
สํานักดชันีเศรษฐกิจการคา เก็บขอมูลดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและ
บริการ 

 
1.2.2 การจัดการสถติิสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคารในปจจุบนั 
 

หนวยงานหลักที่ผลิตและจดัเก็บขอมูลสถติิสาขาการทองเทีย่ว ฯ   ในปจจบัุน คือ 
สํานักงานพฒันาการทองเทีย่ว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ผลิตและเผยแพรขอมูลสถติิดานการ
ทองเที่ยว สถิตกิารถายทาํภาพยนตร สถิติการจดทะเบยีนมคัคุเทศก สํานักงานสถติิแหงชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทาํการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส และ การ
สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน กรมพัฒนาธรุกิจการคา กระทรวงพาณิชย จดทะเบียนผู
ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร รานอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอื่น ๆ จดัเก็บ
ขอมูลสถติิที่เก่ียวของดานการทองเที่ยว ไดแก สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตาํรวจแหงชาติ การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กรมอุทยาน
แหงชาติ สตัวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน สถานภาพและการ
จัดการขอมูลสถิติของหนวยงานหลัก ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
 สํานักงานพัฒนาการทองเทีย่ว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนหนวยงานที่

จัดตั้งข้ึนใหมเม่ือมีการปฏริูประบบราชการในป 2545   และไดรับมอบหมายใหทําหนาทีผ่ลิตและเผยแพร
ขอมูลสถติิการทองเที่ยวดานอุปทาน (supply) เชน แหลงทองเที่ยว บุคลากรดานการทองเที่ยว มาตรฐาน 
สินคาและบริการการทองเที่ยว ซึ่งเปนงานที่ถายโอนมาจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย รวมทั้งทําหนาที่
วิเคราะหสถานการณดานการทองเที่ยว  

 
ปจจุบัน สาํนักงานพัฒนาการทองเที่ยว รวบรวมสถติทิะเบียนนักทองเที่ยวชาว

ตางประเทศที่เขามาทองเทีย่วในประเทศไทย  และนักทองเที่ยวชาวไทยทีท่องเที่ยวในประเทศและ
ตางประเทศ  สถิติการถายทาํภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย ลักษณะการจัดเก็บขอมูลเปน SQL และ
ประมวลเพื่อเผยแพรเปน Excel file บนเว็บไซด โดยมีกองวชิาการ สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวเปนหนวย
สถติิ  อยางไรก็ดี การจดัเก็บรวมรวมขอมูลเพ่ิงเริ่มดําเนินการอยางเปนรูปธรรมไดเพียง 1 ป ในป 2550 
เผยแพรขอมูลบนเว็บไซดอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา ยังขาดเจาหนาทีท่ี่มีประสบการณดานการผลิตสถติิ อีกทั้งตองสานตอการผลิตขอมูลสถติิดานการ
ทองเที่ยวที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดทําการสาํรวจไว  รวมทั้งตองประสานกับสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง (สตม.) เพ่ือรวบรวมขอมูลเขาสูระบบ ขณะนี้จัดเก็บขอมูลไดเฉพาะดานตรวจคนเขาเมือง
ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ยังไมสามารถรวบรวมขอมูลผูผานเขาออกประเทศไทยตามดานตรวจคนเขาเมืองภาค
ตางๆ ไดครบถวนทุกดาน นอกจากนี ้กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีนโยบายและอยูระหวางการขออนุมัติ
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จัดตั้งหนวยงานใหมข้ึนในสํานักงานปลัดกระทรวง เพ่ือผลิตและเผยแพรขอมูลสถิตดิานการทองเทีย่ว ดังนั้น 
ภารกิจดานการผลิตสถิตดิานการทองเที่ยวอาจโอนยายไปยังหนวยงานใหมตอไป 

 
สํานักงานสถติิแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ทําการ

สํารวจเปนประจํา ไดแก การสาํรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาสเปนประจําทกุ 2 ป รวมทั้งการ
สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน มีขอมูลคาใชจายเดินทางทองเที่ยวในและตางประเทศ คาซือ้
สินคา/ของที่ระลึกในและตางประเทศ ลักษณะการจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล SQL เผยแพรขอมูลเปน Excel 
บนเว็บไซด โดยมีกลุมสถติิสถานประกอบการ 2 สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามต ิ1 เปนหนวยสถติิ  
นอกจากนี้ สํานกังานสถติิแหงชาติ จะดําเนินการสํารวจเปนครั้งคราวตามคาํขอความรวมมอืจากหนวยงาน
อ่ืนๆ อาทิ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)  

 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รวบรวมขอมลูจํานวนนติิบุคคลทีจ่ด

ทะเบียนภัตตาคาร รานอาหาร และเครื่องดื่ม โรงแรม และเกสตเฮาสจากการจดทะเบียนของผูประกอบการ 
ลักษณะการจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล Oracle โดยมีสํานักบริการขอมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณชิย เปนหนวยสถิติ เผยแพรอยางตอเนื่องบนเว็บไซด อยางไรก็ดี ขอมูลจะแสดงเฉพาะ
จํานวนผูประกอบธุรกิจจดทะเบยีนเทานั้น ไมแสดงขอมลูจํานวนโรงแรม ภตัตาคาร รานอาหารและเครื่องดื่ม 

 
1.2.3 สรุปสถานการณสถติิสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร 

 

 
 

ในภาพรวม  สถิตสิาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคารมีหนวยงานผลติขอมูลสถิตทิี่เก่ียวของ
จํานวนมาก และหนวยงานหลกัที่ผลิตขอมูลสถติิดานการทองเที่ยวยังอยูในขั้นเริ่มตน จําเปนตองพัฒนา
บุคลากร และเชื่อมโยงเครือขายที่เปนหนวยผลิตขอมลูสถิตทิี่เก่ียวของกับการทองเทีย่วในมิติตางๆ เพ่ือให
มีขอมูลสถติิดานการทองเทีย่วที่มีคณุภาพตอบสนองตอการใชประโยชนวิเคราะหสถานการดานการ
ทองเที่ยวไดเพียงพอและทันสถานการณ เม่ือพิจารณาถึงการบริหารจัดการระบบสถิติดานการทองเที่ยว 
โรงแรมและภัตตาคาร สรุปไดดังนี้ 

 
ดานการผลิตสถิต ิ– กระทรวงการทองเทีย่วและกีฬาเปนหนวยงานที่จดัตั้งข้ึนใหมเม่ือเมื่อมีการ

ปฏิรูประบบราชการในป 2545  โดยมีสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว เปนหนวยสถิติ ทําหนาทีผ่ลิต และ
เผยแพรขอมูลสถติิการทองเที่ยวดานอุปทาน (supply) เชน แหลงทองเที่ยว บุคลากรดานการทองเที่ยว 
มาตรฐานสินคาและบริการการทองเที่ยว ซึ่งรบัถายโอนงานมาจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และเริม่
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรมไดเพียง 1 ป ในป 2550 และจําเปนจะตองพ่ึงพาการสาํรวจโดยการวาจาง
หนวยงานภายนอก (outsource) อยูมาก รวมทั้งจะตองพัฒนามาตรฐานการผลติสถติิใหดข้ึีน สําหรับหนวย
ผลิตสถิติอ่ืนๆ ที่มีสวนรวมผลติขอมูลสถิตสิาขาการทองเทีย่วฯ และเปนสถติิที่ไดจากการจดทะเบียน เชน 
การจดทะเบียนนิติบุคคลในหมวดโรงแรมและภัตตาคารของกระทรวงพาณชิย สถติิการเขา-ออกตามดาน
ตางๆ ของสํานกังานตรวจคนเขาเมอืง และสถิติดานการขนสง เปนตน สวนสถติิที่ไดจากสํารวจของ
สํานักงานสถติแิหงชาติ ไดแก การสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส และการสาํรวจภาวะ
เศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรอืน นอกจากนี้ยังมีการสํารวจของหนวยงานอื่นๆ  ซึ่งสวนใหญยังไมมีการวาง
ระบบการผลติสถิตทิี่เปนมาตรฐาน และรายการสถิติมีการเปลี่ยนแปลงอยูบอยๆ เชน สถติกิารจัดประชุมและ
นิทรรศการซึ่งมรีายการสถิตทิี่ไดจากการสํารวจเปลี่ยนแปลงไปทุกป เปนตน 

 
  ดานการจัดเกบ็สถิต ิ- หนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของดานการทองเที่ยวทําการผลิตและจดัเก็บสถิต ิ
อยางแยกสวนกัน นอกจากนี้ ยังมีการสํารวจและการวาจางศึกษาเฉพาะกจิ เฉพาะเรื่อง ตามที ่
หนวยงานสนใจ รูปแบบการจดัเก็บสถติิของหนวยงานตางๆ จึงยังไมสะดวกตอการนําไปใชประโยชน 
รวมกันไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นหนวยงานตางๆควรตกลงกันเพ่ือใชรูปแบบการจดัเก็บสถติิที่เปน 
มาตรฐาน เพ่ือใหผูใชงานไดดําเนินการนําขอมูลไปใชไดอยางสะดวกขึ้น เชน การจัดเก็บแบบ Excel 
file, Text file, Database หรืออ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถเรยีกใชและนําไปประมวลผลตอในมติิตางๆไดมาก 
ข้ึน 

ดานการวิเคราะหสถติ ิ ประเด็นการวิเคราะหสถิติดานการทองเทีย่วซึง่เปนรายการหลักในสาขา
การบริการมีหนวยงานสําคญัทีนํ่าสถติิดานการทองเที่ยวไปวิเคราะหและเผยแพรเปนประจํา คือ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งจะเผยแพรบท
วิเคราะหสถานการณดานเศรษฐกิจทีร่วมดานการทองเทีย่วเปนประจําทุกๆไตรมาสและทกุเดือนตามลําดับ 
สวนศูนยวิจยัของหนวยงานอืน่ๆ  เชน ศูนยวจิยัธนาคารกสิกรไทย ฯลฯ นําสถติิดานการทองเที่ยวไป
วิเคราะหเปนครัง้เปนคราวไป สวนการวิเคราะหสถิตทิี่จดัเก็บโดยหนวยงานอืน่มีเพียงบทวิเคราะหบางรายการ 
เชน การวิเคราะหสถิติเฉพาะเจาะจงในสวนของการจดทะเบียนนิติบุคคลดานโรงแรมและภตัตาคาร การวิเคราะห
สถติิดานการจดัประชุมและนทิรรศการ เปนตน โดยไมไดเชื่อมการวิเคราะหกับสถติิดานการทองเที่ยวอ่ืนๆ 
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นอกจากนี้ยังไมมีหนวยงานใดทําการวิเคราะหดานอุปทานของการทองเทีย่วและอุตสาหกรรมสนับสนุนการ
ทองเที่ยวอยางชัดเจน 
 
 ดานการเผยแพรสถิต ิ– ปจจุบันสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวมีการนําเสนอสถิติอยางงายๆ 
ผูใชงานสามารถดึงขอมูลมาใชในรูปของ Excel  แตยังไมมีการรวบรวมสถติิจากหนวยงานอื่นหรือเชื่อมโยง
สถติิจากหนวยงานอื่นมาเผยแพรไวในที่เดียวกัน เพ่ือใหสะดวกตอการคนหาขอมูลของผูใชงาน สวนการ
เผยแพรสถิตสิวนใหญเผยแพรทางเว็บไซต และบางหนวยงานมีการเผยแพรดวยการจดัพิมพเปนรายงาน 
นอกจากนี้หลายหนวยงานยังไมไดเผยแพรนิยามและที่มาของสถิติน้ันๆไวอยางชัดเจน 
 

 
  
 จากขอสรุปสถานการณสถิตดิงักลาว พบวาขอมูลสถติสิาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคารมี
หนวยผลติ จัดเก็บ และเผยแพรหลักๆ คือ สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
ซึ่งยังขาดนโยบายบูรณาการขอมูลสถติิเชิงกลไกการจัดการทีช่ัดเจน ซึ่งเปนขอจํากัดในการนําขอมูลทีมี่
คุณภาพมาตรฐานมาใชประโยชนรวมกัน  
 
 พ.ร.บ.สถติิ พ.ศ. 2550 กําหนดใหสํานักงานสถติิแหงชาติมีภารกิจสําคัญดานการบรหิารจดัการ
ระบบสถิติของประเทศ เปนศนูยกลางบริการขอมูล (gateway) โดยสรางเครือขายเชื่อมโยงและแลกเปลีย่น
ขอมูล ตลอดจนสนับสนนุการพัฒนาคุณภาพสถติิทีห่นวยงานตางๆ ผลติข้ึน ทั้งนี้ การจดัทาํแผนแมบทสถติิ
ของประเทศ และแผนแมบทสถิติรายสาขา เปนเครื่องมือสําคัญประการหนึง่ในกระบวนการนี ้
 
 ในระยะแรก สํานักงานสถติิแหงชาติ ไมสามารถบรหิารจัดการขอมูลสถิติไดครบทุกสาขาสถิติ และ
ทุกรายการขอมลูสถติิ เน่ืองจากสถิตทิั้งที่เปนเครื่องมือในการแสดงสถานการณ แนวโนม การตดิตาม
ยุทธศาสตรหรอืนโยบายสําคญั รวมทั้งขอมลูสถติทิี่ใชในการบรหิารงานประจําวันมีเปนจาํนวนมาก มีการ
ผลิต การจัดเก็บหลากหลายรปูแบบ  แนวทางการนํารองการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศบางสาขา
กอน และใชกรอบคิดเก่ียวกับการขีดวงรายการขอมูลสถิตสิาํคัญที่เปน key indicators หรือตอไปจะเรียกวา 
“สถติิทางการ หรือ Official Statistics” จึงเปนการเริ่มตนที่ดใีนการพัฒนาระบบเชื่อมโยง และการพฒันา
คุณภาพขอมูลสถติิใหมีมาตรฐานเชื่อถือ ทั้งสํานักงานสถติแิหงชาติและหนวยงานที่เปนเครือขาย
ผูปฏิบัติงานดานสถติ ิ
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สวนท่ี 2 
 

สถิติทางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและ
ภัตตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 
สถิติทางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร 

 
 

2.1 กรอบแนวคิดสถิติทางการและประสบการณตางประเทศ 
 
 สถติิทางการ (Official Statistics) เปนที่รูจัก จัดทาํ และเผยแพรในหลายประเทศมาตั้งแตตน

ศตวรรษที่ 19  วัตถุประสงคของการจัดทําสถติิทางการ เพ่ือใหขอมูลสถิตทิีผ่ลิตจากหลายหนวยงานมี
คุณภาพมาตรฐาน และสามารถนําขอมูลสถติมิาแลกเปลี่ยนใชประโยชนรวมกันไดอยางรวดเร็ว คุมคา โดย
การกําหนดหลกัเกณฑมาตรฐานใหแกองคกรที่มีหนาทีผ่ลติสถติิของประเทศตางๆ นําไปปฏิบัต ิ  

 
รายงานฉบับนี้ไดศึกษา best practice ของ 2 ประเทศ ที่มีประสบการณเก่ียวกับสถิตทิางการมาแลว 

ไดแก (1)  สํานักงานสถติิแหงชาตินิวซีแลนด ซึ่งมีการบริหารจัดการสถติิแบบรวมศูนยและมีการจดัทาํสถติิ
ทางการมานานกอนที่จะมีการกําหนดหลักการพ้ืนฐานของสถิตทิางการของคณะมนตรีแหงสหประชาชาติ 
(2) สํานักงานสถิติแหงชาติเกาหลี ซึ่งมรีะบบการจัดการสถติิแบบกระจายงาน และเพิ่งริเริ่มจดัทําสถิติ
ทางการ และสามารถพัฒนาสถติทิางการไดอยางรวดเร็ว ซึ่งประสบการณของ 2 ประเทศ จะเปนแนวทางที่
นํามาประยุกตใชกับประเทศไทย 

 
 2.1.1 หลักการพื้นฐานของสถติิทางการ (Fundamental Principles of Official Statistics) 
 

แนวคดิเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของสถิตทิางการเริ่มข้ึนในประเทศยุโรปกลาง ชวงปลายทศวรรษ 
80 ซึ่งในขณะนั้นหลายประเทศมีการเปลีย่นแปลงระบบเศรษฐกิจแบบรวมศนูย มาเปนระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีมากขึ้น ตอมาประมาณ 2-3 ปสหภาพโซเวียตไดลมสลายลง (ป 1991) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
กระตุนใหมีการปรับปรุงระบบสถิติของประเทศ และสวนหนึ่งเปนการปรับปรุงบทบาทของสถติิทางการ เพ่ือ
สรางความชัดเจนใหแกภาครฐัและผูใชสถติิ ใหเขาใจรวมกันวาสถิตทิางการทีด่จีะตองมีเกณฑที่แนนอน 
หลักการพ้ืนฐานของสถิตทิางการ (Fundamental Principles of Official Statistics) จึงไดรับการพฒันา 
และไดรับการรบัรองโดย Economic Commission for Europe นักสถติิจากสวนตางๆ ของโลกเริ่มเห็น
ความสําคญัของหลักการดังกลาว  

 
ในป 1994  คณะมนตรแีหงสหประชาชาติ (The United Nations statistical Commission) ให

การรับรองหลักการพื้นฐานของสถติิทางการ ประกอบดวย 10 หลักการ ดังน้ี 

หลักการที่ 1  ความสอดคลอง เปนธรรม และเทาเทียม (Relevance, impartiality and equal access) 

สถติิทางการเปนระบบขอมูลทีแ่สดงใหเห็นสถานการณดานเศรษฐกิจ ประชากร สังคมและ
สิ่งแวดลอมที่สาํคัญของประเทศ สถติิทางการจะตองมีหลักการจัดทําและการเผยแพรที่นาเชื่อถือโดย
หนวยงานภาครฐั และจะตองตอบสนองความตองการใชประโยชนทั้งภาครฐั เอกชน และประชาขน  

ปจจัยสําคญัที่จะทําใหสถติิทางการเปนไปตามหลักการที่ 1 ประกอบดวย การจัดตั้งองคกรที่
ปรึกษา (Advisory bodies) ใหทําหนาที่กํากับดูแลการผลิตสถติิของหนวยงานตางๆ ใหไดมาตรฐาน 
สอดคลองกับความตองการใชประโยชน มีการปรึกษาหารือกับผูใชประโยชนสถติิ (user consultation)เพ่ือ
ทําการสํารวจสถิติใหมๆ และสาํรวจความพึงพอใจของผูใช หนวยงานสถติิจําเปนตองมีการวางแผนและมี
การดําเนินงานขององคกรที่ดี (good organization planning and operation) สามารถปรบัเปลี่ยนตาม
ความตองการของผูใช รวมทั้งตองมีกฎหมายสถติิ (statistics legislation) รองรับการดําเนนิงานของ
หนวยงานสถติใิหเปนอิสระปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง นักสถิตติองมีแนวคิด หลักเกณฑ และ
วิธีการดําเนินงานทางสถติิอยางมืออาชีพ เปดเผย (openness about concepts, Sources and methods 
used) มีการเผยแพรสถิติไปสูผูใชอยางกวางขวาง สถติิจะตองอยูในรูปแบบที่ผูใชตองการและเขาใจงาย 

หลักการที่ 2  ความเปนมอือาชีพ (Professionalism) 
 
เพ่ือใหสถติทิางการนาเชื่อถือ หนวยงานสถติจิําเปนจะตองมกีระบวนการผลติ วิธีการรวบรวม 

ประมวลผล จัดเก็บ และนําเสนอขอมูลสถติิ ที่อยูบนพื้นฐานของหลักวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพที่
ถูกตอง 
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 ปจจัยสําคญัทีจ่ะทาํใหสถติทิางการเปนไปตามหลักการที่ 2 คือ จะตองมีหลักเกณฑและวธีิการ
ทางสถติิทีด่ี (sound statistical methodology) เพ่ือใหสถติิทางการมีมาตรฐาน หนวยผลิตสถิติจะตองมี
กรอบการดําเนนิงาน มาตรฐานสถติิ เลือกใชวิธีการผลิตที่ถกูตองตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณวชิาชพี 
โดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง มีวิธีการนําเสนอขอมูลที่เหมาะสม เพ่ือใหผูใชเขาใจสถติทิางการ
ไดงาย มีการฝกอบรมเจาหนาที่สถิตใิหมีความรูความสามารถ มีการสนับสนนุการวิจัยและนวัตกรรม มีการ
จัดการคุณภาพ (Quality management) ในกระบวนการรวบรวม ผลิต และวิเคราะหขอมลู  

หลักการที่ 3 ความรบัผิดชอบ (Accountability) 
 
 เพ่ือประโยชนในการตีความขอมูลใหถูกตอง หนวยงานสถติจิะตองนําเสนอขอมูล เก่ียวกับ
แหลงที่มาของสถติิ วิธีการและขั้นตอนทางสถิติตามมาตรฐานวิชาการ  

กระบวนการทางสถติิตั้งแตข้ันตอนการออกแบบไปจนถึงการเผยแพร อาจเกิดความคลาดเคลื่อน
ไดในแตละข้ันตอน ไมวาความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนจะวดัไดหรือไมก็ตาม จําเปนที่จะตองเปดเผยใหผูใช
ไดรับทราบขอเท็จจริงอยางชดัเจน เพ่ือนําไปพิจารณาใชสถติิไดอยางระมดัระวัง 
 
หลักการที่ 4  การปองกันการใชขอมูลผดิพลาด (Prevention of misuse) 

 
หนวยงานภาครฐัควรมีอํานาจและหนาที่แสดงความคดิเห็นเก่ียวกับความผดิพลาดในการตคีวาม

และการใชสถติอิยางไมถูกตอง การใชขอมูลผิดพลาดสวนใหญเกิดจากความไมตั้งใจ และสามารถปองกัน
การใชขอมูลผดิพลาดไดโดยหนวยงานสถติิ ดวยการปฏิบัตติามหลักเกณฑทางสถติิอยางถูกตอง รวมทัง้ให
การศึกษาแกผูใช เพ่ือใหมีความเขาใจสถิติ และนําไปใชประโยชนอยางถูกตอง  

 
หลักการที่ 5  ความคุมคาของการลงทุน  (Cost-effectiveness) 
 

ขอมูลสถติิมีทีม่าจากหลายแหลงทั้งจากการสํารวจและขอมลูจากทะเบียนที่มาจากการปฏิบัติงาน 
หนวยงานสถติจิะตองเลือกแหลงที่มาของขอมูลที่มีคุณภาพ รวดเร็วทันเวลา และไมเปนภาระแกผูใหขอมลู 
 
หลักการที่ 6  ความลับของขอมูลสวนบุคคล (Confidentiality) 

 
ขอมูลสวนบคุคลที่จดัเก็บโดยหนวยงานสถติิ จะตองรักษาไวเปนความลับ และใชเพ่ือวตัถุประสงค

ในทางสถติิเทานั้น  
 
มีมาตรการควบคุมความลับของขอมูล เพ่ือใหประชาชนมคีวามเชื่อมั่นในการใหขอมูลที่ถูกตองกับ

หนวยงานสถติิ มีการกําหนดหลักเกณฑการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล เพ่ือเปนหลักประกันการรักษาความลบั 
รวมทั้งมีกฎหมาย กําหนดบทลงโทษสําหรับผูฝาฝน 

หลักการที่ 7 กฎหมายรองรับการปฏบิัตงิาน (Legislation) 
 
 กฎหมาย ระเบยีบและมาตรการ วาดวยสถติิ ทําใหระบบปฏบัิติการของสถติิทางการเปนระบบที่
เปดเผยตอสาธารณชน 

การเปดเผยในทุกแงมุมของการผลิตสถติิทางการมีความสําคัญในการเสรมิสรางความมัน่ใจและ
ความนาเชื่อถือใหกับหนวยงานผลิตสถิตแิละขอมูลทีผ่ลิต ในหลายประเทศ การผลติสถติิถกูควบคุมโดย
กฎหมายสถิติ ซึ่งกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานสถติิรวมทั้งตําแหนงผูบริหารจัดการระดับประเทศ 
รวมทั้งขอบังคบัในการเผยแพรขอมูล การรักษาความลบัขอมูลสวนบคุคล และขอบังคับสาํหรับผูใหขอมลู 

หลักการที่ 8  ความรวมมอืในประเทศ (National Co-ordination) 

ความรวมมือระหวางหนวยงานสถติิภายในประเทศ มีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะทําใหระบบสถติิของ
ประเทศมีความสอดคลองและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สถติิทางการมขีอบเขตกวางและผลิตโดยหลายหนวยงาน หลายประเทศมีสาํนักงานงานสถติิ
แหงชาติเปนหนวยงานกลางทําหนาทีผ่ลติสถติิทางการสวนใหญ แตในบางประเทศมีหลายหนวยงานทาํ
หนาทีผ่ลติสถติิ ไมวาจะมีองคกรผลิตสถติิอยางไร จําเปนจะตองมีการประสานงาน เพ่ือลดความซ้ําซอน   
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ในการผลิตและลดภาระของผูใหขอมูล อยางไรก็ดี มาตรฐานสถติิจะชวยอํานวยความสะดวกในการประสาน
ขอมูลจากแหลงตางๆ ภายในประเทศ และระหวางประเทศไดดีข้ึน 

หลักการที่ 9  ความรวมมอืระหวางประเทศ (International Co-ordination) 

การผลติสถติิทางการใหเปนไปตามหลักการ แนวคดิ มาตรฐานและวิธีการทางสถติทิี่ถูกตองเปนที่
ยอมรับกันในวงการสถิตริะหวางประเทศ จะทาํใหระบบสถิตขิองทุกประเทศมีความสอดคลอง มีประสทิธิภาพ
เปนไปตามมาตรฐานเดยีวกัน เอ้ือตอการเปรียบเทียบสถติิระหวางประเทศ  หลายประเทศจดัทําขอตกลง
ดานสถิติกับหนวยงานระหวางประเทศ (International statistical agreements) เก่ียวกับ วิธีการและ
คุณภาพการผลติสถิติ  

หลักการที่ 10  ความรวมมอืทางสถิตริะหวางประเทศ (International statistical co-operation) 

ขอตกลงทางสถิติระหวางประเทศทั้งในลักษณะทวภิาคแีละพหุภาคี เปนประโยชนตอการปรับปรุง
ระบบสถิติของทุกประเทศใหดีข้ึน การแลกเปลี่ยนขอมูลและการปฏิบัติงาน รวมทั้งการรวมมือในการพัฒนา
มาตรฐานสถิติ กิจกรรมดานสถติิระหวางประเทศ เปนสิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพสถติิอยางตอเนื่อง  

การปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของสถิติทางการของประเทศตางๆ  

คณะมนตรีแหงสหประชาชาติ (The United Nations statistical Commission) ใหการรับรอง
หลักการพ้ืนฐานของสถิตทิางการ เม่ือป 1994  โดยมีหนวยงาน The United Nations Statistics Division 
(UNSD) ทําหนาที่ใหความชวยเหลือประเทศตางๆ พัฒนาระบบสถติิของประเทศ และสนับสนุนหลักการ
พ้ืนฐานของสถติิทางการ ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูในทุกมติขิองการพัฒนาระบบสถิติของประเทศ 

ในป 2003 คณะมนตรแีหงสหประชาชาติ (The United Nations Statistical Commission) 
มอบหมายให UNSD ติดตามและจดัทาํรายงานการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานของสถติทิางการเพื่อนําไป
ประชุมรวมกันในป 2004 ซึ่งครบรอบ 10 ปของการรับรองหลักการพ้ืนฐานของสถิตทิางการ โดย UNSD ได
พัฒนาแบบสอบถามใหสํานักงานสถติิแหงชาติรายงานประสบการณเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของสถติิ
ทางการและไดรับการตอบกลบัจาก 112 ประเทศ 

 2.1.2 กรณีศกึษาประเทศที่มกีารจดัทาํระบบสถติิทางการ 2 ประเทศ 
 
 การศึกษาน้ีไดเลือกประเทศนิวซีแลนด และประเทศเกาหลีใต มาเปนกรณีศกึษา เน่ืองจากประเทศ
นิวซีแลนดมีระบบจัดการสถติแิบบรวมศูนย (Centralized system) ไดออกกฎหมายใหมีการพัฒนาและ
ดําเนินการผลิตสถติิทางการมาตั้งแตป 1975 จึงเปนประเทศที่มีระบบการจดัการสถิตทิางการทีย่าวนานและ
ชัดเจน รวมทั้งกําหนดรายการสถติิทางการไวอยางครบถวน สําหรับประเทศเกาหลีใต มีระบบจัดการสถติิ
แบบกระจายงาน (Decentralized system) และมีปญหาดานสถติิคลายคลงึกับประเทศไทย เม่ือป 2007 
ประเทศเกาหลใีตปรับปรุงกฎหมายสถติิใหม เพ่ือแกไขปญหา และจัดทําสถิตทิางการที่มีคุณภาพมากขึน้ 
ปจจุบันประเทศเกาหลีใตไดจดัทําสถติทิางการไปแลวจํานวนหนึ่ง  
 
ประเทศนิวซีแลนด  
 
(1) ระบบการจัดการสถิติของประเทศนิวซีแลนด (National Statistic System) 

 
ระบบสถิติของประเทศนิวซแีลนด เปนระบบสถติิแบบรวมศนูย (centralized system) โดยมีสถิติ

นิวซีแลนด (Statistics New Zealand) เปนหนวยงานหลักทีมี่ความเชีย่วชาญดานสถติิ ทําหนาที่บริหาร
จัดการระบบสถติิทางการของประเทศใหยั่งยนื ตามที่กําหนดไวในกฎหมายสถิติป 1975 โดยมี 
Government Statistician เปนตําแหนงผูบรหิารสูงสดุของสถติินิวซแีลนด และรายงานผลการดําเนินงาน
ตอรัฐมนตรสีถติิ (Minister of Statistics) เพ่ือพิจารณาอนุมัติสถิตทิั้งหมดที่จัดทําโดยหนวยงานภาครฐั   

 
สถติิทางการเปนพ้ืนฐานสําคัญของรัฐบาลที่แสดงใหเห็นสถานการณของประเทศ ผลการ

ดําเนินงานของภาครัฐ และความเขมแข็งของประเทศ การชีว้ัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อาศัยขอมูลบัญชี
ประชาชาติ และการชี้วดัผลการดําเนินงานดานธุรกิจ ใชขอมลูสําคัญดานการคา และตลาดแรงงาน ที่จดัทาํ
ข้ึนอยางถูกตอง มีคณุภาพนาเชื่อถือ รวมทั้งการใชสถิตทิางการเพื่อประกอบการตัดสินใจสนับสนุน
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งบประมาณดานสุขภาพ การศกึษา บริการสังคม ดังนั้น สถติทิางการจึงเปนทรัพยากรของชาตทิี่มี
ความสําคญัในการพัฒนานโยบายดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สถติิทางการทีด่สีามารถชี้นําทิศ
ทางการพฒันาธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไดอยางถูกตองแมนยํา 

 
(2) ระบบสถิตทิางการของประเทศนิวซีแลนด  

สถิตทิางการคืออะไร: กฎหมายสถิต ิ(Statistics Act 1975) กําหนดไววา สถติิทางการ คือ สถติิ
ทั้งหมดทีด่ําเนนิการโดยหนวยงานภาครฐั (government departments) รวมทั้งสถิตทิีผ่ลติโดยสถิติ
นิวซีแลนด ประกอบดวยสถิตทิีไ่ดมาจาก  
 

• การสํารวจ (Statistical surveys)  
• การปฏิบัติงานและขอมูลทะเบียน (Administrative and registration record) และ

รูปแบบอื่นๆ รวมทั้งเอกสารการวิเคราะหสถติทิี่เผยแพรสม่ําเสมอ หรือวางแผนจะเผยแพร
อยางสมํ่าเสมอ  

  
กฎหมายสถิติ (Statistics Act 1975) กําหนดให สถิตทิางการครอบคลุมสถติิทั้งหมด ที่ผลติโดย

สถติินิวซแีลนด หรือหนวยงานอื่น และกฎหมายกําหนดให Government Statistician ซึ่งเปนผูบรหิารสูงสุด
ของสถิตินิวซีแลนด ในฐานะเปนหนวยงานหลักผลติสถิตทิางการ จะตองจดัการและประสานกิจกรรมการ
สํารวจ การผลติขอมูลสถิตทิั้งหมดของประเทศใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดความซ้ําซอน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และใหไดสถติทิี่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด สอดคลองกับความตองใชประโยชน และเผยแพร
สถติิใหกับผูใชสามารถเขาถึงไดสะดวกรวดเร็ว คุมคากับการลงทุนของประเทศ 

 
กฎเกณฑเก่ียวกับสถิตทิี่กําหนดขึ้นอยางเปนทางการ จะตองไดรับการยอมรับจากหนวยงานภาครัฐ 

เพ่ือใหม่ันใจไดวาการผลิตสถติิทางการจะเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  
 

สถติิทางการสวนใหญผลติโดยสถติินิวซแีลนด โดยเฉพาะสถติิดานเศรษฐกิจ สวนสถติทิางการที่

สถติินิวซแีลนดไมไดเปนผูผลติไดแก การศึกษา สุขภาพ อาชญากรรม ยตุิธรรม และสวสัดกิารสังคม 

  
 คําจาํกดัความของสถิตทิางการ (Definition of Official Statistics): สถิตทิางการ 
หมายถึง สถิตทิี่ผลิตโดยหนวยงานภาครฐั (government agencies) เพ่ือ   
 

• แสดงสถานการณดานเศรษฐกิจและสังคม  
• ใชพัฒนาและตดิตามประเมินนโยบาย  
• เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ การอภิปราย หารือรวมกันระหวางภาครฐั และเอกชน 

ชุมชน ประชาชนในวงกวาง 
 
ประโยชนของสถิตทิางการ รัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของใชสถิตทิางการเพื่อกําหนด

นโยบาย ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของรฐับาล และใชเพ่ือชี้วัดสถานการณดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม  ใหแกสาธารณชน รัฐบาล หนวยงานในทองถิน่ และธุรกิจเอกชน 

 
ชวงป 2003 สถิตินิวซีแลนด, the State Service Commission and The Treasury, รวมกับ

หนวยงานที่เก่ียวของทบทวนสถานภาพของสถติินิวซแีลนดและแนวทางการดําเนินงานสถติิทางการใน

อนาคต พบวามีความจาํเปนตองปรับปรุงการประสานงานและการบรหิารจัดการระบบสถติทิางการ ดังนี ้

• ปรับปรุงระบบการบรหิารจดัการสถิตทิางการใหดีข้ึน (Better management of the 
official statistics system) เน่ืองจากระบบสถติิปจจุบันขาดการประสานงานและการ
จัดการที่ดี ไมมุงเนนการผลติสถิตทิี่สาํคัญรวมกัน  

 
• ปรับปรุงการเขาถึงขอมูล (Better management of access to statistical data) ความ

ออนแอดานการประสานการจดัทําสถิตทิางการสงผลใหขาดองคความรูในการเขาถึง
ขอมูล ทําใหไมสามารถนาํขอมูลที่มีอยูมาใชประโยชนในการพัฒนานโยบายและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานไดเต็มที ่
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• มาตรฐานและนโยบายในการผลิตขอมูลสถติิของหนวยงานตางๆ ตองมีความสอดคลอง
กัน (Consistent standards and policies to be applied by departments) ปจจุบันการ
ผลิตสถิติของหนวยงานภาครัฐใชมาตรฐานและนโยบายทีแ่ตกตางกัน ทําใหนักวิจัย
ประสบปญหาในการใชประโยชนขอมูล มาตรฐานทีส่อดคลองกันและการระบุแหลงที่มา
ของขอมูลจะชวยใหการเขาถงึขอมูลและประสานการใชประโยชนขอมูลจากแหลงตางๆ 
รวมกันไดดีข้ึน 

 
• ใหมีการใชขอมลูสถติทิี่มีอยูใหมากขึ้น (Better use of existing government 

statistics) ควรพิจารณานําสถติิที่มีอยูมาใชประโยชนใหเต็มที่กอน  
  

จากการทบทวนระบบสถติิทางการ ทําใหรฐับาลกําหนดมาตรการปรับปรุงระบบสถิตทิางการ 11 
มาตรการ และจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการปรับปรุงในป 2004 การดําเนินงานตามมาตรการดังกลาวจะ
ชวยใหระบบสถติิทางการของหนวยงานภาครฐัประสานสอดคลองกัน โดยมีผูบรหิารสูงสุดของสถิติ
นิวซีแลนด (The Government Statistician) ปฏิบัติตามมาตรการอยางตอเนื่อง และไดรับความรวมมือจาก
ผูบรหิารของหนวยงานตางๆ ในการปรับปรุงสถิตทิางการ ตามมาตรการ 11 ขอ ประกอบดวย 

 
(1) กําหนดกลุมสถติิสําคัญกลุมที่ 1 (Identification of a set of important statistics:Tier1) 

ซึ่งเปนสถติิทางการหลัก (Key official statistics) เพ่ือชี้วัดสถานการณ ผลการพัฒนาของ
ประเทศนิวซแีลนด การกําหนดกลุมสถิตสิําคญัเปนพ้ืนฐานเบื้องตนดานสถติิ   

 
(2) การขยายขอบเขตของสถติิทางการ เพ่ือรวมสถิตทิี่ผลิตโดย Crown Agents ผูผลิตสถติิ 

Tier1 ที่อยูนอกเหนือหนวยงานภาครัฐและ Crown Agents จะตองผลติสถติิภายใต
ขอบเขตที่กําหนด 

 
(3) มาตรฐาน กฎเกณฑ และนโยบายสาํหรับสถติิ Tier 1 จะกําหนดโดยผูบริหารสูงสุดของ

สถติินิวซแีลนด (Government statistician) รวมกับหนวยงานภาครัฐ เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการประสาน และใชประโยชนสถติิใหมากทีสุ่ด  

 
(4) รัฐมนตรสีถติิ (Minister of Statistics) จะเปนผูอนุมัติการสาํรวจใหม หรือการปรับปรุง

สถติิ Tier 1  ทัง้หมดเพื่อใหสถิตทิี่ผลิตไดมาตรฐานตามที่กําหนดไว 
 
(5) ผูบรหิารสูงสุดของสถิตินิวซีแลนด (Government statistician) เปนผูนําในการพัฒนา

ระบบสถิตทิางการ โดยพัฒนามาตรฐานสถติ ิกฎเกณฑ และนโยบาย ซึ่งทําใหสถิติ
นิวซีแลนดสามารถสนับสนุนหนวยงานอื่นๆ เพ่ิมขีดความสามารถในการปรบัปรุงคุณภาพ
และประสทิธิภาพของสถิตTิier 1 รวมทั้งทําหนาทีส่ื่อสารใหผูใชและผูผลติสถติิเขาใจ
เก่ียวกับคุณภาพ ประสทิธิภาพ และการพฒันาสถติิใหมๆ จากแหลงขอมูลที่มีอยู 

 
(6) คณะกรรมการสถิตทิางการ (Advisory Committee on Official Statistics:ACOS) เปน

คณะกรรมการที่เปนอิสระ ใหคําปรึกษาแนะนําแกรัฐมนตรสีถิติ (Minister of Statistics) 
และคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการจะประสานงานกับชุมชนสถติทิี่ประกอบดวย ผูใช ผูผลติ
สถติิ และผูใหบริการ เพ่ือใหม่ันใจไดวาสถิตทิางการทีผ่ลิตข้ึน โดยเฉพาะสถติิ Tier 1 ถกู
พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของผูใชและผูผลติ 

 
(7) การเขาถึงและการบริการขอมลู 

 
• ผูใชสามารถเขาถึงรายการขอมูลสถิตทิั้งหมดที่จัดทําโดยภาครัฐ 
• ผูใชสามารถใชวิธีการมาตรฐานตางๆ หลากหลายในการเขาถึงสถิติ Tier 1  
• การบริการสถิต ิTier 1 จะดําเนินการโดย Chief Executive ของหนวยงานผลิต

ตามปฏทิินการใหบริการขอมูลที่จะเผยแพรอยางนอยลวงหนา 6 เดือน 
 

(8) การเขาถึงสถิติ Tier 1 ที่ไดจากการสํารวจและขอมูลจากทะเบยีน หนวยงานใหมถูกจดัตั้ง
ข้ึนภายใตสถตินิิวซีแลนดเรียกวา หนวยงานวิจัยสถติิทางการ (Official Statistics 
Research) และศูนยขอมูล (Data Archive Center) ใหทาํหนาที่จดัการใหผูใชจาก
หนวยงานภาครฐั มหาวทิยาลัย และนักวิชาการเขาถึงสถิติ Tier 1 ณ จุดเดียว  
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(9) ขอตกลงในการสํารวจที่สถิตินิวซีแลนดจัดทําใหกับหนวยงานภาครัฐจะตองมีความชัดเจน 
โดยขอตกลงและเงื่อนไขเหลานั้นตองไดรับการยอมรับอยางกวางขวางและเปนที่เขาใจ
รวมกันของผูเก่ียวของ 

(10) จะตองมีกระบวนการสื่อสารอยางเปนทางการสําหรับทุกการสํารวจ เพ่ือใหมีการลงทะเบียน 
บันทึกการสํารวจขอมูลทั้งหมด ลดปญหาการผลิตสถิติซ้าํซอนของหนวยงานตางๆ 

 
(11) กระบวนการจัดการกับภาระงานจํานวนมาก ดวยการกําหนดการสํารวจที่มีขนาดตัวอยาง

มากกวา 2,500 เพ่ือกระตุนความรวมมือระหวางหนวยงาน แตการตดัสินใจสุดทายจะอยูที่
ผูบรหิารระดับสงูของหนวยผลติสถิต ิ

หลักเกณฑสถิตทิางการของประเทศนวิซีแลนด  

หลักเกณฑที่ใชในการกําหนดสถิตทิางการของประเทศนิวซีแลนด สอดคลองกับหลักการพ้ืนฐาน
ของสถิตทิางการของคณะมนตรีแหงสหประชาชาติ (The United Nations statistical Commission)  
ประกอบดวย 10 หลักการ ดังน้ี  

(1) Relevance : สถิตทิางการผลติโดยหนวยงานภาครัฐมคีวามสอดคลองกับความตองการใช
ประโยชนของภาครัฐและภาคสวนตางๆ ทั้งในปจจุบันและในอนาคต  

(2) Integrity : สถติิทางการ มีกระบวนการผลิตและการเผยแพรใชวิธีการที่โปรงใส 
(3) Quality : สถิตทิางการมคีุณภาพ ผลติดวยวิธีการทางสถิตทิีถู่กตอง แหลงขอมูลมีความ

นาเชื่อถือ  
(4) Coherence : มีความเกี่ยวของกันอยางมีเหตผุลระหวาง common frameworks, 

standards และ classifications  
(5) Accessibility : เปดโอกาสในการเขาถึงสถิตทิางการอยางเทาเทยีมกัน 
(6) Efficiency: หนวยผลิตสถติทิางการจะตองมีประสทิธิภาพในการผลติสถติิใหคุมคากับการ

ลงทุน 
(7) Protecting Respondent information: รักษาขอมูลความลบัสวนบุคคล 
(8) Minimizing respondent load: การจัดเก็บขอมูลจะกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริงและ

ไมเปนภาระกับผูใหขอมลู  
(9) Maximizing existing source: ใชประโยชนขอมูลที่มีอยูจากแหลงตางๆ ใหเกิดประโยชน

สูงสดุ 
(10) International participation: หนวยผลติสถิตทิางการตองมีสวนรวมในการพฒันาสถติิ

รวมกับหนวยงานสถติิระหวางประเทศ  

สถิตทิางการ (Tier 1 Official Statistics)  
 
 กลุมสถติทิางการที่กําหนดไวใน Tier 1 ครอบคลุมทุกสาขา เปนสถติิทีจ่ะตองผลิต วิเคราะห และ
เผยแพรใหไดมาตรฐานสูง  โดยหนวยงานภาครัฐ ซึ่งมีคณะกรรมการจากหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของกับ
รายการสถติิ Tier 1 ทําหนาทีร่วมกันจัดทํา และลงนามใหความเห็นชอบสถติิ Tier 1 นําเสนอรัฐมนตรีสถติิ 
(Minister of Statistics) พิจารณาตอไป  
 
Tier 1 Official Statistics (30 May 2005) ประกอบดวย 
 

Population 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

Population counts and 
growth 

Census of Population and 
dwellings 

Statistics New Zealand 

Population by location Census of Population and 
dwellings 

Statistics New Zealand 

Components of population 
change 

Census of Population and 
dwellings 

Statistics New Zealand 

Composition-age, sex. 
Ethnicity, marital status, 
country of birth, etc. 

Census of Population and 
dwellings 

Statistics New Zealand 

Maori population Census of Population and Statistics New Zealand 
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Population 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

dwellings 
Estimated population for the 
total population and Maori 
population at national and 
sub-national level 

Derived statistic Statistics New Zealand 

Ethnic population projections 
for Asian, European, Maori, 
and Pacific People at national 
and sub-national level 

Based on census Statistics New Zealand 

Families and households Census of Population and 
Dwellings 

Statistics New Zealand 

Citizenship approvals Department of Internal 
Affairs administrative data 

Statistics New Zealand 

Migration passenger arrivals 
and departures 

New Zealand Immigration 
Service (Department of 
Labour) 

Statistics New Zealand 

Internal migration Census of Population and 
Dwellings 

Statistics New Zealand 

Disability: Status and type of 
disability 

Household Disability Survey Statistics New Zealand 

Total usually resident 
population projections 

Derived statistic Statistics New Zealand 

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 

Abortion Supervisory 
Committee administrative 
data 

Statistics New Zealand 

 
Births, Deaths and Marriages 

Tier 1 Official statistic Source Producing agency 
Births and birth rates, total 
fertility rate 

Births, Deaths and Marriages 
Department of International 
Affairs administrative data 

Statistics New Zealand 

Deaths and death rates  Statistics New Zealand 
Dissolutions statistics  Statistics New Zealand 
 

Culture and Identity 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

Statistics on the written use 
of Te Reo Maori as well as 
the interpretation and spoken 
use of the language 

Census of Population and 
Dwellings Maori Language 
Survey 

Statistics New Zealand 

Cultural participation by 
identified activities and 
frequency 

Cultural Experiences Survey 
(Household Labour Force 
Survey Supplement 2002) 

Statistics New Zealand 

Religion, numbers by 
affiliation 

Census of Population and 
Dwellings 

Statistics New Zealand 

Languages spoken Census of Population and 
Dwellings 

Statistics New Zealand 
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Culture and Identity 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

Time use, activities 
undertaken, time of day, 
duration place 

Time Use Survey Statistics New Zealand 

Volume of unpaid work Time Use Survey Statistics New Zealand 
 

Education 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

Highest qualification Census of Population and 
Dwellings 

Statistics New Zealand 

Employees participation in 
training activities 

Business Operations Survey Statistics New Zealand 

Education and training, both 
tertiary and job based that 
leads to a recognized 
qualification 

Census of Population and 
Dwellings 

Statistics New Zealand 

Secondary school literacy in 
reading, mathematics and 
science 

OECD Programme for 
International Student 
Assessment (PISA) 

Ministry of Education 

Adult literacy to interpret 
printed information 

Adult Literacy Survey Ministry of Education 

Hours of continuing 
education/training 

Adult Literacy Survey Ministry of Education 

 
 

Health and Safety 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

Life expectancy at birth by 
gender and ethnicity 

Derived statistic Statistics New Zealand 

Suicide deaths by age, 
ethnicity, gender 

Derived statistic Ministry of Health 

Infant deaths Derived statistic Ministry of Health 
Morbidity 
- Cancer rates (by major site) 
- Hospital discharges 

Administrative data Ministry of Health 

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) 

Administrative data Statistics New Zealand 

 
Housing 

Tier 1 Official statistic Source Producing agency 
Housing indicators Census of Population and 

Dwellings 
Statistics New Zealand 

Dwelling types Census of Population and 
Dwellings 

Statistics New Zealand 

Tenure of households Census of Population and Statistics New Zealand 
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Housing 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

Dwellings 
Number of usual residents Census of Population and 

Dwellings 
Statistics New Zealand 

Real cost of housing Consumer Price Index Statistics New Zealand 
 

Justice and Law 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

Offences by type and region Police administrative data 
Datasets as published by 
Statistics New Zealand 

New Zealand Police 

Apprehensions by age, sex, 
ethnicity, type of offence, 
region 

Police administrative data as 
published by Statistics New 
Zealand 

New Zealand Police 

Voter Turnout: general 
election official final results 
for each electorate 

Electoral returns Ministry of Justice 

Statistics on all criminal 
offences (charges) that result 
in prosecution by outcome 
(conviction, acquittal, 
discharge). Also includes 
type of offence and court 
location 

Administrative data Ministry of Justice 

Statistics on all convicted 
cases (offenders) including 
type of offence, sentence 
type. Court location and 
offender demographics. 

Administrative data Ministry of Justice 

 
Labour Market 

Tier 1 Official statistic Source Producing agency 
Labour supply: employment 
and unemployment 

Household Labour Force 
Survey, Census of Population 
and Dwellings-education 
participation rates 

Statistics New Zealand 

Statistics on labour demand 
including measures of labour 
input and the costs of 
salaries and wages. 

Quarterly Employment 
Survey 

Statistics New Zealand 

Labour Cost Index Derived statistic Statistics New Zealand 
Work stoppages Administrative data from the 

Department of Labour 
Statistics New Zealand 

Statistics  on continuous 
change in the Labour market 
from a firm and individual 
(employee) level, including 
worker turnover, multiple job 
holding, firm size 

Linked Employee Employer 
dataset 

Statistics New Zealand 

 
Income 

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

New Zealand Income Survey 
 

Statistics New Zealand 
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Income 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

 
Statistics on average weekly 
income including income 
from both irregular and 
regular income 

 
Household Economic Survey 

Statistics on the distribution 
of total annual income 
 
Statistics on the distribution 
of average weekly income 
from regular sources by 
sources 

Census of Population and 
Dwellings 
 
New Zealand Income Survey 

Statistics New Zealand 

Change in the amount of 
average gross income 

Quarterly Employment 
Survey 

Statistics New Zealand 

Measure of the change in 
salary and wage rates 

Labour Cost Index Statistics New Zealand 

Statistics on average weekly 
household income, with 
income from both irregular 
and regular recurring sources 

Household Economic Survey Statistics New Zealand 

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 

Survey of Family Income and 
Employment (SoFIE) 

Statistics New Zealand 

Welfare assistance by 
volume, value and type, 
including accommodation 
assistance 

Income Support 
administrative data 

Ministry of Social 
Development 

 
National Economy 

Tier 1 Official statistic Source Producing agency 
Gross Domestic Product 
(including existing 
component accounts) 

National Account Statistics New Zealand 

Capital stock National Account Statistics New Zealand 
Crown accounts Surveys and administrative 

data 
Statistics New Zealand 

Generally Accepted 
Accounting Practices time 
series 

Derived statistics The Treasury 
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National Economy 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

Balance of payments Business and household 
surveys and administrative 
data 

Statistics New Zealand 

Hedging statistics Balance of Payments Surveys Statistics New Zealand 
Current account Business and household 

surveys and administrative 
data 

Statistics New Zealand 

International investment 
position 

International Investment 
Survey 

Statistics New Zealand 

 
General Industry 

Tier 1 Official statistic Source Producing agency 
Agriculture, Forestry and Fisheries 

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 

Agricultural production 
surveys and census 

Statistics New Zealand 

Statistics on  the volume of 
livestock slaughtered 

Administrative data Ministry of Agriculture and 
Forestry 

Production of sawn timber, 
pulp, paper and paperboard. 
Veneer, plywood, fibreboard 
and particleboard 

Serveys (annual and 
quarterly) 

Ministry of Agriculture and 
Forestry 

A detailed quantitative 
database of New Zealand’s 
planted production forests. 
Principal components are 
forest areas by age-class, 
species and management 

National Exotic Forest 
Description (NEFD)-Database 

Ministry of Agriculture and 
Forestry 

Total allowable commercial 
catch (the annual 
commercially available fish 
stock) and the estimated 
landings taken from the 
ocean 

Estimates Ministry of Fisheries 

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 

Estimates Statistics New Zealand 

Manufacturing, Retail and Wholesale Trade 
Manufacturing Economic Survey of 

Manufacturing 
Statistics New Zealand 

Retail trade statistics: stocks 
and flows 

Retail Trade Survey Statistics New Zealand 
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Quarterly statistics on the 
value of wholesale sales and 
the value of stockholding 

Wholesale Trade Survey Statistics New Zealand 

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 

Administrative data: 
- Electricity Statistical 

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 

Ministry of Economic 
Development 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistics New Zealand 

Tourism 
International visitor arrivals 
(and domestic departures) 

New Zealand Immigration 
Service (Department of 
Labour) Migration Cards 

Statistics New Zealand 

Commercial accommodation Ministry of Tourism 
Commercial Accommodation 
Monitor 

Statistics New Zealand 

Tourism Satellite Account Ministry of Tourism derived 
statistic 

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

International visitor 
expenditure 

International Visitor Survey Ministry of Tourism 

Domestic tourism 
expenditure 

Domestic Travel Survey Ministry of Tourism 

Building and Construction 
Building consents Territorial authorities data Statistics New Zealand 
Building activity Building Activity Survey Statistics New Zealand 

Financial Sector 
Money and Credit Aggregates M3 Standard Statistical 

Return 
Reserve Bank* 

Exchange and interest rates Derived statistics Reserve Bank* 
Housing Loan Interest Rates Registered Bank Standard 

Statistical Return 
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 

Census of Population and 
Dwellings 

Statistics New Zealand 

Statistics on the size of the Information and Statistics New Zealand 
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Information and 
Communication Technology 
industry 

Communication Technology 
Survey 

Statistics on businesses that 
have provided new or 
significantly improved goods 
and services to the market. 

Business Operations Survey Statistics New Zealand 

Statistics on the amount of 
money spent by business, 
government and universities 
or research and development 

Research and Development 
Survey 

Statistics New Zealand 

Statistics on business 
practices, who is carrying 
them out and how well. 
Business practices include 
quality, training, marketing 
and business planning 

Business Operations Survey Statistics New Zealand 

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 

Biotechnology Survey Statistics New Zealand 

Business Demographics 
Business demographics: the 
number of business births 
and deaths on an annual 
basis by region, industry, 
institutional sector, business 
type, amount of overseas 
ownership and employment 
levels 

Annual Business Frame 
Update Survey 

Statistics New Zealand 

Financial performance, 
financial position and 
financial ratios by board 
industry groups. 

Annual Enterprise Survey Statistics New Zealand 

* As per an agreement between The Government Statistician and the Governor of the Reserve Bank 
 

Prices/Inflation 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

Capital Good Price index Derived statistic from surveys Statistics New Zealand 
Consumers Price Index Derived statistic from surveys Statistics New Zealand 
Farm Expenses Price Index Derived statistic from surveys Statistics New Zealand 
Food Price Index Derived statistic from surveys Statistics New Zealand 
Labour Cost Index (All 
Labour Costs) 

Derived statistic from surveys Statistics New Zealand 

Labour Cost Index (Salary 
and Wage Rates) 

Derived statistic from surveys Statistics New Zealand 

Labour Cost Index Derived statistic from surveys Statistics New Zealand 
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Prices/Inflation 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

(Unadjusted) 
Overseas trade price indexes 
(merchandise and services) 

Derived statistic from surveys 
and Customs administrative 
data 

Statistics New Zealand 

Producers Price Index Derived statistic from surveys Statistics New Zealand 
 

Exports and Imports 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

Overseas trade volume 
indexes (merchandise) 

New Zealand Customs 
Service administrative data 

Statistics New Zealand 

Merchandise imports and 
exports 

New Zealand Customs 
administrative data 

Statistics New Zealand 

Overseas cargo New Zealand Customs 
administrative data 

Statistics New Zealand 

Imports and exports of the 
value of services 

Balance of Payments 
quarterly current account 

Statistics New Zealand 

 
Environment 

Tier 1 Official statistic Source Producing agency 
Environmental impact of 
economic activity 

Natural Resource Accounts Statistics New Zealand 

Inventory of all human-
induced emissions and 
removals of greenhouse 
gases in New Zealand as 
submitted to the United 
Nations Framework 
Convention on Climate 
Change 

New Zealand Greenhouse 
Gas Inventory 

Ministry of Environment 

   
(3) สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร  
 
 กระทรวงการทองเที่ยว (Ministry of Tourism) ประเทศนิวซีแลนด ทําหนาที่รักษาผลประโยชนที่
ไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหสูงสดุและยั่งยืน กระทรวงการทองเทีย่ว ผลิตสถติิทางการสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร 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  ประกอบดวยขอมูลสําคญั 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 ประกอบดวยขอมูลสําคญั คือ Visitor numbers by 

country; purpose; transport type; age groups; activities/attractions; length of 

 21 
 



 22 
 

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 ประกอบดวยขอมูลสําคญั คอื Visitor satisfaction; 

travellers' motivations and expectations.  
 
• Tourism Forecasts ประกอบดวยขอมูลสาํคัญ 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 ตั้งข้ึนภายใต the New Zealand Tourism Board 
Act 1991 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหมั่นใจไดวาประเทศนิวซีแลนดเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางประเทศ
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 ประกอบดวยขอมูลสาํคัญ 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)   สถิตทิางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร ประกอบดวย 5 หมวด แตละหมวด
แสดงรายการสถิติ แหลงที่มาของขอมูล (sources) และหนวยงานผลิตสถติิ (producing agencies) ดงันี้



สถิตทิางการสาขาทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร3 

หมวด รายการ แหลงทีม่า (source) ผูผลิต (producing 
agency) 

1. International visitor arrivals  
(and domestic departures) 

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) 

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

• External Migration  

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

Statistics New Zealand 

2. Commercial 
accommodation 

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) 

Ministry of Tourism Commercial 
Accommodation Monitor (monthly) 
 
Metadata 

Source: Accommodation Survey  

Frequency: Monthly  

Available from: May 1998  

Geographic Coverage: National, 

Regional  

Statistics New Zealand 
 

                                                
3 สถิติทางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร ของประเทศนิวซีแลนด ขอมูลที่เกี่ยวกับภัตตาคารจะรวมอยูใน Tourism Satellite Account 
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สถิตทิางการสาขาทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร3 

หมวด รายการ แหลงทีม่า (source) ผูผลิต (producing 
agency) 

 

3. Tourism Satellite Account  
 

• 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) 

Ministry of Tourism derived 
Statistics (annual) 
 

Statistics New Zealand 
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สถิตทิางการสาขาทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร3 

หมวด รายการ แหลงทีม่า (source) ผูผลิต (producing 
agency) 

4. International visitor 
expenditure 
 

The latest releases (Mar 2008) contain tables on:  

• International Visitor Expenditure by Key Markets (Year) 

• International Visitor Expenditure by Purpose of Visit 
(Year) 

Source: International Visitor 
Survey 
Frequency: Quarterly 
Available from: June 2007 
Geographic Coverage: National 

Ministry of Tourism 

5. Domestic tourism 
expenditure 
 

The latest releases (Mar 2008) contain tables on:  
• Domestic Tourism Growth Rate (Year) 

-  Expenditure spend on day trips, overnight trips, total 
trips 

Source: Domestic Travel Survey 
Frequency: Quarterly 
Available from: June 2007 
Geographic Coverage: National 

Ministry of Tourism 

 
 



ประเทศเกาหลีใต 
 
(1) ระบบการจัดการสถิติของประเทศเกาหลใีต (National Statistic System) 
 

ระบบสถิติของประเทศเกาหลใีตเปนระบบสถติิแบบกระจายงาน (Decentralized system) 
เชนเดียวกับ สหรัฐอเมริกา ฝรัง่เศส ญี่ปุน และประเทศไทย ระบบสถิตแิบบกระจายงานดังกลาว มีปญหา
และจดุออนหลายประการไดแก  

 
• ความแตกตางดานมาตรฐานคณุภาพการผลิตสถติิของแตละหนวยงาน 
• ความซ้าํซอนของรายการสถิตทิี่หนวยงานตางๆผลิตข้ึน สรางความสับสนใหกับผูใช

ประโยชน  นอกจากนี้หนวยผลิตสถติติางๆมคีวามรวมมือกันนอยในการแบงปนหรือใช
ประโยชนขอมลูโดยเฉพาะอยางยิ่งสถิตทิี่เก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล  

• กระบวนการผลติแบบกระจายงานจะไมเกิดการประหยดัทางเศรษฐกิจหรือเกิดข้ึนไดยาก
ถาไมมีการบริหารจัดการที่ดี  

• การเขาถึงบริการดานขอมูลของหนวยงานผลิตสถิติไมมีลักษณะรวมศูนย ผูใชตองคนหา
จากแหลงผลติขอมูลแตละแหลง      

   
รัฐบาลเกาหลีใตจึงปรับปรุงบทบาท Bureau of Statistics (ตั้งข้ึนตั้งแตป พ.ศ.2491) เปนระยะๆ

โดยปรับเปนสํานักงานสถติิแหงชาติเกาหล ี(The Korean National Statistical Office : KNSO) เม่ือป 
พ.ศ.2533  ภายใตการกํากับของ Ministry of Finance and Economy มีบทบาทสําคัญในการบริหาร
จัดการระบบสถติิของประเทศ โดยมีคณะกรรมการสถิติ (Statistic Council) ทําหนาที่ใหคาํปรึกษาแนะนาํ 

 
การดําเนินงานของ KNSO มีการขยายบทบาท หนาที่ความรบัผิดชอบตาม พ.ร.บ.สถติิแหงชาติ 

จนกระทั่งป พ.ศ. 2550 ยกระดับเปนองคกรระดบั Deputy Ministerial level Organization ในสวนกลางมี
เจาหนาที่ 450 คน  สําหรับเจาหนาที่ประจาํในสวนทองถิ่นและสาขามจีํานวน 1,222 คน โดยมี 
Commissioner ซึ่งมีสถานะระดับรัฐมนตรชีวยวาการเปนผูบริหารสูงสุดของ KNSO ทําหนาที่ขับเคลื่อน
การบูรณาการสถิติและประสานกิจกรรมที่เก่ียวของ  

 
KNSO มีการจัดองคกร ดังนี ้

 
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) 
 
ตามกฎหมายสถิติแหงชาติเกาหลีฉบับปรับปรงุ ป พ.ศ. 2523 กําหนดให KNSO มีอํานาจหนาที่

ในการกํากับหนวยงานรฐัทีผ่ลิตสถิติของประเทศทั้งหมด ในฐานะที่ KNSO เปนสถาบันกลางดานสถติ ิจึง
เปนตัวกลางในการกํากับตรวจสอบในกรณทีี่มีการผลติสถติิซ้าํซอนกัน เพ่ือลดขอจํากัดและแกปญหาที่
เกิดข้ึนดังกลาวขางตน KNSO จึงจัดทําแผนยทุธศาสตรเพ่ือการพัฒนาสถิตขิองประเทศ ชวงป พ.ศ. 
2549-2553 รวมกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ มีสาระสําคญั คือ 

 
• เรงรัดปรับปรุง และขยายฐานรายการสถติทิี่สนับสนุนและสอดคลองกับการตัดสินใจใหเทา

ทันการเปลีย่นแปลงของสังคม โดยสํารวจจากหนวยงานตางๆพบวามี 126 รายการโดยจะ
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จัดทาํในชวง 5 ป เชน ดานไบโอเทค ดานสิ่งแวดลอม การลงทุนตางประเทศ ดาน
ฐานความรู และสถติิเก่ียวกับรฐับาลทองถิ่น เปนตน พรอมกับการสนับสนุนการพัฒนา
ระบบสถิตริะดับภาค หนวยราชการในทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวย
ราชการ จะมีการจัดตั้งสถาบันวจิัยดานสถิติของประเทศใหเปนองคกรมืออาชีพดานการ
พัฒนาและวิจยัทางสถติ ิ

 
• สงเสรมิคุณภาพในการผลิตและใหบริการสถติิของประเทศ ในชวง 3 ปแรกของแผนฯจะ

เนนการตรวจสอบคุณภาพ และใหคาํปรึกษาแนะนําแกปญหา หลังจากนั้นจะมีการรับรอง
คุณภาพสถติิควบคูไปกับการจัดทาํคูมือการบริหารจัดการคณุภาพสถิต ิ

 
• สรางความเขมแข็งใหกับระบบบริการสถติิของประเทศใหเปนศูนยบริการเบ็ดเสรจ็ที่

สมบูรณในป พ.ศ. 2551  (KNSO เริ่มจัดทํา STAT- Korea ในลักษณะ portal internet 
site รวมลิงคสูเว็บไซดของผูผลิตสถิติอ่ืนๆ ตั้งแตป พ.ศ. 2542 และมีพัฒนาการตลอด
มา) โดยคํานึงถึงการขยายฐานลูกคาจากบคุคลทีมี่ความรูสถิติ และนักสถติิ สูประชาชน
ทั่วไป กับสถานประกอบการตางๆในการใชสถิติในการทํางานและในชีวติประจําวัน  

 
• ทบทวนมาตรา กฎหมายตางๆ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการแปลงแผนฯ เชน อํานาจการ

บังคับและกําหนดโทษเก่ียวกับการตรวจสอบคุณภาพสถติิ การเตรยีมการในการแบงปน
ขอมูลปฏิบัติการระหวางหนวยงาน และการสงเสริมการจัดเก็บสถติิประเภท 
administrative record ใหมากข้ึน 

 
(2) ระบบสถิตทิางการของประเทศเกาหลีใต( Official Statistic System)  

 
จุดประสงคของการจัดทําสถติทิางการของเกาหลีใต คือการแกปญหามาตรฐานคุณภาพใน

กระบวนการผลติสถิติของประเทศ ซึ่งพบวาเก่ียวของกับหลายปจจยั ไดแก  
 
• ปริมาณความตองการสถติิเพ่ือการกําหนดนโยบายที่มีความทันสมัยและสอดคลองกับ

ประเด็นใหมๆในโลกยุคปจจุบันมีจํานวนมากขึ้น   
• ความไมม่ันใจในการปกปด และรักษาความลับของบุคคลและสถานประกอบการทําใหผูให

ขอมูลเกิดความลังเลหรือปฏิเสธการใหขอมลู  
• บทบาทหนวยงานที่ไมใชราชการมีการจัดเก็บสถติิของตนเองเพิ่มมากขึ้นมาก และผูใชไม

แนใจในความถกูตองแมนยําของสถิติ  
• ผูตรวจสอบคุณภาพสถิตทิางการไมมีอํานาจตามกฎหมายเพียงพอสนับสนุนการทํางาน  

ประกอบกับ  
• ระบบจดัการคณุภาพสถิติของประเทศยังไมดีพอสําหรับการควบคุมคุณภาพในกระบวนการ

ผลิตสถิตทิั้งในหนวยราชการ และองคกรเอกชนอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งข้ันตอนการ
วางแผน และการวิเคราะหสถติิ กําลังคนดานการวางแผน และการวิเคราะหสถติิใน
หนวยงานสถติสิวนกลางของเกาหลีมีนอยมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลวอ่ืนๆ 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกาํลังคนดานวางแผนและวิเคราะหสถติิในหนวยงานสถิตสิวนกลางกบั

ประเทศตางๆ (พ.ศ. 2547) 
 

ประเทศ เกาหลีใต อเมริกา แคนาดา เนเธอรแลนด ออสเตรเลีย เดนมารก 
จํานวนเจาหนาที่ดานการ
วางแผน และวิเคราะห 
ตอประชากร 1 ลานคน 

 
10 

 
51 

 
139 

 
159 

 
83 

 
116 

 
นอกจากนี้ ตั้งแตรัฐบาลเกาหลใีตกระจายอํานาจสูทองถิ่นในป 2538 มีความตองการสถติิระดับ

ภาคมากขึ้น โดยปกติรวบรวมจากหนวยงานราชการระดับภาค และหนวยงานสวนทองถิ่น ซึง่พบวาการ
จัดทาํรายงานประจําปโดยใชสถิติระดับภาคยังมีจุดออนในเรื่อง ความถูกตองแมนยํา ทันตอเวลา และ
ความสมบูรณเที่ยงตรงของสถิต ิ
  
 หลักเกณฑสถิตทิางการของประเทศเกาหลีใต KNSO จัดทาํสถิตทิางการโดยยึดกรอบ
การวัดคุณภาพ 7 มิตซิึ่ง KNSO ปรับใชจากกรอบที ่UN กําหนดไว ดังนี ้

 
• ความถูกตองแมนยํา ใกลเคยีงคาแทจริง (accuracy) 
• ทันกาล ทั้งดานความถี่และตรงเวลา (timeliness) 
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• ความเกี่ยวของสัมพันธของสถติิทีผู่ใชประโยชนตองการ (relevance) 
• การเขาถึงสถิตไิดงาย (accessibility) 
• สามารถเปรยีบเทียบไดทั้งมติิเวลาและสถานที ่(comparability) 
• มีประสิทธิภาพในดานกระบวนการ (efficiency) 
• ความสามารถในการใหบริการแกผูใชสถิต ิ(serviceability) 

 
 กรอบหลักการวดัคุณภาพสถิตดิังกลาว แตละประเทศกําหนดแตกตางกันตามบริบทของประเทศ 
ซึ่งอาจมีมากหรือนอยกวากรอบที ่UN กําหนด  
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบมิตกิารวดัคณุภาพสถิต ิจําแนกตามองคกรและประเทศ 
 

มิติคุณภาพ เกาหลีใต แคนาดา เนธอร
แลนด Eurostat IMF OECD สวีเดน 

สมบูรณเท่ียงตรง (integrity)        
ความถูกตองของวิธีการ 

(methodological soundness)        

ตรงตามความตองการ (relevance)        
ความถูกตองแมนยํา (accuracy)        
การเขาถึงงาย (accessibility)        

ทันกาล (timeliness)        
ความสามารถในการใหบริการ 

(serviceability) 
       

ความสอดคลองเช่ือมโยง 
(coherence)        

สามารถเปรียบเทียบได 
(comparability) 

       

เขาใจไดงาย (interpretability)        
มีประสิทธิภาพ (efficiency)        
เช่ือถือได (reliability)        

 
ตามกฎหมายสถิติของเกาหลีใต  สถติทิางการจําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) general statistics  

โดยหนวยงานรฐัจะตองจดัทําขอเสนอสงมาให KNSO เห็นชอบกอนจึงจะไดรับรองใหผลติรายการสถติิ
ทางการ และ 2) designated statistics ในสวนองคกรเอกชนจะตองเสนอขอเปน Designated Agency
ตอ KNSO แลวจึงเสนอขอจัดทําสถติิทางการได เม่ือไดรับความเห็นชอบจาก KNSO แลวหนวยงานจึง
สามารถผลติสถิติน้ันๆตามกระบวนการสถิตทิางการได และหากตองการแกไข หรือยกเลิกการผลติจะตอง
ขอความเห็นชอบจาก KNSO ทุกครั้ง  

 
ในป 2549 มีหนวยผลิตสถติิ 159 หนวยงานรวมทั้ง KNSO โดยเปนหนวยงานรัฐสวนกลาง 45 

หนวยงาน หนวยงานรัฐบาลทองถิ่น 33 หนวยงาน และ หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหผลิตสถิตทิางการ
อีก 81 หนวยงาน  รับผดิชอบ compile สถิตทิางการจํานวน 500 ประเภทรายการ โดย KNSO มีหนาที่
รับผดิชอบในการบูรณาการการผลติ และประสานงานการใหบริการสถติิเหลานี้ พรอมกับการผลติสถติิและ
เผยแพรสถิติพ้ืนฐานของประเทศ  

 
ตารางที่ 3 สถติิของประเทศ 500 ประเภทรายการสถติิจําแนกตามหนวยงาน หนาทีห่นวยผลิต 

และประเภทสถิตทิี่ผลิต (ขอมูลป พ.ศ. 2549) 
 
หนวยงาน(จํานวน) หนาที ่ สถิตทิี่ผลิต 

KNSO (1) ผลิตสถิติพ้ืนฐานของประเทศ และ
ประสานการผลติสถิติของหนวยงาน
ตางๆ 

สํามะโนประชากร 
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
การสํารวจราคาผูบริโภค ฯลฯ 
จํานวน 53 รายการสถิต ิ

หนวยราชการสวนกลาง
(33) 

ผลิตสถิติเชื่อมโยงภารกิจทีร่ับผิดชอบ
ของหนวยงาน 

จํานวน 203 รายการสถติ ิ

หนวยราชการทองถิ่น 
(45) 

ผลิตสถิติจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

จํานวน 98 รายการสถิต ิ

องคกรที่ไดรับมอบหมาย
ใหผลิตสถติทิางการ (81) 

ผลิตสถิตทิี่เก่ียวของกับกิจกรรมของแต
ละองคกร 

จํานวน 146 รายการสถติิ ใน
บัญชีประชาชาติ 
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สําหรับกระบวนการประเมินคุณภาพสถิตทิางการของ KNSO ดําเนินการตั้งแตข้ันตอนประเมนิการ
วางแผนจัดทําสถติิจนกระทั่งการจัดทําเอกสารเผยแพร และการประเมินความพึงพอใจของผูใชประโยชน
สถติิน้ันๆ KNSO ไดจัดทํามาตรฐานทางสถติิเพ่ือใหสถิตทิางการที่มีการผลิตในหนวยงานตางๆ มี
มาตรฐานเดียวกัน ปจจุบันเกาหลีใตมีการใชมาตรฐานสถิติ 4 ประเภท คือ  

 
• Korean Standard Industrial Classification-KSIC 
• Standard Korean Trade Classification-SKTC 
• Korean Standard Classification of Occupation-KSCO 
• Korean Standard Classification of Disease-KCD 

 
  KNSO เริ่มดาํเนินการรับรองมาตรฐานสถิตทิางการเต็มรูปแบบในป พ.ศ. 2549 โดยวางแผน
ประเมินคุณภาพสถติิระยะ 3 ป (พ.ศ. 2549-2551) จํานวน 500 รายการสถิติ วงเงินงบประมาณ 1.6 ลาน
เหรียญสหรัฐ ใชทีมประเมิน 12 ทีม  ปแรกดาํเนินการ 107 รายการ สวนที่เหลือดําเนินการใน 2 ปที่เหลือ  
การประเมินคุณภาพสถิตดิังกลาว เพ่ือยกระดบัคุณภาพการผลิตสถิติของประเทศ และสามารถขยาย
กระบวนการสูหนวยงานผลิตสถิติอ่ืนๆในอนาคต 
 
(3) สถติิสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร 

 
การทองเทีย่วเกาหลี (The Korea Tourism Organization : KTO) ตั้งข้ึนเมื่อป 1962 เพ่ือ

พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ภายใตกฎหมายการทองเที่ยว จุดมุงหมายหลักของ KTO เพ่ือ
สรางสรรคสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการดานการทองเที่ยว ไดแก โรงแรม บริษัทนําเทีย่ว แท็กซี่ 
นอกจากนี้ KTO เริ่มขยายกิจกรรมตางๆ เพ่ิมข้ึนเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวจากตางประเทศ พัฒนาปรับปรุง
สาธารณูปโภคดานการทองเทีย่ว พัฒนาศูนยการคาและบริการครบวงจรขนาดใหญทีส่ามารถรองรับ
นักทองเที่ยวไดจํานวนมาก เพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เพ่ิมมากขึ้น
ไดอยางเพียงพอ การดําเนินงานของ KTO ทําใหนักทองเทีย่วชาวตางประเทศเพิ่มข้ึนมากจาก 20,000 
คน ในป 1962 เปน 1 ลานคนในป 1978 และเพ่ิมเปน 2 ลานคนในป 1988 และ 4 ลานคนในป 1998 
ตามลําดับ นักทองเที่ยวชาวตางประเทศเพิ่มข้ึนหนึ่งเทาตัวทุก 10 ป ในป 2005 มากกวา 6 ลานคน  

 
สถติิการทองเที่ยวเกาหลีที่นําเสนอโดย KTO จัดทาํโดย Ministry of Justice ไดแก Statistics 

of Visitor arrivals and Korean departures และ The Bank of Korea ไดแก Tourism balance of 
payments 

(4)  สถิตทิางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร ถึงแม KNSO จะไมมีการระบุชัดเจน
วามีสถิตทิี่นําเสนอโดย KTO ไดรับการรับรองคุณภาพเปนสถติิทางการแลวหรือไม แตรายการสถิตดิาน
การทองเทีย่วผลิตโดย Ministry of Justice และ The Bank of Korea ซึ่ง KNSO ระบุวาเปนหนวยงานที่
ผลิตสถิตทิางการ และขอมูลไดเผยแพรอยางเปนทางการในเว็บไซดของ KTO ดังนี้ 

 
สถิตทิางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร4  

Korean Official Statistic 

หมวด รายการ แหลงทีม่า ผูผลิต 

1. Visitor Arrivals 

       (and Domestic 
Departures) 

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 

Korea 
Tourism 
Organization, 
Korea 
Monthly 
statistics of 
Tourist 

Ministry of 
Justice 

 

                                                
4 สถิติทางการสาขาการทองเท่ียว โรงแรมและภัตตาคาร ของประเทศเกาหลีใต ไมมีรายการขอมูลเก่ียวกับโรงแรม 
และภัตตาคาร 
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สถิตทิางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร4  

Korean Official Statistic 

หมวด รายการ แหลงทีม่า 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 

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

2.2 ผังรายการสถิติทางการและปฏิทินการดําเนินงานสถิติทางการ 
 สาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร 

 
กรอบแนวคดิในการจําแนกหมวดหมูและรายการสถิตทิางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคารอาศัย

หลักเกณฑ 3 ประการ ไดแก  
 
(1) เปนสถิตทิี่มีความสําคัญตอการรายงานสถานการณดานการทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคารของ

ประเทศ  
(2) เปนสถิตทิี่มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีนโยบายรองรับ และมีงบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือ

ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการอยางแนนอน 
(3) เปนหมวดหมูและรายการสถติทิางการ และ Key Indicators ที่เทยีบเคียงจากตางประเทศ (ประเทศ

นิวซีแลนด และเกาหลีใต) และองคกรระหวางประเทศ (World Tourism Organization : WTO) 
 
 2.2.2 ผังรายการสถติิทางการสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร 
 

หมวด ช่ือสถิตทิางการ รายการ แหลงทีม่า 
(source) ผูผลิตและเผยแพร 

1. การทองเทีย่วของ
นักทองเที่ยว
ตางประเทศ 
(International 
Tourism) 

 

• จํานวน
นักทองเที่ยว
ตางประเทศ 

• จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ 
จําแนกตามสญัชาติ (Number 
of International Tourist 
Arrival to Thailand by 
Nationality) 

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

• จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาใน
ประเทศไทย จาํแนกตาม
สัญชาติ และวธีิการเดินทาง 
(International Tourist Arrivals 
to Thailand by Nationality 
and Mode of Transport) 

• จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาใน
ประเทศไทย จาํแนกตาม
ประเทศที่อาศยั (International 
Tourist  Arrivals to Thailand 

• สํานักงาน
ตรวจคนเขา
เมือง 
สํานักงาน
ตํารวจ
แหงชาติ 
(Immigratio
n Bureau, 
Police 
Department) 

 

สํานักงานพฒันาการ
ทองเที่ยว 

www.tourism.go.th 
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หมวด ช่ือสถิตทิางการ รายการ แหลงทีม่า 
(source) ผูผลิตและเผยแพร 

by Country of Residence) 

• จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ
ที่เขามาในประเทศไทย จาํแนก 
เพศ ความถี่ วิธีการเดินทาง 
วัตถุประสงคของการเขามา อายุ 
และอาชีพ (International 
Tourist Arrivals by sex, 
frequency of visit, travel 
arrangement, purpose of 
visit, age, occupation)  

• จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ
ที่เขามาในประเทศไทย จาํแนก
ตามสญัชาติ ณ สนามบินสุวรรณ
ภูมิ (International Tourist 
Arrivals to Thailand by 
Nationality at Suvarnabhumi 
International Airport) 

2. การทองเทีย่ว
ภายในประเทศของ
นักทองเที่ยวชาวไทย
(Domestic Tourism) 

• จํานวน
นักทองเที่ยวชาว
ไทย 

• จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทย 
(Thai visitor) 

• ระยะเวลาพักเฉลี่ย (Average 
on Length of Stay) 

 สํานักงานพฒันาการ
ทองเที่ยว 

www.tourism.go.th 

3. การทองเทีย่ว
ตางประเทศของ
นักทองเที่ยวไทย 
(Outgoing Thai 
Nationals) 

• จํานวนคนไทยที่
เดินทางทองเทีย่ว
ตางประเทศ 

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

 สํานักงานพฒันาการ
ทองเที่ยว
www.tourism.go.th 

• จํานวนสถานพกัแรม จํานวน
หองพัก วันพักเฉล่ีย อัตราการ
เขาพัก จํานวนคนเขาพักแรม คน
ไทย/คนตางประเทศ จาํแนกราย
ภาค (Accommodation 
Establishments of Tourist 
Attraction in Thailand) 

• จํานวนผูเขาพักแรมตามสถานที่
พักแรม จําแนกรายจังหวัด และ
สัญชาติ รวมนกัทองเที่ยวชาว
ไทย (Guest Arrivals at 
Accommodation 
Establishments in provinces 
by Nationality included Thai) 

 สํานักงานพฒันาการ
ทองเที่ยว 

www.tourism.go.th

 

 

 

 

 

 

 

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

• จํานวนสถานทีพั่ก 

• จํานวนโรงแรมและเกสตเฮาส
ตามคุมรวม โรงแรมที่ตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัตโิรงแรม พ.ศ. 
2547  และเกสตเฮาสทั่ว
ประเทศทีด่ําเนนิกิจการอยู ใน
ปจจุบันจําแนกตาม ขนาดของ
กิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวดั  

 สํานักงานสถติิ
แหงชาต ิ
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หมวด ช่ือสถิตทิางการ รายการ แหลงทีม่า 
(source) ผูผลิตและเผยแพร 

ภาค 

• จํานวนหองพักตามประเภทของ
หองพักในโรงแรมและเกสต
เฮาสจําแนกตาม ขนาดของ
กิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวดั  
ภาค 

• จํานวนผูเขาพักทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศที่เขาพักใน
โรงแรมและเกสตเฮาสจําแนก
ตาม ขนาดของกิจการ (จํานวน
หองพัก) จังหวดั  ภาค 

• จํานวนหองประชุม/สัมมนาและ
หองจัดเลี้ยงทีมี่อยูในโรงแรม
และเกสตเฮาส จําแนกตาม 
ขนาดของกิจการ (จํานวน
หองพัก) จังหวดั  ภาค 

• จํานวนผูซึ่งปฏบัิติงานในโรงแรม
และเกสตเฮาส จําแนกตาม 
ขนาดของกิจการ (จํานวน
หองพัก) จังหวดั  ภาค 

• คาใชจายของสถานประกอบการ
โรงแรมและเกสตเฮาสตาม คุม
รวมโรงแรมที่ตัง้ข้ึนตาม
พระราชบัญญัตโิรงแรม พ.ศ. 
2547   และเกสตเฮาสทั่ว
ประเทศทีด่ําเนนิกิจการอยูใน
ปจจุบันจําแนกตาม  ขนาดของ
กิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวดั  
ภาค 

• รายรับของสถานประกอบการ
โรงแรมและเกสตเฮาสตามคุม
รวม  โรงแรมทีต่ั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัตโิรงแรม พ.ศ. 
2547 และเกสตเฮาสทั่วประเทศ
ที่ดําเนินกิจการอยูในปจจุบัน
จําแนกตาม ขนาดของกิจการ 
(จํานวนหองพัก) จังหวัด  ภาค 

• มูลคาเพ่ิมของการประกอบ
กิจการของสถานประกอบการ
โรงแรมและเกสตเฮาสจําแนก
ตาม ขนาดของกิจการ (จํานวน
หองพัก) จังหวดั  ภาค 

5. การถายทาํภาพยนตร • จํานวนการถายทํา
ภาพยนตร
ตางประเทศใน
ประเทศไทย 

• จํานวนการถายทําภาพยนตร
ตางประเทศในประเทศไทยและ
งบประมาณ จําแนกตามชนิด
ของภาพยนตร  

• จํานวนการถายทําภาพยนตร
ตางประเทศในประเทศไทย 
จําแนกตามประเทศผูผลิต

 สํานักงานพฒันาการ
ทองเที่ยว 

www.tourism.go.th 

 32 
 



หมวด ช่ือสถิตทิางการ รายการ แหลงทีม่า 
(source) ผูผลิตและเผยแพร 

ภาพยนตร  

6. คาใชจายของ
นักทองเที่ยว
ตางประเทศ 
(International visitor 
expenditure) 

• คาใชจายของ
นักทองเที่ยว
ตางประเทศ 

• คาใชจายเฉลีย่ตอคนตอวัน 
(Average expenditure per 
person per day) 

• รายได (Revenue)   

 สํานักงานพฒันาการ
ทองเที่ยว 

www.tourism.go.th  

• คาใชจายเฉลีย่ตอคนตอวัน 
(Average expenditure per 
person per day) 

• รายได (Revenue) 

 สํานักงานพฒันาการ
ทองเที่ยว 

www.tourism.go.th 

7. คาใชจายของ
นักทองเที่ยวชาวไทย 
(Domestic tourism 
expenditure) 

• คาใชจายของ
นักทองเที่ยวชาว
ไทย 

• คาใชจายการเดินทางในโอกาส
พิเศษและทองเที่ยว 

 สํานักงานสถติิ
แหงชาต ิ

8. ผูประกอบการ
ภัตตาคาร และโรงแรม 

• จํานวนนิติบุคคลที่
จดทะเบียน
ภัตตาคาร 
รานอาหาร และ
เครื่องดื่ม โรงแรม 
และเกสตเฮาส 

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

 

• จํานวนนิติบุคคลที่จดทะเบียน
โรงแรมและเกสเฮาสจาํแนกราย
อําเภอ/เขต จังหวัด ประเทศ ทุน
จดทะเบียน รายวัน รายเดือน 
รายไตรมาส รายป

 สํานักบริการขอมูล
ธุรกิจ กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย 

http://knowledgeba
se.dbd.go.th/dbd/B
RA/braTimeSeries.a
spx 

 

 
 2.2.3 ปฏิทินการดําเนินงานสถิตทิางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร 
  
 สถติิทางการสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภตัตาคาร จดัเก็บ รวบรวม โดยหนวยงานหลัก 3 หนวยงาน 
ไดแก สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา สาํนักงานสถติิแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย โดยมีกําหนดการจัดเก็บ รวบรวม และ
เผยแพรขอมูลสถติิ ดังตอไปนี้ 
 

หมวด รายการสถติทิางการ 
วัน/เดือน/ป  

เผยแพร 
ผูรับผิดชอบ 

1. การทองเทีย่วของ
นักทองเที่ยว
ตางประเทศ 
(International 
Tourism) 

 

International Tourist Arrivals :  

• จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ จําแนกตาม
สัญชาติ (Number of International Tourist 
Arrival to Thailand by Nationality) 

• ระยะเวลาพักเฉลี่ย จําแนกตามสัญชาติ (Average 

รวบรวมขอมลูจาก 
Immigration 
Bureau, Police 
Department  

เผยแพรขอมูลราย
เดือน รายป 

กองวิชาการทองเที่ยว 
สํานักงานพฒันาการ
ทองเที่ยว กระทรวง
การทองเทีย่วและ
กีฬา 
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หมวด รายการสถติทิางการ 
วัน/เดือน/ป  

เผยแพร 
ผูรับผิดชอบ 

on Length of Stay by Country of Nationality) 

• จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศไทย 
จําแนกตามสญัชาติ 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 วิธีการเดินทาง 
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. การทองเทีย่ว
ภายในประเทศของ
นักทองเที่ยวชาวไทย
(Domestic Tourism) 

• จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทย (Thai visitor) 

• ระยะเวลาพักเฉลี่ย (Average on Length of Stay) 

รายป กองวิชาการทองเที่ยว 
สํานักงานพฒันาการ
ทองเที่ยว กระทรวง
การทองเทีย่วและ
กีฬา 

3. การทองเทีย่ว
ตางประเทศของ
นักทองเที่ยวไทย 
(Outgoing Thai 
Nationals) 

• จํานวนคนไทยที่เดินทางทองเที่ยวตางประเทศ 

จําแนกตามประเทศที่เดินทางไป (Outgoing Thai 

Nationals by country of destination) 

รายป กองวิชาการทองเที่ยว 
สํานักงานพฒันาการ
ทองเที่ยว กระทรวง
การทองเทีย่วและ
กีฬา 

• จํานวนสถานพกัแรม จํานวนหองพัก วันพักเฉล่ีย 
อัตราการเขาพัก จํานวนคนเขาพักแรม คนไทย/คน
ตางประเทศ จาํแนกรายภาค (Accommodation 
Establishments of Tourist Attraction in 
Thailand) 

• จํานวนผูเขาพักแรมตามสถานที่พักแรม จําแนกราย
จังหวัด และสญัชาติ รวมนักทองเที่ยวชาวไทย 
(Guest Arrivals at Accommodation 
Establishments in provinces by Nationality 
included Thai)  

รายไตรมาส  

 

 

 

 

 

 

กองวิชาการทองเที่ยว 
สํานักงานพฒันาการ
ทองเที่ยว กระทรวง
การทองเทีย่วและ
กีฬา 

 

 

 

 

4. สถานพักแรมตามแหลง
ทองเที่ยว /ผูเขาพัก/ 
หองประชมุ/คาใชจาย 
รายรับของสถาน
ประกอบการโรงแรมและ
เกสตเฮาส/คาตอบแทน
แรงงาน 

• จํานวนโรงแรมและเกสตเฮาสตามคุมรวม โรงแรม
ที่ตั้งข้ึนตามพระราชบญัญตัิโรงแรม พ.ศ. 2547  
และเกสตเฮาสทั่วประเทศทีด่าํเนินกิจการอยู ใน
ปจจุบันจําแนกตาม ขนาดของกิจการ (จํานวน

ทุก 2 ป 

 

สํานักสถิติเศรษฐกิจ 
สังคมและประชามติ 1 

สํานักงานสถติิ
แหงชาต ิกระทรวง
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หมวด รายการสถติทิางการ 
วัน/เดือน/ป  

เผยแพร 
ผูรับผิดชอบ 

หองพัก) จังหวดั  ภาค 

• จํานวนหองพักตามประเภทของหองพักในโรงแรม
และเกสตเฮาสจําแนกตาม ขนาดของกิจการ 
(จํานวนหองพัก) จังหวัด  ภาค 

• จํานวนผูเขาพักทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่
เขาพักในโรงแรมและเกสตเฮาสจําแนกตาม ขนาด
ของกิจการ (จํานวนหองพัก) จงัหวัด  ภาค 

• จํานวนหองประชุม/สัมมนาและหองจัดเลีย้งทีมี่อยู
ในโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตาม ขนาดของ
กิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวดั  ภาค 

• จํานวนผูซึ่งปฏบัิติงานในโรงแรมและเกสตเฮาส 
จําแนกตาม ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) 
จังหวัด  ภาค 

• คาใชจายของสถานประกอบการโรงแรมและเกสต
เฮาสตาม คุมรวมโรงแรมทีต่ั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัตโิรงแรม พ.ศ. 2547   และเกสต
เฮาสทั่วประเทศทีด่ําเนินกิจการอยูในปจจุบัน
จําแนกตาม  ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) 
จังหวัด  ภาค 

• รายรับของสถานประกอบการโรงแรมและเกสต
เฮาสตามคุมรวม  โรงแรมทีต่ั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัตโิรงแรม พ.ศ. 2547 และเกสตเฮาส
ทั่วประเทศทีด่าํเนินกิจการอยูในปจจุบันจาํแนกตาม 
ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด  ภาค 

• มูลคาเพ่ิมของการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาสจําแนกตาม 
ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด  ภาค 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

5. การถายทาํภาพยนตร • จํานวนการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศ
ไทยและงบประมาณ จําแนกตามชนิดของ
ภาพยนตร  

• จํานวนการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศ
ไทย จําแนกตามประเทศผูผลติภาพยนตร  

รายป กองวิชาการทองเที่ยว 
สํานักงานพฒันาการ
ทองเที่ยว กระทรวง
การทองเทีย่วและ
กีฬา 

6. คาใชจายของ
นักทองเที่ยว
ตางประเทศ 
(International visitor 
expenditure) 

• คาใชจายเฉลีย่ตอคนตอวัน (Average 
expenditure per person per day) 

• รายได (Revenue)    

รายป กองวิชาการทองเที่ยว 
สํานักงานพฒันาการ
ทองเที่ยว กระทรวง
การทองเทีย่วและ
กีฬา 

• คาใชจายเฉลีย่ตอคนตอวัน (Average 
expenditure per person per day) 

• รายได (Revenue) 

 

รายป 

 

 

กองวิชาการทองเที่ยว 
สํานักงานพฒันาการ
ทองเที่ยว กระทรวง
การทองเทีย่วและ
กีฬา 

7. คาใชจายของ
นักทองเที่ยวชาวไทย 
(Domestic tourism 
expenditure) 

 

 • คาใชจายการเดินทางในโอกาสพิเศษและ
ทองเที่ยว 

ราย 6 เดือน/รายป 

 

สํานักสถิติเศรษฐกิจ 
สังคมและประชามติ 1 

สํานักงานสถติิ
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หมวด รายการสถติทิางการ 
วัน/เดือน/ป  

เผยแพร 
ผูรับผิดชอบ 

แหงชาต ิกระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

8. ผูประกอบการภตัตาคาร
และโรงแรม 

• จํานวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนภัตตาคาร รานอาหาร
และเครื่องดื่ม  

 • จํานวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนโรงแรมและเกสเฮาส

รายวัน สํานักบริการขอมูล
ธุรกิจ กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย 

 

2.3 สถานการณสถิติทางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคารในปจจุบัน 
 
 สถิติทางการที่กําหนดในระยะแรกตามที่ปรากฏในผังรายการสถิติทางการขางตน     

เปนรายการสถติิทางการทีมี่การตกลงรวมกับผูผลิตและผูใชประโยชนขอมลูสถติิ จึงมคีวามชัดเจนถึง
ผูรับผิดชอบการผลติ การจัดเก็บ การวิเคราะห และเผยแพรขอมูลสถติิ แตะผังรายการสถติิทางการนี้ยังมี
ขอจํากัดเก่ียวกับความครอบคลุม key indicators ทีส่ําคญั จาํเปน หลายรายการ และแนวทางการนาํขอมูล
สถิตทิี่ทนัสมยัมาแลกเปลี่ยนกันระหวางหนวยงาน หรือเผยแพรกับผูใชประโยชน รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
การจดัการขอมลูสถติทิางการ ตลอดจนความพรอมของบคุลากรและทรัพยากรของหนวยงานตาง ๆ ดังนี ้

 
 2.3.1  ชองวางขอมลู (Data Gap) สถิตทิางการ5 หรือ  key indicators ที่สมควร

จะบรรจุในผังรายการสถติิทางการ แตยังไมสามารถนํามาบรรจุไวไดดวยเหตุผลหลายประการ ซึ่งนับวา
เปนชองวางขอมูลสถิตทิางการในสาขาการทองเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร ดังตอไป   

 
• ขอมูลสถติิทีนํ่ามาใชพัฒนาระบบบัญชีประชาชาตดิานการทองเที่ยว 

(Tourism Satellite Account : TSA)  ซึ่งครอบคลุมขอมูลสถิตสิําคญั
จํานวนมาก ที่สามารถวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศที่เกิด
จากการทองเทีย่วอยางครบถวน ไดแก สินคาและบริการ ที่พักแรม 
ภัตตาคาร รานอาหาร บันเทิงและนันทนาการ บริการขนสง นําเที่ยว 
และการจางงาน  ที่เก่ียวของกับการทองเทีย่ว เปนตน 

• ขอมูลสถติิที่เก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเทีย่ว เชน    
การขนสงทางอากาศ-ทางน้ํา-ทางบก รวมถึงขอมูลสถติิที่เก่ียวกับ  
ความปลอดภยัของนักทองเที่ยว ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพ
มาตรฐานการบริการทองเที่ยวในการตอบสนองแผนยทุธศาสตรของ
กระทรวงการทองเที่ยวฯ พ.ศ.2551-2554 

• ขอมูลสถติิแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวในระดับ
อําเภอ ซึ่งแสดงถึงศิลปวฒันธรรมและวถิีชีวติชุมชน อันเปนสถติิสาํคัญ
ที่ใชตอบสนองแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวที่เนนเชื่อมโยงธรรมชาติ 
ศิลปวฒันธรรมและวถิีชีวติชมุชน 

• ขอมูลสถติิทีใ่ชกําหนดยทุธศาสตรดานการตลาด ที่เนนเฉพาะกลุม
นักทองเที่ยวคณุภาพที่มีกําลงัซื้อสูง อาทิ นักทองเที่ยวกลุม MICE 
(Meeting Incentive Convention and Exhibition) ซึ่งถือไดวามี
ประโยชนตอการวิเคราะหสถานการณการทองเที่ยวของประเทศไทย 

 
 2.3.2 การเช่ือมโยงและบูรณาการขอมูลสถิตทิางการ  ในขณะที่กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พัฒนา TH e-GIF  ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความ
ซ้ําซอน กระจัดกระจายของระบบขอมูลที่ไมสามารถเชื่อมโยงกันได ถึงแมระบบขอมูลที่จดัเก็บไวของแต
ละหนวยงานจะแตกตางกันก็สามารถปรับใหอยูในมาตรฐานเดียวกันเพ่ือการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช
ประโยชนขอมลูรวมกันได นับเปนการวางโครงขายเชื่อมโยงที่จําเปนของหนวยงานภาครัฐ   

 

                                                
5 รายการขอมูลที่สําคัญและจําเปนสําหรับสาขา แตยังไมมีการจัดเก็บ หรือไมมีคุณภาพ หรือไมมกีารเผยแพร 
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 หนวยงานทีผ่ลติสถิตสิาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร ยังไมมีการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลในลักษณะ web services ซึ่งเปนเครือขายที่มีศักยภาพทําใหผูใชประโยชน
สามารถเรยีกใชขอมูลสถิตทิีท่ันสมัยในทันทีที่เจาของขอมูลมีการปรับปรงุ (Update) ขอมูลในฐานขอมูล 
โดยผูใชไมตองรอใหหนวยผลิตนําขอมูลข้ึน website 

 สํานักงานสถติแิหงชาติ จึงไดพัฒนา application program และอบรมบคุลากรของทุก
หนวยงาน รวมทั้งมอบ server ใหสาํนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
หนวยงานตางๆ ใหสามารถนําขอมูลสถติิทางการเขาสูเครือขาย เพ่ือแลกเปลี่ยนและใชประโยชนขอมูล
สถติิไดบน Government Information Network (GIN) ดงันั้น หนวยงานเจาของขอมูลจะตองศึกษา
วิธีการนําสถติทิางการมาจัดไวในรูปแบบ database เพ่ือการแปลงเปน XML document ซึ่งเปน
ภาษาคอมพิวเตอรสาํหรับการแลกเปลี่ยนขอมูล 

 
 2.3.3 การพัฒนาคณุภาพสถติิทางการ ลักษณะการจดัการสถติิทางการสาขาการ

ทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร ยังไมมีการบูรณาการที่ชดัเจน เน่ืองจากมีหลายหนวยงานรับผดิชอบ
กระจายตัวอยูในกระทรวง สํานัก กองตางๆ ตามความรูความชํานาญ และเทคนคิเฉพาะทาง คํานิยาม และ
มาตรฐานสถิตทิี่ยังแตกตางกัน ทําใหยากตอการจัดการคุณภาพสถิติ   
 

2.3.4  ความพรอมในการพัฒนาสถิตทิางการ  การพัฒนาขอมูลสถติิทางการ
สาขา   การทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร ใหมีจํานวนเพียงพอมีคุณภาพสามารถเชื่อมโยงและ     
บูรณาการเพื่อใชประโยชนตอการรายงานสถานการณดานการทองเที่ยวของประเทศไดอยางตอเนื่อง  
เปนภารกิจที่เพ่ิมข้ึนของหนวยสถติิที่เก่ียวของจะตองดําเนินการ  การพัฒนาขอมูลสถิตทิางการจําเปน
จะตองอาศยับุคลากรที่มีความรูความสามารถดานสถติิ และดานเทคนิคเชือ่มโยงขอมูลสถิติ รวมทั้งตองมี
อุปกรณสนับสนุน  อยางไรก็ด ีการพัฒนาสถิตทิางการในขณะนี้ยังอยูในระยะเริ่มตน ประกอบกับสํานักงาน
พัฒนาการทองเที่ยวเปนหนวยงานที่ตั้งข้ึนใหมรับถายโอนความรับผิดชอบขอมูลสถติิดานการทองเที่ยว
มาจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และเริม่จัดทําขอมูลสถิติดานการทองเที่ยว   ในป 2550 บุคลากร
ยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาสถิตทิางการ ขาดบุคลากรทีมี่ความรูดานวิชาการสถิติ       
ดานเทคนิคเชือ่มโยงขอมูลสถิติ  ซึ่งสํานักงานสถติิแหงชาติจะตองประสานความรวมมือเพื่อนําไปสู
การจัดทําแผนพัฒนาสถิติทางการ  การเชื่อมโยงสถิติ  และการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการตอไป 

 

2.4 ยุทธศาสตรสถิติทางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร 

สํานักงานสถิติแหงชาติจะดําเนินการตามยุทธศาสตรสถิติทางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรม
และภัตตาคาร     ดังนี้ ยุทธศาสตรระยะสั้น (2552-2554)   เปนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสถิติทางการของ
หนวยงานที่เก่ียวของ   รวมทั้งดําเนินการรับรองคุณภาพสถิติทางการ     สําหรับยุทธศาสตรระยะยาว เปน
การจัดการในสวนของขอมูลที่สําคัญจําเปนของสาขาซึ่งยังไมมีการจัดทํา (Data  Gap)   หรือยังไมมี
คุณภาพ หรือยังไมมีการเผยแพร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบขอมูลเพ่ือการเชื่อมโยงและ    
บูรณาการขอมูลสถิติทางการ และการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพสถิติทางการ 

2.4.1 ยุทธศาสตรระยะส้ัน  (2552 – 2554) 
 

 (1) การบริหารจัดการสถติิทางการ 
 
 ขอมูลสถติิตามผังรายการสถติทิางการ ไดรับการพิจารณาและคดัเลือกรวมกัน

ระหวางหนวยงานผลติ และใชประโยชนขอมลูสถติิ จึงมคีวามพรอมทีจ่ะนําสถติิดังกลาวเผยแพร หรือ
แลกเปลี่ยนกับหนวยงานภาครฐัอ่ืน ๆ รวมทั้งประเมินคุณภาพสถติิ  เพ่ือประโยชนในการพัฒนาคุณภาพสถิติ 
และการนาํไปใชประโยชนวิเคราะหรวมกับสถติิอ่ืนๆ มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี ้

• จัดตั้งกลไกการบริหารจัดการสถิตทิางการสาขาการทองเทีย่วฯ  อาทิ 
การจัดตั้งคณะกรรมการสถิตสิาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร ใหทาํหนาที่เปนแกนหลักของ
เครือขายในการดําเนินงานดานสถติิสาขาการทองเที่ยวฯ รวมทั้งประสานความรวมมือระหวางสํานักงานสถติิ
แหงชาติ และหนวยงานผลิตสถิตทิางการในการจัดการการเชือ่มโยงและบรูณาการสถิตทิางการ และการ
พัฒนาคุณภาพขอมูลสถติิทางการ 

• จัดใหมีศูนยประสานงานเครือขายสถิติ และเทคโนโลยีในระดับกระทรวง 
เพ่ือเปนแหลงสนับสนุนทางเทคนคิ และการพัฒนาความรูเรือ่งการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสถติิ รวมทั้ง
เรื่องการพัฒนามาตรฐานคุณภาพขอมูลสถิต ิ

• สนับสนุนใหหนวยสถิติมีการประเมินความพรอมและจดัทํากรอบความ
รวมมือ รวมทั้งกรอบความตองการสนับสนุนดานตาง ๆ เพ่ือนําไปสูการจดัทําแผนพฒันาสถติิทางการ การ
เชื่อมโยงสถิตแิละการพฒันาคณุภาพสถิตทิางการ 
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(2) การเช่ือมโยงและบูรณาการขอมูลสถิตทิางการ 

 

• สํานักงานสถติแิหงชาติ ตองสรางความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการ
เชื่อมโยงและบรูณาการขอมูลสถติิภาครฐัในภาพรวม และการเชื่อมโยงสถติิทางการ แกเครือขายสถติิ
รวมถึงการสงเสริมและสนับสนนุโดยการใหความรู การฝกอบรมบุคลากร จดัทําคูมือการปฏบัิติการ เพ่ือให
สามารถดําเนินการไดเอง  ทั้งดานวิชาการสถติ ิและดานเทคโนโลยีเพ่ือการเชื่อมโยงสถิต ิ

• สนับสนุนหรือสรางสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการดําเนินงานที่ตอเนื่อง โดย 
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางสํานักงานสถิติแหงชาติ หนวยสถิติ และหนวยงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในหนวยผลิตสถิติใหเปนเวทีการแลกเปลี่ยนความรูและการปฏิบัติงาน 

(3) การประเมินคณุภาพสถติิทางการ 
 

 การกําหนดรายการสถิติใหเปนสถติิทางการทีส่มบูรณ ขอมูลสถติิดังกลาว
จะตองผานการรับรองคุณภาพตามหลักเกณฑสถติทิางการที่กําหนดไว เพ่ือใหผูใชทั้งในและตางประเทศมี
ความเชื่อมั่นในความถูกตอง โดยแนวทางการรับรองคุณภาพมาตรฐานสถิตทิางการ ประกอบดวย 

• กําหนดเกณฑมาตรฐานและตวัชี้วัดสําหรับการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพสถติิทางการ และสรางความรูความเขาใจกับผูบริหารหนวยราชการภาครัฐ ผูเก่ียวของในการประเมิน
คุณภาพสถติิทางการในหนวยงานตางๆ ถึงความสําคญั วตัถปุระสงคของการรับรองคุณภาพสถติิทางการ     
ใหเกิดการยอมรับในมาตรฐาน และวิธีดําเนินงาน  

• ใหหนวยงานผลิตสถิตมีิการประเมินคุณภาพขอมูลสถติิของตนเอง (Self-
assessment)  และสงเสรมิใหผูใชสามารถประเมินคุณภาพสถิตทิางการ 

 
2.4.2 ยุทธศาสตรระยะยาว  

 
 (1) การจัดการชองวางสถิตทิางการ (Data Gap)  

   
• สรางและใชกลไกการบริหารจดัการสถติิทางการ โดยประสานงานหนวยงานที่

เก่ียวของในสวนกลาง จงัหวดั และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทบทวนภารกิจที่เก่ียวของกับการผลติสถติิ
สําคญั   

• พิจารณาความเหมาะสมขององคกร/หนวยงานที่จะเปนแกนหลัก ประสานการผลิต
สถติิแตละดาน ทั้งสวนกลาง จงัหวัด และทองถิ่น  ใชผังรายการสถิตทิางการเปนกรอบแนวทางประกอบการ
จัดการชองวางสถติิทางการ  คัดเลือกรายการสถิตสิําคญัเพ่ิมเติม แบงบทบาทภารกิจการผลิตสถิตทิางการ
ระหวางหนวยงาน สวนกลาง และทองถิ่นใหชัดเจน รวมถึงการจัดเก็บ ประมวลผล และการรายงานผล 

• สงเสรมิการดําเนินการประเมินคุณภาพสถติิ และนําสถิตทิางการทีผ่ลติเพ่ิมเติม
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนในเครือขายเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ  
 

(2)   การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบขอมูลเพื่อการเชื่อมโยง
และบูรณาการสถิติทางการ 

• สนับสนุนใหหนวยงานที่รับผิดชอบการเชื่อมโยงสถิติทางการในหนวยงาน
ระดับศูนยฯ /สํานัก /กอง มีการประสานงานเพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการสถิติทางการ โดยจัดการระบบขอมูล 
ใหขอมูลสถิติทางการสวนใหญจัดเก็บในรูปแบบฐานขอมูลสําหรับการนํามาแลกเปลี่ยนกันไดสะดวกขึ้น 

• พัฒนาศูนยประสานงานเครือขายสถิติ และเทคโนโลยีในระดับกรม เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถบุคลากรดานการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติใหกวางขวาง 

(3)  การพัฒนาระบบรับรองคุณภาพสถิติทางการ 

• จัดใหมีแผนพัฒนาคุณภาพสถิติทางการระยะยาว และปานกลาง เพ่ือเอ้ือให
หนวยงานมีการเตรียมความพรอมดานบุคลากร งบประมาณ การสรางองคความรู ใหสามารถพัฒนา
คุณภาพขอมูลสถิติของตนเองตามมาตรฐานที่กําหนด   

• 
ภาพ ิติทางการที่มีความตอเนื่อง และจัดใหมีการประเมินคุณภาพสถิติทางการตาม

เกณฑ และตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น และมีการประกาศรับรองเรื่องคุณภาพสถิติทางการแกผูใชสถิติทางการ   
จัดตั้งกลไกการติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการใหเปน

เครื่องมือพัฒนาคุณ สถ
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สวนท่ี 3 
แผนปฏิบัติการสถิติทางการ 

สาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร 
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3.1 แผนปฏิบัติการการพัฒนาสถิติทางการ  
 

เพ่ือใหยุทธศาสตรระยะสั้น ในสวนที่ 2 สามารถขับเคลื่อนไปไดภายในเวลา 3 ป จึงสมควรกํากับ
การดําเนินงานดวยแผนปฏิบัตกิาร ชวง ป 2552-2554 โดยมี แผนงาน 4 ดาน คือ 
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สวนที่ 3  

แผนปฏิบัติการสถิติทางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร 
 

1) การพัฒนาโครงสรางการบรหิารจัดการสถติิทางการ 
2) การกําหนดสถติิทางการและการพัฒนาเครือขายสถิตทิางการ 
3) การเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนสถติิทางการ 
4) การรับรองคุณภาพสถิตทิางการ 

 
ประกอบดวย กิจกรรมการดําเนนิงาน หนวยงานรับผดิชอบ แนวทางการดาํเนินงาน ตัวชี้วดั

ความสําเร็จ และระยะเวลาการดําเนินงานตามปงบประมาณ ดงัรายละเอียดในตารางดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตกิาร ป 2552-2554 
การพัฒนาสถติิทางการสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร 

 
ระยะเวลาการดําเนินงาน 

(ปงบประมาณ) แผนงานและ
กิจกรรม การดาํเนินงาน หนวยงานที่

รับผดิชอบ การดาํเนินงาน ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
51    52 53 54

1.  การพฒันา
โครงสรางการ
บรหิารจัดการ
สถิตทิางการ 

        

 • การจัดตั้ง
คณะกรรมการสถิติ
ทางการทองเทีย่ว 
โรงแรมและ
ภัตตาคาร 

สสช. + สป.
ทก., 
สป.พณ. 

สสช. เสนอใหรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแตงตั้งคณะกรรมการสถิตทิางการสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร  มีผูแทนของ สสช. และ
ผูแทนปลดักระทรวงการทองเที่ยวและ กีฬา รวมเปน
ประธาน และรวมเปนเลขานุการของคณะกรรมการ 
องคประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย ผูแทนของ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลติสถติิสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร รวมทั้งผูแทนของ สสช. 
ที่ดําเนินงานดานสถติิในสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและ
ภัตตาคาร และผูแทนของผูใชประโยชน กับนกัวิชาการหรือ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3-5 คน 
 

การจัดตั้ง
คณะกรรมการสถิติ
ทางการสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรม
และภตัตาคาร 

    

 • การพิจารณาแผน
แมบทและ
แผนปฏิบัติการสถติิ
ทางการสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรม
และภตัตาคาร 

สป.ทก., 
สป.พณ. + 
สสช. 

คณะกรรมการสถิตทิางการสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและ
ภัตตาคาร มีหนาที่พิจารณาแผนแมบท-ผังรวมสถติทิางการ
สาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร  และแผนปฏิบัติ
การสถิตทิางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร 
และเสนอแนะใหมีการปรับปรุงทบทวนตามความเหมาะสม 

การพิจารณาทบทวน
และปรับปรุงแผน
แมบทและแผนปฏิบัติ
การสถิตทิางการสาขา
การทองเทีย่ว โรงแรม
และภตัตาคาร 

    

 • การจัดทําแผนปฏิบัติ
งานประจําปและ
ปฏิทินสถติทิางการ 

สป.ทก., 
สป.พณ.+ 
สสช. 

คณะกรรมการสถิตทิางการสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและ
ภัตตาคาร สนับสนุนใหหนวยสถิติตางๆรวมกันจัดทาํ
แผนปฏิบัติงานประจําปและปฏทิินสถิตทิางการ 

การจัดทําแผนปฏิบัติ
งานประจําปและ
ปฏิทินสถติทิางการ 
 

    

 • การบริหารจดัการ สป.ทก., คณะกรรมการสถิตทิางการสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและ การประชุมของ     
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ระยะเวลาการดําเนินงาน 
(ปงบประมาณ) แผนงานและ

กิจกรรม การดาํเนินงาน หนวยงานที่
รับผดิชอบ การดาํเนินงาน ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
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และประเมินผลสถติิ
ทางการสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรม
และภตัตาคาร 

สป.พณ.+ 
สสช. 

ภัตตาคารตดิตามกํากับการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ 
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
 
คณะกรรมการสถิตทิางการสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและ
ภัตตาคารจดัทาํรายงานการดาํเนินงานประจาํป  เพื่อ
นําเสนอตอ สสช. ซึ่งถือเปนแกนหลักของเครือขาย
ผูดําเนินการดานสถติิทั้งหมด ของระบบสถิตขิองประเทศ   
เปนผูรับผิดชอบ และรายงานผลการดําเนินงานของระบบ
สถติิของประเทศ ตอ คณะรัฐมนตร ี
 

คณะกรรมการสถิติ
ทางการสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรม
และภตัตาคาร 
 
การจัดทํารายงานการ
ดําเนินงานประจําป 

 • การทบทวนแผน
แมบทและ
แผนปฏิบัติการสถติิ
ทางการสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรม
และภตัตาคาร 

สป.ทส., 
สป.พณ.+ 
สสช. 

คณะกรรมการสถิตทิางการสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและ
ภัตตาคารจดัทาํแผนแมบทและแผนปฏิบัติการสถิตทิางการ
สาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร (แผน 4 ป) 
ฉบับตอไปเพื่อทบทวนรายการสถิตทิางการ และมาตรฐาน
คุณภาพขอมูล มาตรฐานคุณภาพสถติิใหสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศและนําเสนอเลขาธิการสถิตแิหงชาติเพื่อ
นําเสนอ ครม.  

การจัดทําแผนแมบท
และแผนปฏิบัตกิาร
สถติิทางการสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรม
และภตัตาคาร ฉบับที่ 
2 (2555-2558) 
 

    

2. การกาํหนด
สถิตทิางการ
และการพัฒนา
เครือขายสถิติ
ทางการ 

        

2.1  การ
คัดเลือกสถิติ
ทางการเพื่อการ
แลกเปลี่ยน 

• การศึกษา
เปรียบเทยีบ
ประสบการณ
ตางประเทศ   

 

สสช.  สสช. ศึกษาตัวอยางสถิตทิางการสาขาการทองเที่ยว 
โรงแรมและภัตตาคารของสาธารณรัฐเกาหลีใตซึ่งเปน
ระบบสถิตแิบบกระจายงาน และประเทศนิวซแีลนดซึ่งเปน
สถติิแบบรวมศนูย  และทั้งสองประเทศใชระบบสถติิ
ทางการในการบริหารจัดการสถิติของประเทศ 
 

การจัดทําผังรวม OS 
สาขาการทองเที่ยว 
โรงแรมและภัตตาคาร 

    

 • การจัดทําผังรวม OS 
 

สสช. + SU สสช. รวมกับหนวยสถิตติางๆ คัดเลือกจากสถิติจํานวนมาก
ที่หนวยงานตางๆ ผลิตใหเหลอืเฉพาะรายการทีค่วรพัฒนา
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เปนสถิตทิางการ ซึ่งเปนสถิตสิําคญัที่ประเทศตางๆ มักใช
ในการนําเสนอสถานการณการทองเทีย่ว โรงแรมและ
ภัตตาคารของประเทศ 
 

 • การจัดทําทะเบยีน 
OS 

 

สสช. + SU สสช. ขอความรวมมือใหหนวยผลติสถติิใหรายละเอียด
เกี่ยวกับสถติิทางการแตละรายการตามแบบฟอรมที่ สสช. 
จัดทาํขึ้น  (OS profile) เพื่อใหมีขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อสถติิ  
โครงการที่จดัทาํสถติิ   แนวทางการจําแนกขอมูล  วิธีการ
จัดเก็บรวบรวมขอมูล  ความถีใ่นการประมวลผล เผยแพร
ขอมูล วิธีการเผยแพรขอมูล ความถี่ในการเผยแพรขอมูล  
ความครอบคลมุของประชากร  หนวยงาน บุคลากร ที่
รับผดิชอบ เบอรโทรศัพท โทรสาร อีเมล และคํานิยาม
สําคญั   
 

การจัดทําทะเบยีน OS 
สาขาการทองเที่ยว 
โรงแรมและภัตตาคาร 

    

2.2  การพัฒนา
เครือขาย หนวย
สถติ ิ

• การจัดทําทะเบยีน 
SU เพื่อกําหนดสวน
งาน/บุคคลที่
รับผดิชอบ
ประสานงานสถติิ
ทางการของหนวย
สถติิตางๆ 

 

สสช. + SU สสช. ขอความรวมมือหนวยงานตางๆ กําหนดสวนงานและ
บุคลากรที่จะรบัผิดชอบประสานงานสถิตทิางการของแตละ
หนวยงาน (ระดบักรม) หรือ SU contact  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในการติดตอกับผูรับผิดชอบ OS แตละรายการ 
 
SU contact ใหขอมูลเกี่ยวกับสวนงานและบุคลากรที่
รับผดิชอบประสานงานสถติิทางการ  เบอรโทรศัพท 
โทรสาร อีเมล  สถติิทางการทีห่นวยงานนั้นๆ ผลิต   ขอมูล
เกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากรในการดําเนินงานดานสถิติ 
ปญหาอุปสรรคในการผลิตสถติิ การใชขอมูลสถติิในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย และปญหาอุปสรรคในการใชขอมูล
สถติ ิ
 

การจัดทําทะเบยีน SU 
ซึ่งระบผุูประสานงาน
สถติิของหนวยสถติิ 
(SU contact) และ
ผูรับผิดชอบสถติิแต
ละรายการ (OS 
contact) 

    

 • การจัดทําทะเบยีน
ผูรับผิดชอบการ
ประสานงานสถติิ  

สสช. + SU สสช. ประสานงานกับ SUจัดทําทะเบียน SU contact, OS 
contact, และเจาหนาที่ทีจ่ะนาํขอมูลขึ้นวง สาํหรับสถติิแต
ละรายการ  เพื่อใหเกิดความชดัเจนดานความรับผดิชอบ  
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การจัดทําขอมลูสถติิ 
และการขึ้นวง
เชื่อมโยงขอมูลสถติิ 
สําหรับสถิตทิางการ
แตละรายการ  

และเพื่อใหเครอืขายสถิติในสาขาไดรูจักและสามารถ
ประสานงานกันไดสะดวก รวดเร็ว 

3.  การ
เชื่อมโยงเพือ่
แลกเปลี่ยน
สถิตทิางการ 

        

3.1 การ
จัดเตรยีมความ
พรอมเพื่อการ
ขึ้นวงสถติิ
ทางการเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับ
หนวยงานตางๆ 
แบบ web 
services 

• การเตรยีมความ
พรอมดานอุปกรณ 
คอมพิวเตอรเพื่อ
เชื่อมตอเครือขาย
ผานสํานักงานปลัด
กระทรวงฯ  และการ
พัฒนาเครื่องมอื, 
programme เพื่อ
การเชื่อมโยงขอมูล 

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 
 
สสช. ไดจัดทํา statXML-statDATA โดยมีแนวคิด
โครงสรางขอมลูที่นํามาจากมาตรฐาน SDMX ซึ่งเปน
มาตรฐานการจดัทํา schema ที่เหมาะสมกับขอมูลสถติิ 
และสอดคลองกับมาตรฐาน THe-GIF ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และจดัทําคูมือแนว
ทางการจัดทํามาตรฐานขอมลูภาครัฐ (statXML) 
 
นอกจากนั้น สสช. ไดพัฒนาโปรแกรม XML convertor 
และ KPI reporter เพื่อสนับสนุนหนวยงานตางๆ ในการนํา
ขอมูลขึ้นวงเพื่อการแลกเปลี่ยน   
 

Server และโปรแกรม
ตางๆ ที่พัฒนาขึ้น
สามารถขึ้นวง
เชื่อมโยงขอมูลสถติิ
ได 

    

 • การทําความเขาใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนและ
แนวทางการ
เชื่อมโยงขอมูล และ

สสช. + 
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สสช. ไดเริ่มทาํความเขาใจกับหนวยงานตางๆ เกี่ยวกับ
ขั้นตอนและแนวทางการเชื่อมโยงขอมูล  โดยอาจแบง
หนวยงานตางๆ ไดเปน 3 ประเภท 
 

มีตัวอยางหนวยงาน
ประเภทตางๆ นํา
ขอมูลมาขึ้นวง
เชื่อมโยงได 
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การฝกอบรมบคุลากร
ดาน IT ที่จะ
รับผดิชอบในการนํา
สถติิทางการขึน้วง
เพื่อการแลกเปลี่ยน
อยางตอเนื่อง 

และการ
สื่อสาร สป.
ทก., 
สป.พณ.  

ประเภทที่ 1 – มีระบบสารสนเทศและไดนําขอมูล
แลกเปลี่ยนในระบบ web services แลว  ในกรณีนี้  ขอให
หนวยงานมาจดทะเบยีน UDDI กับ สสช.  เพื่อที่จะไดมี
เวทีทีห่นวยงานตางๆ จะนําขอมูลมาแลกเปลี่ยนกัน    
 
ประเภทที่ 2 – หนวยงานที่มีระบบสารสนเทศ  แตยังไมมี 
web services  สามารถใชโปรแกรม XML  convertor นํา
ขอมูลขึ้นวงได 
 
ประเภทที่ 3 – หนวยงานยังไมมีระบบสารสนเทศ  สามารถ
ใชโปรแกรม KPI reporter นําขอมูลขึ้นวงได 
 
สสช.รวมกับ สป.ทก., สป.พณ.ไดทาํความเขาใจ
หนวยงานตางๆ เกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางการเชื่อมโยง
ขอมูลเบื้องตน   
 

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

สสช. ไดจัดฝกอบรมบุคลากรบางสวนแลว   แตยังมคีวาม
จําเปนที่จะตองทําความเขาใจและจดัฝกอบรมบุคลากร
เพิ่มเติม  เพราะมีการเปลี่ยนบคุลากร และยังอยูระหวางการ
สรางความชัดเจนเกี่ยวกับผูรบัผิดชอบในการดําเนินงานแต
ละสวน (ขึ้นวง KPI reporter, ขึ้นวง OS)    จึงมีผูที่จะตอง
รับผดิชอบดาํเนินงาน แตยังไมทราบแนวทางการ
ดําเนินงานทีช่ดัเจน และยังไมเคยไดรบัการฝกอบรม 
 
สป.ทก., สป.พณ. จะประสานงานกับ SU ตางๆ และ
ประสานงานกับ สสช. ในการจดัฝกอบรมบคุลากรเพิ่มเติม  

จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการฝกอบรม 
 
จํานวนบุคลากรของ
แตละหนวยสถติิที่
สามารถนําขอมลูสถติิ
ขึ้นวงเชื่อมโยงได 

    

 • การเตรยีมความ
พรอมดานขอมลู  

 

SU/OS/IT 
contacts 

เนื่องจากหนวยงานตางๆ  จัดการกับขอมูลสถติิที่จดัเก็บใน
ลักษณะตางๆ เชน จัดเก็บในฐานขอมูล  จัดเก็บดวย
โปรแกรม excel  จัดเก็บเปน hard copy ทั้งนี้ สสช. ได
จัดทาํคําอธิบายตางๆ วิธีการจัดการกับขอมูลที่เปน excel 

มีคูมือการจดัการ
ขอมูลสถติิทีจ่ัดเก็บใน
ลักษณะตางๆ 
เผยแพรทั้งทาง
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เผยแพรทั้งทางเอกสาร และทางเว็บไซตของศูนย
สารสนเทศยทุธศาสตรภาครัฐ สสช. (www.nic.go.th) 
 

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 

 

เอกสาร และทางเว็บ
ไซด 

3.2 การนํา
สถติิทางการ
ขึ้นวงเพื่อการ
แลกเปลี่ยน 

• การนําสถิตทิางการ
ขึ้นวง 

 
 
 

SU/OS 
contacts 

หนวยสถติินําสถิตทิางการขึ้นวง  โดยประมาณการวา
หนวยงานตางๆ จะสามารถนําสถติิทางการปลาสดุทั้งหมด
ขึ้นวงไดภายในหนึ่งป  เมื่อผูบริหารระดับสูงของหนวยสถิติ
เห็นชอบ 

    

 • การสนับสนุนSU ดาน
การเชื่อมโยงขึน้วง
อยางตอเนือง 

 

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

หนวยสถติิมีระบบสารสนเทศทั้งในรูปแบบ excel และ
ฐานขอมูล Oracle  แตยังไมมี web services และ หนวย
สถติิมีความพรอมที่จะนําขอมลูขึ้นวง  แตขณะนี้ผูบริหาร
ระดับนโยบายยงัไมไดรับทราบการดําเนินงานดังกลาว 
ผูแทนหนวยสถติิที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
จัดทาํแผนแมบทสถิตสิาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและ
ภัตตาคาร  จะตองหารือผูบริหารของหนวยงาน รวมทั้ง
จะตองขอคําชีแ้จงทาํความเขาใจกับผูบริหารระดับสูงของ
หนวยสถติิ เมื่อผูบรหิารเห็นชอบก็สามารถนําสถิตทิางการ
ขึ้นวงได รวมทัง้ขอคําปรึกษาและการฝกอบรมจาก สสช. 
อยางตอเนื่อง 

จํานวนและสดัสวน
สถติิทางการทีน่ําขึ้น
วงเชื่อมโยง 

    

4.  การรบัรอง
คุณภาพสถิติ
ทางการ 

        

4.1 การจัดเตรยีม • การศึกษา สสช.  สสช. ศึกษาเปรียบเทยีบประสบการณการรับรองคุณภาพ การกําหนด     
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ความพรอมเพื่อ
การประเมิน
คุณภาพสถติิ
ทางการ 

เปรียบเทยีบ
ประสบการณ
ตางประเทศ 

 

สถติิทางการของหนวยงานระดับนานาชาติ ตางๆ อาทิ 
EuroStat, IMF, OECD, สาธารณรัฐเกาหล ี

 • การกําหนด
หลักเกณฑพื้นฐาน
เกี่ยวกับสถติิทางการ 

 

สสช. สสช. กําหนดหลักเกณฑพื้นฐานเกี่ยวกับสถติทิางการของ
ประเทศไทย 

หลักเกณฑพื้นฐาน
เกี่ยวกับสถติิทางการ
ของประเทศไทย 

    

 • การพัฒนาแนว
ทางการประเมนิ
คุณภาพสถติิทางการ 

 

สสช. สสช. พัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพสถติิทางการ 
ไดแก การประเมินคุณภาพดวยตนเอง (self-assessment) 
และการรับรองคุณภาพสถติิทางการโดยหนวยงานภายนอก

การจัดทําแนวทางการ
ประเมินคุณภาพสถติิ
ทางการ 

    

 • การทําความเขาใจ
กับ SU ตางๆ เรื่อง
หลักเกณฑพื้นฐาน
สถติิทางการและแนว
ทางการประเมนิ
คุณภาพสถติิทางการ 

 

สสช.  สสช. ไดเริ่มทาํความเขาใจเบื้องตนกับศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทก., สป.พณ. และ SU 
ตางๆ แลว เมื่อมีแนวทางการประเมินคุณภาพสถติิทางการ
ที่ชดัเจน  จะตองทําความเขาใจเพิ่มเติมในรายละเอียดกับ
หนวยงานดังกลาวตอไป 

    

 • การจัดเตรียมความ
พรอมดานบคุลากรที่
จะประเมินคุณภาพ
สถติิทางการ 

 
 

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

สสช. รวมกับศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
สป.ทก., สป.พณ.จัดฝกอบรมบุคลากรที่จะมบีทบาท
สําคญัในการประเมินคุณภาพสถติิทางการ และ SU, OS 
contacts ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สพท. รับโอนงานสถติิ
การทองเทีย่วมาจาก ททท. ไดเพียงปเดียว และอาจมีการ
ถายโอนงานดานสถติิการทองเที่ยวไปยัง สป.ทก. อยางไร
ก็ดี ขณะนี้ สพท. ยังคงดําเนินงานผลติสถิตกิารทองเทีย่ว
และตองการพัฒนาบุคลากรดานสถติิคอนขางมาก 
จําเปนตองขอการสนับสนุนจาก สสช. ในการเตรียม
บุคคลากรทีจ่ะทําหนาที่ประเมนิคุณภาพสถติทิางการ 
 

จํานวนและสดัสวน 
SU contact และ OS 
contact ที่ไดรบัการ
ฝกอบรม 
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4.2  การประเมิน
สถติิทางการดวย
วิธีการ self-
assessment 

• การประเมินคุณภาพ
สถติิทางการดวย
วิธีการ self-
assessment อยาง
ตอเนื่อง 

 

SU + OS 
contacts 

SU และ OS contacts ประเมินคุณภาพสถติิทางการดวย
วิธีการ self-assessment โดยประมาณการวาจะสามารถ
ดําเนินการไดรอยละ 30 ในปแรก และสวนทีเ่หลืออยูในป
ตอไป 

จํานวนและสดัสวน
สถติิทางการที่เขาสู
กระบวนการประเมิน
คุณภาพดวยตนเอง 

    

4.3  การพัฒนา
คุณภาพสถติิ
ทางการ 

• การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถติิทางการ 

 
 
 
 
 

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

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

จํานวนและสดัสวน
สถติิทางการทีม่ี
แผนพฒันาคุณภาพ 

    

 • การสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพสถติิ
ทางการอยาง
ตอเนื่อง 

 
 
 

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

สสช. และ ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สป.
ทก., สป.พณ. ใหการสนับสนนุการพัฒนาคณุภาพสถิติ
ทางการแก SU และ OS ตามแผนพฒันาคุณภาพสถิติ
ทางการ ทั้งดานวิชาการและการบรหิารจดัการ  และ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแสวงหาการ
สนับสนนุดานบคุลากรและงบประมาณตามความจําเปน 

การจัดตั้งศูนย
สนับสนุนการพฒันา
คุณภาพสถติิทางการ 
 
บุคลากรและ
งบประมาณสนบัสนุน
การพัฒนาคุณภาพ
สถติิทางการ 
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การแปลงแผนปฏิบัติการการพัฒนาสถิติทางการ จาํเปนจะตองอาศัยการมสีวนรวมของทุก
หนวยงานเครือขายสถิติ  การสรางความเขาใจ การพัฒนาองคความรู และการสรางกระบวนการเรยีนรูใหกัน
และกัน ควบคูไปกับการสรางกลไกใหเอ้ือตอการเขามามสีวนรวมฯ  ปจจยัดังกลาวจึงเปนเง่ือนไขของ
ความสําเร็จในการแปลงแผนปฏิบัติการ  ซึ่งหนวยงานที่เก่ียวของควรมีบทบาท ดังน้ี 
 

3.2.1 กลไกและกระบวนการบริหารจัดการเพือ่การแปลงแผนปฏิบัตกิาร  
 
แผนแมบทระบบสถติิประเทศไทยที่จดัทาํโดยสํานักงานสถติแิหงชาติ ระบุใหระบบสถติิ

จะตองมีองคกรที่ดําเนินการรวมกัน ประกอบดวย 
 
(1) คณะกรรมการสถิติรายสาขา 
(2) หนวยงานหลักของสาขา และหนวยงานรวมดาํเนินการดานสถิติในสาขา 
(3) สํานักงานสถติแิหงชาติ (สสช.) 
(4) คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
 
คณะรัฐมนตร ีในฐานะเปนผูกํากับสูงสดุ ของระบบสถิติของประเทศ มีบทบาท หนาที่

พิจารณาใหความเห็นชอบแผนแมบทระบบสถิติ และสถติิทางการรายสาขา รับทราบรายงานสถานการณ 
ระบบสถิติ และสถติิทางการของประเทศ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณ ที่จําเปน
สําหรับการพฒันาสถติิใหกับหนวยงานที่รวมดาํเนินการในระบบสถติิ เพ่ือใหสามารถดําเนินงานตาม
แผนพฒันาสถติิในแตละสาขา ภายใตระบบสถิติของประเทศไดรับทราบปญหาและอุปสรรค ในการพัฒนา
ระบบสถิติของประเทศ  

 
การจัดตั้งคณะกรรมการสถิตทิางการสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภตัตาคาร โดย

สสช. เสนอใหรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตงตัง้คณะกรรมการสถติิทางการ
สาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร  โดยมผีูแทนของ สสช. และผูแทนของปลัดกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬารวมเปนประธาน และรวมเปนเลขานุการของคณะกรรมการ สมาชิกของคณะกรรมการ 
ประกอบดวย ผูแทนของหนวยงานตางๆ รวมทั้งผูแทนของหนวยงานของ สสช. ทีร่ับผิดชอบบริหารจัดการ
สถติิสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร และผูแทนของผูใชประโยชน กับนักวิชาการหรือ
ผูเชี่ยวชาญอีก 3-5 คน คณะกรรมการมีบทบาท หนาที่ ในการกํากับติดตาม การดําเนินงานดานสถิติของ
สาขา และการพัฒนาสถติิของสาขาใหมีความสมบูรณ และตรงตามความจาํเปนและความตองการของผูใช
ประโยชนขอมูลสถติสิาขานั้นๆ 
 

สสช. ในฐานะเปนหนวยงานกลาง  และเปนแกนหลักของระบบสถติิของประเทศ         
มี บทบาท หนาที่ ในการพัฒนาระบบสถติิของประเทศ และประสานงานการดําเนินงานของแตละสาขา
สถติ ินอกจากจะดาํเนินการจดัตั้ง กรรมการสถิตสิาขาฯ แลว ยังมีภารกิจใหความเห็นชอบ แผนแมบท และ
ผังสถิตริายสาขา กําหนด มาตรฐานทางสถติิ นิยาม การจัดหมวดหมู และมาตรฐานคุณภาพของสถิติ
ทางการ จัดสราง ระบบการประเมินคุณภาพสถิติ และ ทมีประเมินคุณภาพสถิตทิางการ และใหคาํแนะนาํ 
สนับสนุน และชวยเหลือ หนวยงานตางๆ ที่รวมดําเนินการในระบบสถติิของประเทศ ใหสามารถผลิตสถติิที่
ตรงตาม คุณภาพมาตรฐานได ตลอดจนรายงานผลและสถานการณการพัฒนาสถติิรายสาขา รวมทั้ง
ปญหา อุปสรรคในการพฒันาระบบสถิติของประเทศ และเสนอแนะการพฒันาตอคณะรัฐมนตรีเปนประจํา
ทุกป 

 
  กลไกการบริการจัดการระบบสถิติ ดังกลาวจะเปนแกนขับเคล่ือนใหสํานักงานสถติิ
แหงชาติและหนวยงานที่มีสวนรวมพัฒนาสถติิทางการสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคารสามารถ
ดําเนินการตามกระบวนการแปลงแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงสถติิทางการเพื่อการแลกเปลีย่น และการรับรอง
คุณภาพสถติิทางการตอไป 
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สสช. นําแผนแมบทสถติิของประเทศซึ่งกําหนดใหใชระบบสถติิทางการ (Official Statistics) ในการ
บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศและจําแนกสถิติเปน 16 สาขาเสนอ ครม. อนุมัต ิ

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

สสช. รวมกับสาํนักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬาจัดทาํแผนแมบทและ

แผนปฏิบัติการสถติิ (2551-2554) 

สสช. จัดทําระบบการบูรณา
การเชื่อมโยงระบบสถติิของ
ประเทศ มาตรฐานสถิติ และ
มาตรฐานคุณภาพสถติ ิ

 

สป. ทก. รวมกับ สสช. เตรียม
ความพรอมของหนวยสถติิตางๆ 
และสนับสนุนการทดลองขึ้นวง

เชื่อมโยงสถิติ

สสช. ใหการสนับสนุน
หนวยผลติสถิตใินการบูรณา
การเชื่อมโยงสถิติและ

พัฒนาคุณภาพสถติิในดาน
อุปกรณและการพัฒนา

บุคลากร

สป. ทก. รวมกับ สสช. สนับสนับสนุน
ใหหนวยสถิตติางๆ บูรณาการ

เชื่อมโยงสถิตปิระเมินคุณภาพสถติิ 
จัดทาํแผนพัฒนาคุณภาพสถติิ 
พัฒนาคุณภาพสถติิ และเติมเต็ม
ชองวางทางสถติิอยางตอเนื่อง

กกสข. กํากับและตดิตามการดาํเนินงานของหนวยสถิตติางๆ ให
เปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจําปและปฏทินิสถติิทางการ 

กกสข. จัดทํารายงานการดําเนินงานประจาํปเสนอตอเลขาธิการ
สถติิแหงชาติเพื่อรายงานสถานการณสถิตทิางการแก ครม. 

กกสข. พิจารณาแผนแมบทและแผนปฏิบัติการสถิตทิางการ  
และใหหนวยสถิตทิี่เกี่ยวของจัดทาํแผนปฏิบัติงานประจําป และ
ปฏิทินสถติทิางการ 

กกสข. จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการสถิตทิางการสาขา
การทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร (แผน 4 ป) ฉบับตอไป
เพื่อทบทวนรายการสถติิทางการ และมาตรฐานคุณภาพขอมูล 
สถติิใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศและนาํเสนอเลขาธิการ
สถติิแหงชาติเพื่อนําเสนอ ครม.  

กกสข. ใหหนวยสถิตทิี่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 
และปฏทิินสถติทิางการ 



3.2.2 กระบวนการตนแบบการแลกเปลี่ยนขอมลูและการพฒันาคุณภาพสถิตทิางการ 
 
 ภารกิจสําคัญของสํานักงานสถิติแหงชาติในการบริหารจดัการระบบสถิติของประเทศ นอกจาก
การสนับสนุน และกํากับการผลติขอมูลสถิตทิางการใหครบถวนครอบคลุมประเด็นการพฒันาประเทศแลว  
ยังทําหนาที่เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงขอมูลสถติิภาครฐั เพ่ือใหผูใชเขาถึงขอมูลทีท่ันสมยัเม่ือหนวยงาน
ตางๆ มีการปรบัปรุงขอมูลใน spreadsheet  หรือ database มีการรับรองคณุภาพมาตรฐานขอมูลสถติิและ
อางอิงได 
 
1.  การเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนสถิติทางการ 
  

ในกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิตทิางการ แบบ web services มีข้ันตอนที่สาํนักงานสถิติ
แหงชาติไดเตรยีมความพรอมไวแลว และทีต่องขอความรวมมือหนวยงานตางๆ ดําเนินการรวมกัน ดังนี ้

 
1.1 บทบาท สสช.ในการเตรียมความพรอมการบูรณาการและเชื่อมโยงขอมูล

ภาครฐั 
 

กระทรวง ICT รับผดิชอบระบบเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ (Government Information 
Network : GIN) จัดทาํกรอบมาตรฐานเพื่อการบูรณาการเชือ่มโยงเปนรมใหญทั้งระบบ คอื TH e-GIF
และมอบหมายให สสช.จดัทํามาตรฐานสถิต ิStatXML - StatData อธิบายขอมูลที่เปนขอมูลสถิต ิอิงตาม
มาตรฐานสากล SDMX เปนแนวทาง ใชภาษา XML เปนเครื่องมือ  

 
สสช.ติดตั้ง Web Services Server ทีส่ํานักงานปลัดกระทรวง 20 กระทรวง พรอม 

User ID และ password โดยใหสํานักงานปลัดกระทรวงจดัหา User ID และ password ใหระดับกรมเพื่อ 
log in เขาระบบ และลงทะเบยีนเผยแพรขอมูลผาน UDDI ของ สสช.ไดในระหวางการพัฒนา UDDI 
แหงชาติของกระทรวง ICT 

 

www.nic.go.th 17

กท.แรงงาน

กท.อุตสาหกรรม

กท.การพัฒนาสังคมฯ

UDDI

กท.การทองเที่ยว

กท.ทรัพยากรฯ

กท.การวทิยาศาสตรฯ

กท.พาณิชย

กท.สาธารณสุข

NSO

กท.การคลัง

 การติดตั้ง Web Services Server

www.nso.go.th  
 
สสช.จัดหา tool สนับสนุนการแปลงขอมูลเปน XML Document 2 ประเภท คือ  
 

1) โปรแกรม KPI Reporter  สําหรับหนวยงานที่ยังไมมีระบบสารสนเทศ ใช
บันทึกขอมูล และออกรายงานขอมุลสถติิ หรอืตัวชี้วดั ในรูปแบบ XML 
แลกเปลี่ยนผาน web services ได โดยเจาหนาที่ไมตองอาศัยความรูดาน
เทคนิค 

2) โปรแกรม XML Converter สําหรับหนวยงานที่มีระบบสารสนเทศแลว แต
ไมมี web services  โดยแปลงขอมูลจากฐานขอมูลหลายประเภทที่
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รองรับมาตรฐาน SQL เปน XML document แลกเปลี่ยนผาน web 
services ได โดยเจาหนาทีต่องอาศัยความรูดานเทคนิคของ database 
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สารสนเทศ
ของ E

สารสนเทศ
ของ A

สารสนเทศ
ของ B

สารสนเทศ
ของ D

สารสนเทศ
ของ C

สารสนเทศ
ของสสช.

สารสนเทศ
ของ H

สารสนเทศ
ของ F

สารสนเทศ
ของ G

สารสนเทศ
ของ I

KPI 
REPORTER

XMLXML

XMLXML

XML 
Convertor

 การเชือ่มโยงและบูรณาการขอมูลสถิติภาครฐั
เครื่องมือชวยในการแปลงขอมูลเปน XML Document 

www.nso.go.th  
 
 
อยางไรก็ดี หลายหนวยงานทีมี่ความกาวหนาและจดัทาํขอมูลผาน web services อยู

แลว และมีการนําขอมูลข้ึนวงผาน internet  ถาหนวยงานลงทะเบียน กับ UDDI ของ สสช. ก็จะสามารถ
แลกเปลี่ยนขอมูลผานวง GIN ไดเชนกัน 

 
สสช. จัดทําคูมือแนวทางการจดัทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐ (Stat XML) และจัดฝกอบรม

ดานการจดัทํามาตรฐานขอมลูและ web services ใหแกบุคลากร 20 กระทรวง เพ่ือสรางเครือขายการบูร
ณาการขอมูลภาครัฐ 

 
สสช. จัดทําแผนแมบทสถติิรายสาขานาํรอง  6 สาขาเพื่อนําสถติิทางการเชือ่มโยง โดย

จัดทาํผังรายการสถิตทิางการ และแผนปฏิบัตกิารพัฒนาสถิต ิ
 

1.2 ขั้นตอนกระบวนการเชื่อมโยงขอมูลสถิต ิ
 

สสช. ไดเตรยีมความพรอมหนวยงานภาครฐัตางๆ แลว เม่ือตองดําเนินการความรวมมือ
กับเครือขายหนวยงานภาครัฐใหนําสถติิทางการขึ้นวงบูรณาการเชื่อมโยง GIN  
 

ขั้นตอนที่ 1 การตกลงความรวมมือระดับนโยบาย 
 
  สํานักงานสถติแิหงชาติ และหนวยงานระดับกระทรวงเจาของขอมูลสถติิทางการทีต่อง
เชื่อมโยงขอมูล ทําความตกลงรวมมือเชิงนโยบาย (MOU) ในการจัดทําขอมูลเชื่อมโยงรปูแบบ XML เพ่ือ
แลกเปลี่ยนบนเครือขาย Government Information Network (GIN) ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารวางระบบเครือขายไวทีส่ํานักงานปลัดกระทรวง 20 กระทรวง 
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ขั้นตอนที่ 2 กําหนดหนวย IT ผูรับผดิชอบการเชื่อมโยงขอมูลของ
หนวยงาน 

   
สํานักงานปลดักระทรวงทุกกระทรวง ไดแตงตั้งคณะทํางานโครงการบรูณาการขอมูล

สถติิภาครฐั มี CIO ทุกกระทรวงเปนผูอํานวยการดานขอมูลขาวสาร สถิติ และเทคโนโลยีการสื่อสารโดย
สํานักงานปลดักระทรวงฯ ทาํหนาที่ประสานหนวยงานระดบักรม  ดังนั้น ในระดับกรม ควรจะมีการกําหนด 
CIO กรม และหนวยงานทีท่ําหนาที่ประสานขอมูล และประสานการเชื่อมโยงขอมูลจากกองหรือสํานัก
ตางๆ ทีผ่ลติขอมูล รวมทั้งมอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบการบริหารจดัการขอมูลสถติิทางการที่จะ
เชื่อมโยง (I) และจัดทําระบบเชื่อมโยง (T) ดวยเชนกัน เรียกวา Statistic Unit Contacts : SU contacts 
Official Statistics Contacts : OS contacts และ IT contacts 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 สํานักงานสถติิแหงชาติช้ีแจงทาํความเขาใจหลกัการและ
วิธกีารเช่ือมโยงขอมูลดวย XML tool แกหนวย IT ของ
หนวยงาน  

 
  สาํนักงานสถติแิหงชาติ จดัประชุมหรือจัดอบรมแกเจาหนาทีใ่นหนวยงานทีไ่ดรับ
มอบหมายจากสํานักงานปลดักระทรวง หรือ กรม เพ่ือทําความเขาใจหลักการและวิธีการเชือ่มโยงขอมูล
ดวย XML tool  และการแปลงขอมูลจากรูปแบบตางๆ ใหอยูในรูปแบบ data base ดังข้ันตอนที่ 4 
 

ขั้นตอนที่ 4 วิธกีารเชื่อมโยงขอมูลดวย XML Tool ที่ สสช. พัฒนาขึ้น 
 
  สสช. พัฒนา application program เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเชื่อมโยงขอมูล
สถติิข้ึนวง GIN ซึ่งเปนสวนหนึง่ของตามโครงการ TH e-GIF ของกระทรวง ICT โดยโปรแกรมมี 2 สวน
คือ  
 

1) KPI Reporter  เหมาะสมกับลักษณะขอมูลสถติิที่ไมอยูในลักษณะ Excel 
หรือลักษณะฐานขอมูล โดยผูรบัผิดชอบไมจําเปนตองมีความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนั้นจึงมีรูปแบบคอนขางตายตวัในการแปลงเปน XML 

 
2) XML converter เหมาะสมกบัลักษณะขอมูลที่อยูในลักษณะ excel หรือ 

ฐานขอมูล โดยผูรบัผิดชอบทีมี่ความรูเรื่องฐานขอมูล หรือ XML บาง XML 
converter ทําหนาทีใ่นการสรางบริการ web services มีความสามารถติดตอ
กับฐานขอมูลไดหลากหลายยีห่อ โดยดึงขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูลน้ันทําเปน 
XML document ตามโครงสรางทีผู่ใชออกแบบไว จึงมีความยืดหยุนในการใช
งานมากกวา 

 
ทั้งนี้ XML converter จึงนาจะเหมาะสมกวาในการเชื่อมโยงขอมูลจาก

หนวยงานทีผ่ลติขอมูลสถิตทิางการ ซึ่งตางมรีปูแบบทีแ่ตกตางหลากหลาย จงึตองการความยืดหยุน หรือ 
free form 

 
ขั้นตอนที่ 5 การเช่ือมโยงขอมูลสถติิดวย XML converter  

 
5.1  การบรหิารบญัชีรายชื่อผูใชงานระบบ 

 
5.1.1 สรางผูใชงานระบบ  เจาหนาที่ระบบเทานั้นที่มีสิทธ์ิไดรหสัผานจาก

สํานักงานปลดักระทรวงแตละกระทรวงที่กําหนดให โดยเขาที่ URL http:/<HOST>: 8080/Manage 
Account หรือ http://convert.xxx.nic.go.th/Manage Account (xxx คือชื่อยอกระทรวงนั้นๆ) กรอกชื่อ
ผูใชงานและรหสัผาน แลว  login เขาระบบ เพ่ือกรอกขอมูลผูใชงาน เปนการสรางรายชื่อผูใชงานใหม 

 
5.1.2 การแกไข ลบบญัชีรายชื่อ เปลี่ยนรหสัผาน โปรแกรมอํานวยความ

สะดวกใหแกไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อ รหสัผาน และขอมูลผูใชงานระบบ หรอืลบบัญชีรายชือ่ได 
 

5.2  กรณหีนวยงานมีตารางขอมูลสถิติในรปูแบบ EXCEL file ยังไมอยูใน
รูปแบบ database จะตองจดัเก็บไวในฐานขอมูลเสียกอน ดําเนินการ ดังน้ี 
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5.2.1. Load ขอมูลจาก excel ลง database โดยใช database ยี่หอใดก็ได 
สรางชื่อ database ใหม แลว import data จาก excel file  

5.2.2. คลิกปุม edit เพ่ือปรับ type /size ของตัวแปรขอมูลใน database 
ตามโครงสรางขอมูล 

5.2.3. Preview data วาเขามาถูกตองหรือไม 
5.2.4. ขอมูลจาก excel file จะอยูในรูปแบบ database แลวดําเนนิการตาม

ขอ 5.3 
 

กรณีหนวยงานมีขอมูลใน database แบบใดก็ได ดําเนินการตั้งแต ขอ 5.4 เปน ตนไป 
เพ่ือแปลงขอมูลจาก database ใหเปน XML document 
 

5.3  การออกแบบโครงสรางขอมูล XML  
 

การจะแปลงขอมูล จากฐานขอมูลที่เรามีอยู หรือฐานขอมูลทีส่รางข้ึนจาก 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 

 
 

                              
 
 
 

เม่ือเขาสูระบบไดแลวจะเปนดงัภาพ 
 

 
 

 
5.3.1 การสราง project ใหม ผูใชงานตองสรางโครงการใหมเสียกอน 

โดยเลือก Project->New Project  แลวกรอกขอมูล  เชน ชือ่โครงการ (เพ่ือใชเรียกใชงานในภายหลัง) 
ลักษณะโครงการ  สถานะการใหบริการ  ขอบเขตการใหบรกิาร หากตองการเปดโครงการที่มีอยูแลว ก็
เลือกเมนู Project-> Open Project  หรือเลอืก Close Project เม่ือตองการปดโครงการ 
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5.3.2 การสราง Root Element ใหกับขอมูล XML  ในโครงการ   เพ่ือ

กําหนดโครงสรางทั้งหมดของขอมูล XML โดยเลือก XML-> Assign Root Element จากนัน้ระบุชื่อ 
element หลัก และเมื่อตองการกําหนด element ยอยตอลงมา ใหเลือก Add Element แลวใสชื่อ 
element ยอย ประกอบดวย Header Dataset  Annotations 

 
5.3.3 การเพิ่ม Attribute ให XML  หมายถึง ขอมูลที่ตองการใสเพ่ิมเติม 

โดยกําหนดชื่อ attribute เชน Book ID และคาของ attribute ในแตละ tag เชน type = integer การ
กําหนดคาจะกําหนดเองหรือใชคาจากตัวแปรก็ได เลือกเมนู XML-> add Attribute แลวใสชื่อที่ตองการ 

 
5.3.4 การดึงขอมูลจากตารางในฐานขอมูล   การนําขอมูลที่มีอยูใน

ฐานขอมูลใหเขามาเปน element หรือ attribute ของขอมูล XML ในโครงการนั้น ตองเลือก element 
หลัก และเลือก XML-> add Data series แลวกรอกขอมูลที่ตองการใชตดิตอกับฐานขอมูล เชน ตั้งชื่อชุด
ขอมูลเพ่ือรองรับรายการขอมูลแตละรายการ (record) จากฐานขอมูล เลือกชนิดโปรแกรมฐานขอมูลที่
ตองการตดิตอขอขอมูล กรอกชื่อฐานขอมูลที่เก็บขอมูลไว ระบุหมายเลข IP หรือ Host ของเครื่องที่เปน
ฐานขอมูล หมายเลข port ซึ่งเปนชองสื่อสาร ระบชุื่อผูใชงาน และรหสัผานผูมีสิทธ์ิเขาใชงานฐานขอมลู 
สุดทายเลือกวาจะ เลือกดึงตารางขอมูลที่มีอยูแลว หรือ จะเขียน  SQL Command เพ่ือสราง Query ใน
การดึงขอมูลเอง 

 
 - ถาเลือก ตาราง ก็จะมี ปุมคนหาตาราง ปรากฎขึ้น พรอม option ชื่อ

   ตาราง  แลวเลอืก "เพ่ิมชุดขอมูล" 
 - ถาเลือก Query จะมชีองใหกรอก SQL Command สําหรับใชในการ

   คนขอมูล แลวเลือก "เพ่ิมชุดขอมูล" 
 
 

การ connect ฐานขอมูล 
 

 

เรียกใช
ขอมูลใน
ฐาน

เขียนคําส่ัง
เรียกใช

คอลัมนที่เรา
ตองการ

 
 

การสราง XML File ตามที่เราตองการจะเผยแพร โดยดึงขอมลูจากฐานขอมลู จะดึงมาทั้งตาราง
หรือกรณีทีมี่ขอมูลอยูในหลายตารางเราสามารถเลือกชนดิการสรางชดุขอมูลแบบคิวรี่ได โดยการเขียน
คําสั่งแลวบันทกึเขาไป จากนั้นทําการกําหนดวาจะให Fields ไหนเปน element  ชื่ออะไร เม่ือกําหนด
เสร็จ Generate XML FILE ไดเลยจากระบบนี้  

 
5.3.5 การแสดงขอมลู XML จากโครงการ  และ XML Schema (ต ัวอธิบาย

โครงสรางขอมลู)  เม่ือสรางโครงการและกําหนด XML node ครบถวนแลว สามารถเรยีกดขูอมูล XML ได
โดยเลือกเมนู XML-> Generate XML และ XML Schema จาก XML-> Generate XSD 
ภาพที่ไ ดจากการ 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 และใหผูใชคนหาและเรยีกใชบริการได
สะดวก  เม่ือดําเนินการเสร็จเรยีบรอยแลวสามารถนาํขอมูล XML ไป Public ไวไดบน 
http://uddi.nic.go.th/uddi  ของ สสช. โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 
 
 

5.4.1  ขั้นตอนการลงทะเบียนบน UDDI ของ NIC  
   

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

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

 
5.6 การเรียกใชงาน 

 
หากเปนโครงการทีใ่หบริการแบบ public ผูใชสามารถใชงานขอมูล XML ไดที่ URL: 

http://convert.xxx.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jsp?projectName=ชื่อโครงการ ((xxx คือ
ชื่อยอกระทรวงนั้นๆ) และเรยีกดู XML Schema ผานทาง URL: 
http://convert.xxx.nic.go.th/parivat/genXSDbyProject.jsp?projectName=ชื่อโครงการ (xxx คือชือ่
ยอกระทรวงนั้นๆ) 
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หากเปนโครงการทีใ่หบริการแบบ 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
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คลิกที่ปุม Search

 
 
 
 

 

สามารถคนหาไดจากช่ือ Services 
หรือจาก Providers ก็ไดโดยคลิก
ท่ีปุม Search/Providers 

 
 

 

คนหาจาก Providers  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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Copy  URL น้ีไปวางที่ Brownser  
จะได XML File ท่ีตองการ 

ตัวอยาง คลิกเลือก Service  
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XML File ที่ได 

 

Save File ท่ีไดเปนสกุล XML 
เพ่ือนําไปใชตอ 

 
 
 
 
 

การเปดใชไฟลที่ Save ไว โดยไปเปดที่ excel  เราสามารถเลือกรายการที่ตองการได 
 

 

ติกหัวขอน้ีกรณีท่ีตองการแบบ
เลือกเฉพาะตัวแปรที่ตองการ 
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สามารถเ ลือกขอมูลไปทํา Graph ในที่น้ีเลือก ลักษณะการทาํงาน , จํานวนรวม , ชาย , หญิง 
 

 
 
 

 
 

 
ในกรณีทีห่นวยงานใหบริการขอมูล XML ผาน web services  ของหนวยงานอยูแลว ใน

ระยะสั้นสามารถลงทะเบียนเพือ่ public บน UDDI ของ สสช.ได และในระยะยาว เม่ือกระทรวง ICT 
พัฒนา UDDI แหงชาติแลว จงึจะใชเครือขายเผยแพรใหมน้ี 

 
ทั้งนี้หากมีปญหาทางเทคนคิหนวยงานสามารถสอบถามไดที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงที่สังกัด หรือ ศูนยสารสนเทศยทุธศาสตรภาครัฐ สํานักงานสถติิแหงชาต ิ
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2.  การรับรองคุณภาพสถิติทางการ 
 

ในกระบวนการรับรองคุณภาพสถติิทางการ มีข้ันตอนทีส่ํานักงานสถติิแหงชาติไดเตรียมความ
พรอมไวแลว และทีต่องขอความรวมมือหนวยงานตางๆ ดําเนนิการรวมกัน 

 
 ขั้นตอนที่ทาํใหสถติิทางการมีคณุภาพ 
 

 หนวยงานตองปฏิบัติตามกรอบหลักการพ้ืนฐานของสถติิทางการ (Fundamental 
Principle of Official Statistics) 

 
 มีการปฏิบัติงานตามกรอบการปฏิบัติ และเกณฑมาตรฐานคณุภาพขอมูลตามหลักสากล 

 
 หนวยสถติิทาํการประเมินคุณภาพขอมูลดวยตนเอง (Self-assessment) 

 
 มีการตรวจสอบโดย สสช. เพ่ือใหการรับรองวาเปนสถติิทางการที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานที่กําหนด 
 
 
2.1 บทบาท สสช.ในการเตรียมความพรอมเพี่อรับรองคณุภาพสถติทิางการ  
 

สสช. ศึกษาหลักการพ้ืนฐานสถติิทางการของสหประชาชาติ 10 หลักการ ที่ไดรับการ
รับรองจาก UN Economic Commission for Europe ในป 2535 คือ 

 
1. ความสอดคลอง เปนธรรมและเทาเทียม (Relevance, Impartially and equal 

access)  
2. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 
3. ความรับผดิชอบและความโปรงใส (Accountability and Transparency) 
4. การปองกันการใชขอมูลผิดพลาด (Prevention of misuse) 
5. แหลงขอมูล (Data sources for Official Statistics) 
6. การคุมครองความลับขอมูลสวนบุคคล ( Confidentiality) 
7. การมีกฎหมายรบัรองการปฏิบัติงาน (Legislation) 
8. ความรวมมือในประเทศ (National Coordination) 
9. ความรวมมือระหวางประเทศ (International Co-ordination) 
10. ความรวมมือทางสถติิระหวางประเทศ (International Statistical co-

operation) 
 

 สสช. ศึกษาเปรียบเทยีบประสบการการรับรองคุณภาพสถติทิางการของหนวยงานระดับ
นานาชาติ ผานระบบมาตรฐานการรายงานขอมูลของ IMF ,EuroStat , EU Code of Practice , OECD 
เพ่ือกําหนดกรอบการประเมินคุณภาพ 6 มิติ ของไทย คือ Relevance ,Timeliness ,Accessibilities,  
Accuracy Interpretability และ Coherence  

 
 สสช. กําลังพัฒนาเกณฑการประเมินในแตละมิติ ซึ่งใชตวัชีว้ัดเปนหลักเกณฑการให

คะแนน ขณะน้ีสรางกรอบคิดไวแลว 25 ตวัชี้วดั ซึ่งตัวชี้วดัในแตละมิติ กําหนดเกณฑคะแนนไวเปน 4 
ระดับคะแนน โดย 3 คะแนน เปนสถติิทางการ 2 คะแนน เปนสถติิทีย่อมรับได 1 คะแนน เปนสถติิทีย่ังมี
ขอสงสยั และ 0 คะแนน เปนสถติิทยีังไมมีคณุภาพ 

 
 สสช. พัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพสถติิทางการ ไดแก การประเมินคณุภาพดวย

ตนเอง (self-assessment) การประเมินโดยผูใช และการรบัรองคุณภาพสถิตทิางการโดยหนวยงาน
ภายนอก หลังจากนั้นตองมีการประกาศเรื่องคณุภาพขอมูลสถิติในแตละมิต ิ
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2.2  บทบาท สสช. และหนวยงานผูผลิตสถติทิางการในการประเมินคณุภาพสถติิ

ทางการ  
 

 
ในป 2552 สสช. จดัเตรยีมมาตรฐานการประเมินตางๆ ใหแลวเสร็จ รวมทั้งการทดสอบ

มาตรฐานดวยการประเมินคุณภาพสถติิ ที่ สสช. ผลิตเอง ป 2553 จะเริ่มดาํเนินการตามขั้นตอนที่วางแผน
ไวกับ หนวยงานตางๆ ดังนี ้

 
สสช. สรางความเขาใจกับ CIO ระดับกระทรวงและ CIO ระดับกรม  และรวมกับ

หนวยงานประสานของสํานักงานปลัดกระทรวง เชน สํานักนโยบายและแผน หรือ ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ จดัฝกอบรมบคุลากรที่จะมีบทบาทสําคญัในการประเมินคุณภาพสถติิทางการ และ SU, OS 
contacts ตางๆ 

 
สสช. และ SU และ OS contacts กําหนดเปาหมายการประเมินคุณภาพสถติิทางการ

ดวยวิธีการ self-assessment โดยประมาณการวาจะสามารถดําเนินการไดมากนอยเพียงใดในแตละป  SU 
และ OS contacts จัดทาํแผนพัฒนาคุณภาพสถติิทางการใหสอดคลองกับผลการประเมินคณุภาพฯ ดวย
วิธีการ self-assessment  ตามแนวทางที่ สสช. และ ผูประสานงานกระทรวงรวมกันกําหนด 

 
สสช. และ ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มีหนาที่ใหการสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพสถติิทางการแก SU และ OS ตามแผนพฒันาคุณภาพสถติทิางการ ทั้งดานวิชาการและการ
บริหารจัดการ  และประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือแสวงหาการสนบัสนุนดานบคุลากรและ
งบประมาณตามความจาํเปน 

 
ภารกิจดังกลาวขางตน สสช.ตองการใหบรรลุเปาหมายระยะยาว คือ  
 

• ใหมีการยอมรับในมาตรฐาน และวิธีการดําเนนิงานเพื่อใหมีการปรับปรุงดานคุณภาพ
ขอมูลสถติ ิ

• ใหการรับรองสถิตทิี่เปนสถิตทิางการ 
• ใหการรับรองวาจะใหมีประกาศในเรื่องคุณภาพสถติิทางการแกผูใชขอมูล 
• สนับสนุนใหผูใชขอมูลสามารถประเมินคุณภาพขอมูลสถิต ิ
• ใหการรับรองวา สสช. จะเปนผูนําดานการผลิตขอมูลสถติทิี่มีคุณภาพ 
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3.2.3 การกาํหนดชือ่และโครงสรางขอมูลเพือ่การแลกเปลี่ยนขอมูล 

   
 ในขั้นตอน การแลกเปลี่ยนขอมูลโดยเครือขายเชื่อมโยง IT contacts ของหนวยงานและ OS 
contacts หารอืและตกลงรวมกันที่จะกําหนดชื่อ และโครงสรางขอมูลสถิตทิางการที่จะนํามาแลกเปลี่ยน
บนโครงขาย GIN  เพ่ืออํานวยความสะดวกกับ IT contacts ที่จะแปลงขอมูลเปน XML document ตาม
โครงสรางที ่OS contacts ตองการเผยแพรและแลกเปลีย่น ในการนี้ จะตองหารือกันในรายละเอียดของ
ชื่อและโครงสรางขอมูล ทั้งน้ีจะตองตกลงเรื่องรูปแบบตารางที่จะนาํเสนอดวย เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหกับผูใชที่ไมเขาใจ XML schema ไดสืบคนขอมูลในรูปแบบธรรมดา 

 
 ตารางแสดงชื่อ และโครงสรางขอมูลขางลางนี้ ไดมาจากการพิจารณารูปแบบตารางที่หนวยงาน
ผูผลิตสถติทิางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคารเผยแพรอยางเปนทางการทั้งในรูปแบบ
เอกสาร และจากเว็บไซด 



ตารางแสดงชือ่ และโครงสรางขอมูลสถติทิางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร 
 

หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
(Data type)

คาที่เปนไปได/รายงานที่
ตองการ 

Possible Value/report 

การ
คํานวณ
รอยละ 

คาของขอมูล 
Data range 

สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว             

จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ คน  integer สัญชาติ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
วิธีการเดินทาง ประเทศที่อาศัย เพศ 
ความถี่ วัตถุประสงคของการเขามา 
อายุ และอาชีพ   

1-15,000,000 จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ 

  

ระยะเวลาพักเฉลี่ย วัน ทศนิยม 2 
ตําแหนง   

  1.00-10.00 

จํานวนครั้ง (Trip) ของการ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาว
ไทย 

ลานครั้ง 
(Trip) 

ทศนิยม 2 
ตําแหนง 

  

  

1.00-90.00 จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทย 

  

ระยะเวลาพักเฉลี่ย วัน ทศนิยม 2 
ตําแหนง 

    1.00-3.00 

จํานวนคนไทยที่เดินทางทองเที่ยว
ตางประเทศ 

จํานวนคนไทยที่เดินทาง
ทองเที่ยวตางประเทศ 

คน  integer ประเทศที่เดินทางไป 

  

1-5,000,000 

จํานวนสถานพักแรม แหง  integer   1-5,000 

จํานวนหองพัก หอง     integer 1-300,000

วันพักเฉลี่ย วัน ทศนิยม 2 
ตําแหนง   

1.00-5.00 

จํานวนสถานทีพ่ัก 

  

  

  

  

  อัตราการเขาพัก  % ทศนิยม 2 
ตําแหนง 

คนไทยและตางประเทศ รายภาค  

  
1.00-70.00 
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
(Data type)

คาที่เปนไปได/รายงานที่
ตองการ 

Possible Value/report 

การ
คํานวณ
รอยละ 

คาของขอมูล 
Data range 

คนไทยและตางประเทศ รายภาค  
  

1-15,000,000 
 

 

 

จํานวนคนเขาพักแรม 

  

คน 

  

integer 

  
คนไทยและตางประเทศ รายจังหวัด 

  
1-50,000 

คาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวัน บาท    integer   1-5,000 คาใชจายของนกัทองเที่ยวตางประเทศ 

  
รายได ลานบาท integer     1-500,000 

คาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวัน บาท ทศนิยม 2 
ตําแหนง 

  
  

1-2,000 

รายได ลานบาท ทศนิยม 2 
ตําแหนง 

  
  

1-350,000 

คาใชจายของนกัทองเที่ยวชาวไทย 

  

  

คาใชจายการเดินทางในโอกาส
พิเศษและทองเที่ยวเฉลี่ยตอวัน
ตอครัวเรือน 

บาท  integer ภาค เขตการปกครอง 

  

1-250 

จํานวนการถายทําภาพยนตร
ตางประเทศในประเทศไทย 

เรื่อง  integer ชนิดของภาพยนตร ประเทศผูผลิต
ภาพยนตร   

1-500 จํานวนการถายทําภาพยนตรตางประเทศใน
ประเทศไทย 

  
งบประมาณการถายทํา ลานบาท integer     1-2,000 

สํานักบริการขอมูลธุรกิจ กรมพฒันาธุรกจิ
การคา กระทรวงพาณิชย       

  
  

  

จํานวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนภัตตาคาร 
รานอาหารและเครื่องดื่ม 

จํานวนนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ภัตตาคาร รานอาหารและ
เครื่องดื่ม 

ราย 

  

integer 

  

• อําเภอ/เขต จังหวัด ประเทศ ทุน
จดทะเบียน รายเดือน ราย
ไตรมาส รายป 

• หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หาง

  

  

1-5,000 
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
(Data type)

คาที่เปนไปได/รายงานที่
ตองการ 

Possible Value/report 

การ
คํานวณ
รอยละ 

คาของขอมูล 
Data range 

 จํานวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนโรงแรมและเกตส
เฮาส 

 จํานวนนิติบุคคลที่จดทะเบียน
โรงแรมและเกสเฮาส 

หุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัท
มหาชนจํากัด 

สํานักงานสถิติแหงชาต ิ             

จํานวนโรงแรมและเกสตเฮาส แหง  integer     1-5,000 โรงแรมและเกสตเฮาส 

  
รอยละของโรงแรมและเกสต
เฮาส 

รอยละ ทศนิยม 1 
ตําแหนง 

  

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

0-100 

ขนาดของกิจการ หอง 

  

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

    

  

ภาค   character ทั่วราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร 
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต   

  

หองพัก จํานวนหองพัก หอง      integer หองชุด หองสามัญ รวม 1-100,000
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
(Data type)

คาที่เปนไปได/รายงานที่
ตองการ 

Possible Value/report 

การ
คํานวณ
รอยละ 

คาของขอมูล 
Data range 

รอยละของหองพัก รอยละ ทศนิยม 2 
ตําแหนง 

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

0-100 

ขนาดของกิจการ           

  

  

  

ภาค           

จํานวนผูเขาพักชาวไทยและชาว
ตางประเทศ 

คน    interger
  

1-50,000,000 

รอยละของผูเขาพักชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ 

รอยละ ทศนิยม 1 
ตําแหนง 

  
  

0-100 

ขนาดของกิจการ           

ผูเขาพัก 

  

  

  

ภาค           

หองประชุม/สัมมนาหรือหองจัดเลี้ยง จํานวนหองประชุม/สัมมนาหรือ
หองจัดเลี้ยง 

แหง  integer
    

1-5,000 
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
(Data type)

คาที่เปนไปได/รายงานที่
ตองการ 

Possible Value/report 

การ
คํานวณ
รอยละ 

คาของขอมูล 
Data range 

รอยละของหองประชุม/สัมมนา
หรือหองจัดเลี้ยง 

รอยละ ทศนิยม 1 
ตําแหนง 

  

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

0-100 

ขนาดความจุ คน     ความจุของหองประชุม 1 - 49, 50-
199, 200-299, 300-399, 400-
499, >500    

  

ขนาดของกิจการ           

  

  

  

  

ภาค           

คนทํางานในโรงแรมและเกสตเอาส จํานวนคนทํางานในโรงแรมและ
เกสตเอาส 

คน    integer
  

1-100,000 
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
(Data type)

คาที่เปนไปได/รายงานที่
ตองการ 

Possible Value/report 

การ
คํานวณ
รอยละ 

คาของขอมูล 
Data range 

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

character

  

  

เพศ   character หญิง ชาย     

ขนาดของกิจการ           

  

  

  

  

ภาค           

คาใชจายดานบุคลากร พันบาท  integer คาจางเงินเดือน คาลวงเวลา โบนัส 
สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทน 
เงินสมทบกองทุนการประกันสังคม 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

  

1-20,000,000 

ขนาดของกิจการ           

คาใชจายดานบุคลากร 

  

  

ภาค           
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
(Data type)

คาที่เปนไปได/รายงานที่
ตองการ 

Possible Value/report 

การ
คํานวณ
รอยละ 

คาของขอมูล 
Data range 

คาใชจายในการดําเนินกิจการของโรงแรม
และเกสตเฮาส 

คาใชจายในการดําเนินกิจการ
โรงแรมและเกสตเฮาส 

พันบาท  

   

integer 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 / คาเบี้ยประกันภัย / 
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 

1-50,000,000 
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
(Data type)

คาที่เปนไปได/รายงานที่
ตองการ 

Possible Value/report 

การ
คํานวณ
รอยละ 

คาของขอมูล 
Data range 

ขนาดของกิจการ             

  
ภาค           

รายรับจากการดําเนกิจการ
โรงแรมและเกสตเฮาส 

พันบาท  integer รายรับจากภัตตาคาร/หองอาหาร 
สถานบันเทิง รานขายของที่ระลึก 
การใหเชาหองประชุม/สัมมนา   

1-60,000,000 

ขนาดของกิจการ           

รายรับจากการดําเนินกิจการของโรงแรมและ
เกสตเฮาส 

  

  

ภาค           
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รายการสถติิสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร 
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รหัสโครงการ
31 การสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส สํารวจทุก 2 ป เริ่มต้ังแตป 2535 การสํารวจครั้งลาสุดคือ ป 2551 นับเปนครั้งท่ี 21 โดยจัดทํา

ตามความตองการของการทองท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.)
01 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
02 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย ขนาดของกิจการ และภาค
 03 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินการ ขนาดของกิจการและภาค
04 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามเงินทุนจดทะเบียน ขนาดของกิจการ และภาค
05 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามสัดสวนการลงทุนหรือถือหุนจากตางประเทศ ขนาดของกิจการ และภาค
06 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามการมีเครื่องคอมพิวเตอรใช จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีท้ังหมด จํานวนบุคลากร

ท่ีใชเครื่องคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน ขนาดของกิจการ และภาค
07 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามการใชอินเทอรเน็ต จํานวนบุคลากรท่ีใชอินเทอรเน็ต วิธีเชื่อมตออินเทอรเน็ต

และกิจกรรมท่ีใชกับอินเทอรเน็ต ขนาดของกิจการและภาค
08 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามการมีเว็บไซตในการดําเนินกิจการและกิจกรรม/บริการท่ีดําเนินการบนเว็บไซด 

ขนาดของกิจการ และภาค
09 จํานวนและรอยละของหองพัก จําแนกตามประเภทหองพัก ขนาดของกิจการ และภาค
10 จํานวนและรอยละของหองพัก จําแนกตามประเภทของหอง ขนาดของกิจการ และภาค
11 จํานวนและรอยละของหองสามัญ จําแนกตามประเภทหองพัก ขนาดของกิจการ และภาค
12 จํานวนและรอยละของผูเขาพักชาวไทยและชาวตางประเทศ จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
13 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาสท่ีมีหองประชุม/สัมมนา หรือหองจัดเลี้ยง จําแนกตามขนาดความจุ (คน) ขนาดของกิจการ และภาค
14 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาสท่ีมีการจัดประชุม/สัมมนา จําแนกตามจํานวนครั้งของการจัดประชุม/สัมมนา ขนาดของกิจการ

และภาค
15 จํานวนและรอยละของผูเขารวมประชุม/สัมมนา ตามจํานวนครั้งของการจัดประชุม/สัมมนา จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
16 จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาสท่ีดําเนินธุรกิจบริการประเภทตาง 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 จําแนกตามการมีส่ิงอํานวยความสะดวกบริการ ประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวก

ขนาดของกิจการ และภาค
19 จํานวนคนทํางานในโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามลักษณะการจางงาน เพศ ขนาดของกิจการ และภาค
20 จํานวนคนทํางาน จํานวนหองพักและจํานวนคนทํางานเฉลี่ยตอหองพัก จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
21 ขอมูลสถิติท่ีสําคัญ จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
22 คาใชจายดานบุคลากรในป 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
23 คาใชจายในการดําเนินกิจการของโรงแรมและเกสตเฮาสในป 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค

รายการสถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร

สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จัดทํา/เผยแพรขอมูลสถิติเกี่ยวกับสถานการณดานการทองเที่ยว ประกอบดวย

ผ1-1
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24 รายรับจากการดําเนินกิจการของโรมแรมและเกสตเฮาสในป 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
25 มูลคาสินทรัพยหมุนเวียนของโรงแรมและเกสตเฮาส ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
26 มูลคาหน้ีสินของโรงแรมและเกสตเฮาส ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
27 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถาวร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
28 คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรในป 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
29 มูลคาซื้อสินทรัพยถาวรใหม หรือผลิตข้ึนใชเองในป 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
30 มูลคาซื้อสินทรัพยถาวรท่ีใชแลวในป 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
31 มูลคาขายสินทรัพยถาวรท่ีใชแลวในป 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค
32 สวนเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยถาวรในป 2546 จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค

รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปลาสุด พ.ศ. 2550 (ต้ังแตป 2549 ทําการสํารวจทุกป) 
01 คาใชจายเดินทางทองเท่ียวเองในและตางประเทศ
02 คาใชจายเดินทางทองเท่ียวกับทัวรในและตางประเทศ
03 คาซื้อสินคา / ของท่ีระลึกในการทองเท่ียวในประเทศ
04 คาซื้อสินคา / ของท่ีระลึกในการทองเท่ียวตางประเทศ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
รหัสโครงการ
01 ขอมูลสถานพักแรม สํามะโน จัดทําทุกป ปลาสุด พ.ศ.2546 โดยกองบริการขาวสารการทองเท่ียว

01 รายชื่อ สถานท่ีต้ัง และจํานวนสถานพักแรม
02 สถานพักแรม จําแนกตามจํานวนหองพัก ระดับราคา (ราคาประกาศของหองพัก standard room) และประเภท

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 เปรียบเทียบจํานวนคืนพักและระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักทองเท่ียว ระหวางป 2546 กับ 2547 (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต)
06 เปรียบเทียบจํานวนคืนพักของนักทองเท่ียวคนไทย ระหวางป 2546 กับ 2547 (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต)
07  เปรียบเทียบจํานวนคืนพักของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ระหวางป 2546 กับ 2547 (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต)
08 เปรียบเทียบรายไดจากการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ จําแนกตามประเภทของผูเยี่ยมเยือนป 2547 (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต)

Market Intelligence 2004 สํารวจและเผยแพรเปนประจําทุกป โดยงานฐานขอมูลการตลาด กองกลยุทธการตลาด

จัดทํา/เผยแพรขอมูลสถิติเกี่ยวกับสถานการณดานการทองเที่ยว ประกอบดวย
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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09 เปรียบเทียบรายไดจากการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ ป 2547(ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต)
10 เปรียบเทียบรายไดจากการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศของคนไทย ป 2547 (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต)
11 เปรียบเทียบรายไดจากการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศของชาวตางประเทศ ป 2547(ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต)
12 จํานวนการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศของคนไทยและนักทองเท่ียวระหวางประเทศที่เดินทางเขามาในประเทศไทย 

จําแนกตามลักษณะการเดินทางป 2530-2547
13 การกระจายตัวเดินทางทองเท่ียว (ผูเยี่ยมเยือน,นักทองเท่ียว,นักทัศนาจร) ภายในประเทศ จําแนกตามภูมิภาค 
14 การกระจายตัวเดินทางทองเท่ียว (คนไทย,ชาวตางประเทศ) ภายในประเทศ จําแนกตามภูมิภาค
15 เปรียบเทียบจํานวนคืนพักและระยะเวลาพํานักเฉลี่ย ของนักทองเท่ียว จําแนกตามภูมิภาค 
16 เปรียบเทียบจํานวนคืนพักและระยะเวลาพํานักเฉลี่ย ของนักทองเท่ียวคนไทย จําแนกตามภูมิภาค 
17 เปรียบเทียบจํานวนคืนพักและระยะเวลาพํานักเฉลี่ย ของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาค 
18 เปรียบเทียบรายไดจากการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ ป 2547
19 เปรียบเทียบรายไดจากการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศของคนไทย ป 2547
20 เปรียบเทียบรายไดจากการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศของชาวตางประเทศ ป 2547
21 การเดินทางภายในประเทศ ป 2547 จําแนกตามแหลงทองเท่ียวหลัก 
22 การกระจายรายไดและการเดินทางภายในประเทศ ป 2547 จําแนกตามแหลงทองเท่ียว 
23 การเดินทางภายในประเทศของคนไทย ป 2547 จําแนกตามแหลงทองเท่ียวหลัก 
24 การกระจายรายไดและการเดินทางภายในประเทศของคนไทย ป 2547 จําแนกตามแหลงทองเท่ียว 
25 การเดินทางภายในประเทศของชาวตางประเทศ ป 2547 จําแนกตามแหลงทองเท่ียวหลัก 
26 การกระจายรายไดและการเดินทางภายในประเทศของชาวตางประเทศ ป 2546 จําแนกตามแหลงทองเท่ียว 
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 การขยายตัวจํานวนหองพักในแหลงทองเท่ียวชวง 5 ป (2543 - 2547) จําแนกตามรายภูมิภาค
33 ขอมูลสถานพักแรมแหลงทองเท่ียวป 2534 - 2547 (ภาคเหนือ กทม. ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต)
34 การขยายตัวของนักทองเท่ียวและหองพัก ป 2535 - 2547
35 การขยายตัวจํานวนหองพักท้ังหมดเปรียบเทียบกับจํานวนหองพัก สําหรับนักทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวหลัก
36 การขยายตัวจํานวนหองพักสําหรับนักทองเท่ียวรายจังหวัด (ภาคเหนือ ภาคกลาง(รวมกรุงเทพมหานคร)  ภาคตะวันออก  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต)
37 อัตราการเขาพักเฉลี่ย ในกลุมโรงแรมระดับตาง ๆ ป 2547 แยกตามรายภูมิภาค
38 ปริมาณหองพักโรงแรมและอัตราการเขาพักเฉลี่ย ป 2547
39 การกระจายตัวของนักทองเท่ียวตามแหลงทองเท่ียวหลัก 74 แหลงทองเท่ียว ป 2547
40 จํานวนผูเขาพักแรมในสถานพักแรมเชิงพาณิชย ตามแหลงทองเท่ียวหลักป 2547
41 จํานวนคืนพักของนักทองเท่ียวในสถานพักแรมเชิงพาณิชย ตามแหลงทองเท่ียวหลักป 2547
42 เปรียบเทียบปริมาณหองพักและความตองการหองพักป 2547 จําแนกตามรายภาค
43 เปรียบเทียบปริมาณหองพักและความตองการหองพัก จําแนกรายจังหวัดป 2547 
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         รายงานสถิติประจําป 2549 ททท. เปนผูจัดเก็บ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเปนผูผลิตรายงานและเผยแพรรายป
SECTION 1: INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS

1.1 INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY COUNTRY OF RESIDENCE 1999-2003
1.2 INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY COUNTRY OF RESIDENCE 2003
1.3 INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY NATIONALITY AND MONTH OF ARRIVALS 2003
1.4 INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY NATIONALITY AND MODE OF TRANSPORT 2003
1.5 INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS* BY MODE OF TRANSPORT 1999-2003
1.6 INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS* BY MONTH OF ARRIVAL 1999-2003
1.7 AVERAGE LENGTH OF STAY OF INTERNATIONAL TOURISTS 1999-2003
1.8 AVERAGE LENGTH OF STAY OF INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS 2003
1.9 TOURIST NIGHTS OF INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS 2003

1.10a INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY COUNTRY OF RESIDENCE BY SEX, FREQUENCY OF VISIT, AND BY TRAVEL
ARRANGEMENT 2003

1.10b INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY COUNTRY OF RESIDENCE X AGE 2003
1.10c INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY COUNTRY OF RESIDENCE X PURPOSE OF VISIT 2003
1.10d INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY COUNTRY OF RESIDENCE X OCCUPATION 2003
1.10e INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY COUNTRY OF RESIDENCE X ACCOMMODATION 2003
1.11 INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS FROM MAJOR MARKETS 2002-2003
1.12 INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY LAST PLACE OF CALL 2003
1.13 OVERSEAS THAI NATIONALS BY COUNTRY OF RESIDENCE AND MONTH LF ARRIVAL 2003

SECTION 2 : AIR TRAFFIC
2.1 INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY NATIONALITY AT BANGKOK INTERNATIONAL AIRPORT 2003
2.2 INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY NATIONALITY AT INTERNATIONAL AIRPORT 2003
2.3 INTERNATIONAL AIR TRAFFIC AT BANGKOK INTERNATIONAL AIRPORT 2003
2.4 INTERNATIONAL NON SCHEDULED FLIGHTS AT INTERNATIONAL AIRPORTS BY COUNTRY OF ORIGIN 2003
2.5 INCOMING INTERNATIONAL SCHEDULED FLIGHTS AT BANGKOK INTERNATIONAL AIRPORT 2002-2003

SECTION 3 : OUTGOING THAI TRAVELLERS
3.1 OUTGOING THAI TRAVELLERS 1995-2003
3.2 AVERAGE LENGTH OF STAY OF OUTGOING THAI TRAVELLERS 2003
3.3 OUTGOING THAI TRAVELLERS BY MONTH OF DEPARTURE & MODE OF TRANSPORT 2002-2003
3.4 OUTGOING THAI NATIONALS BY COUNTRY OF DESTINATION 2003
3.5 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 BREAKDOWN OF TOURISM RECEIPTS 1999-2003
4.4 TOURISM RECEIPTS BY EXPENDITURE ITEMS 1999-2003
4.5 TOURISM EXPENDITURES 2003
4.6 AVERAGE EXPENDITURE OF OUTGOING THAI 1999-2003
4.7 BREAKDOWN OF TOURISM EXPENDITURE 1999-2003
4.8 TOURISM EXPENDITURES BY EXPENDITURE ITEMS 1999-2003
4.9 TOURISM BALANCE 1999-2003
4.10 COMPARISON BETWEEN TOURISM RECEIPTS AND OTHER MAJOR EXPORTS OF THAILAND 1999-2003

SECTION 5 : ACCOMMODATION ESTABLISHMENT
5.1 NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS* AND ROOMS IN THAILAND 1999-2003
5.2 NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS* AND ROOMS IN MAJOR CITIES 1999-2003
5.3 GENERAL DATA OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN MAJOR CITIES 1999-2003
5.4 AVERAGE OCCUPANCY RATE OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN MAJOR CITIES 2002-2003
5.5a GUEST ARRIVALS AT ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN BANGKOK 2003
5.5b GUEST ARRIVALS AT ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN CHIANG MAI 2003
5.5c GUEST ARRIVALS AT ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN KANCHANABURI 2003
5.5d GUEST ARRIVALS AT ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN PATTAYA 2003
5.5e GUEST ARRIVALS AT ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN PHUKET 2003
5.5f GUEST ARRIVALS AT ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN HAT YAI 2003
5.5g GUEST ARRIVALS AT ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN SAMUI 2003
5.5h GUEST ARRIVALS AT ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN SUNGAI KOLOK 2003
5.5i GUEST ARRIVALS AT ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN NAKORN RATCHASIMA (KORAT) 2003

SECTION 6 : DOMESTIC TOURISM
6.1 DOMESTIC TOURISM IN THAILAND 1987-2003
6.2 INTERNAL TOURISM BY TYPE OF VISITORS 2003
6.3 DOMESTIC OF THAI BY REGION 2003
6.4 INBOUND TOURISM BY REGION 2003
6.5 COMPARE OF INTERNAL REVENUE BY TYPE OF VISITORS 2003
6.6 COMPARE OF DOMESTIC REVENUE BY TYPE OF VISITORS 2003
6.7 COMPARE OF INBOUND REVENUE BY TYPE OF VISITORS 2003
6.8 INTERNAL TOURISM & REVENUE 2003
6.9 DOMESTIC TOURISM & REVENUE 2003
6.10 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 Domestic Thai Visitors  , Thai visitor, Average on Length of Stay, Average Expenditure and Rrevenue
03 International Tourist Arrivals by Nationality and Mode of Transport
04 International Tourist  Arrivals by Country of Residence
05 Profile of International Tourist Arrivals (sex, frequency of visit, travel arrangement, purpose of visit, age, occupation )
06 Outgoing Thai Nationals by Country of Destination
07 International Tourist Arrivals to Thailand by Nationality at Suvarnabhumi International Airport
08 Accommodation Establishments of Tourist Attraction in Thailand 
09 Guest Arrivals at Accommodation Establishments in provinces by Nationality (included Thai) 

สถิติการถายทําภาพยนตร เก็บขอมูลจากจํานวนผูขออนุญาตถายทําภาพยนตร
01 จํานวนการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทยและงบประมาณ จําแนกตามชนิดของภาพยนตร (2541-2549)
02 จํานวนการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย จําแนกตามประเทศผูผลิตภาพยนตร (2541-2549)

สถิติการจดทะเบียนมัคคุเทศก ขอมูลจากสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานคร เผยแพรรายเดือน / ป
สรุปการจดทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก

01 จํานวนผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว จําแนกตามประเภทใบอนุญาต (   ยกเลิกแลว)
02 จํานวนผูไดรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก จําแนกตามประเภทใบอนุญาต (    ยกเลิกแลว)
03 สรุปการจดทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก ขอมูลต้ังแตเริ่มใช พรบ.
04 การจดทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก (ประจําเดือน)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
จัดทํา/เผยแพรขอมูลสถิติเกี่ยวกับสถานการณดานการทองเที่ยว ประกอบดวย

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
รหัสโครงการ
16

01 สถิตินักทองเท่ียวท่ีเขาไปในอุทยานแหงชาติตางๆ จําแนกเปน ชาวไทย ชาวตางประเทศ รายเดือน รายปงบประมาณ
02 สถิตินักทองเท่ียวท่ีเขาไปในวนอุทยานตางๆ จําแนกเปน ชาวไทย ชาวตางประเทศ รายเดือน รายปงบประมาณ
03 สถิติท่ีพักในอุทยานแหงชาติตางๆ รายเดือน รายปงบประมาณ
04 สถิติท่ีพักในวนอุทยานตางๆ รายเดือน รายปงบประมาณ
05 สถิติยานพาหนะที่เขาไปในอุทยานแหงชาติตางๆ รายเดือน รายปงบประมาณ
06 สถิตินักทองเท่ียวท่ีเขาไปในอุทยานแหงชาติตางๆ จําแนกเปน ชาวไทย  (นักศึกษา และประชาชน) ชาวตางประเทศ และจํานวนนักทองเท่ียวท่ีพัก

แรมในอุทยานแหงชาติ รายเดือน รายปงบประมาณ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว 

สถิตินักทองเที่ยว  เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงาน/เอกสารตาง ๆ โดยสวนศึกษาและวิจัยอุทยาน สํานักอุทยานแหงชาติ จัดเก็บขอมูลรายเดือน ราย
ปงบประมาณ ขอมูลลาสุดเดือนสิงหาคม 2551   http://www.dnp.go.th/NPRD/develop/Stat_Tourist.php

หนวยงานอื่น ๆ
จัดทํา/เผยแพรขอมูลสถิติเกี่ยวกับสถานการณดานการทองเที่ยว ประกอบดวย
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สํารวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในการรักษาความปลอดภัยและบริการแกนักทองเที่ยว จัดทํารายป
สํารวจความพึงพอใจนักทองเที่ยว จัดทํารายป
หนังสือกองบังคับการตํารวจทองเที่ยว

01 การปองกันเหตุและลดจํานวนผูเสียหายชาวตางชาติ
02 การปราบปรามจับกุมบุคคลเปนภัยตอนักทองเท่ียว
03  การใหบริการอํานวยความสะดวก ชวยเหลือนักทองเท่ียว
04 การจัดต้ังและสนับสนุนการจัดต้ังอาสาสมัครเครือขายชวยเหลือนักทองเท่ียว

ธนาคารแหงประเทศไทย
อัตราการเขาพักโรงแรม สํารวจโดยทีมเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจจริง เปนขอมูลใชภายในไมเผยแพร

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
สถิติการจัดประชุม การทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล และการจัดงานแสดงสินคา/นิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย ปลาสุด 2549

01 จํานวนครั้งและจํานวนผูเขารวมประชุมนานาชาติของกลุมบริษัทเอกชนในไทย (CORPORATE MEETING) จําแนกตามภูมิภาค ป 2548-2549
02 จํานวนกลุมและ จํานวนนักทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล จําแนกตามภูมิภาค ป 2548-2549
03 จํานวนครั้งและจํานวนผูเขารวมประชุมนานาชาติของกลุมองคกรในไทย (NON-CORPORATE MEETING) จําแนกตามภูมิภาค ป 2548-2549
04 จํานวนการแสดงสินคานานาชาติและประมาณการจํานวนผูรวมงานการแสดงสินคา/นิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย ป 2547-2549
05 ภาพรวมรายไดจากธุรกิจ MICE ป 2548-2549
06 ภาพรวมนักทองเท่ียวระหวางประเทศ ป 2548-2549
07 ภาพรวมรายไดจากธุรกิจ MICE รวมผูติดตาม (ACCOMPANY) ป 2548-2549
08 การเปรียบเทียบธุรกิจ MICE กับภาพรวมนักทองเท่ียวระหวางประเทศ ป 2548-2549

สถิติการประชุมนานาชาติป 2549
09 จํานวนครั้งและจํานวนผูเขารวมประชุมนานาชาติในประเทศไทย จําแนกตามภูมิภาค ป 2548-2549
10 จํานวนครั้งและจํานวนผูเขารวมประชุมนานาชาติ Corporate Meeting ในประเทศไทย จําแนกตามภูมิภาค ป 2548-2549
11 จํานวนครั้งและจํานวนผูเขารวมประชุมนานาชาติ Non – Corporate Meeting ในประเทศไทย จําแนกตามภูมิภาค ป 2548-2549
12 จํานวนครั้งและจํานวนผูเขารวมประชุมนานาชาติในประเทศไทย จําแนกตามจังหวัด ป 2549
13 จํานวนครั้งและจํานวนผูเขารวมประชุมนานาชาติประเภท Non-Corporate Meeting ในประเทศไทย จําแนกตามจังหวัด ป 2549
14 รอยละของจํานวนการประชุมนานาชาติ จําแนกตามประเภทและระยะเวลาของงาน ป 2548-2549
15 รอยละของจํานวนการประชุมนานาชาติ จําแนกตามประเภทและระยะเวลาของงาน ป 2549
16 รอยละของการจัดประชุมนานาชาติในประเทศไทย จําแนกตามขนาดของการประชุมป 2549
17 จํานวนครั้งและจํานวนผูรวมประชุมนานาชาติในประเทศไทย จําแนกตามเดือนท่ีจัดการประชุมป 2549
18 จํานวนครั้งและจํานวนผูเขารวมประชุมนานาชาติในประเทศไทย จําแนกตามหัวขอการประชุม ป 2549
19 จํานวนผูเขารวมประชุมนานาชาติ ประเภท Non-Corporate Meeting ในประเทศไทย จําแนกตามถิ่นท่ีอยูป 2549
20 จํานวนผูเขารวมประชุมนานาชาติ ประเภท Corporate Meeting ในประเทศไทย จําแนกตามถิ่นท่ีอยูป 2549

สถิติการทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล ป 2549
21 จํานวนนักทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลจําแนกตามภูมิภาค ป 2548-2549
22 รอยละของจํานวนนักทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล จําแนกตามขนาดของกลุมนักทองเท่ียว ป 2548-2549
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23 ตัวอยางเสนทางการเดินทางของนักทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลจากตางประเทศ ป 2549
24 รอยละของจํานวนนักทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลจําแนกตามระยะพักคาง ป 2548-2549
25 จํานวนกลุมนักทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลจําแนกตามเดือนท่ีเดินทางมาประเทศไทย ป 2549
26 จํานวนนักทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล จําแนกตามถิ่นท่ีอยูป 2549
27 จํานวนนักทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลจําแนกตามประเภทธุรกิจ ป 2549

สถิติการจัดงานแสดงสินคา ป 2549
28 จํานวนงานแสดงสินคานานาชาติ จําแนกตามระยะเวลาของงาน (Show day) ป 2547- 2549
29 จํานวนการแสดงสินคานานาชาติ และประมาณการจํานวนผูรวมงานจําแนกตามขนาดของงานป 2548-2549
30 จํานวนงานแสดงสินคานานาชาติ ในประเทศไทย จําแนกตามเดือนและขนาดของงาน ป 2549
31 จํานวนงานแสดงสินคานานาชาติและงานแสดงสินคาในประเทศจําแนกตามเดือนท่ีจัด ป 2547- 2549
32 จํานวนงานแสดงสินคานานาชาติ จําแนกตามหัวขอของงาน ป 2547- 2549
33 จํานวนของงานแสดงสินคานานาชาติ จําแนกตามลักษณะของงานป 2547-2549
34 จํานวนของผูรวมแสดงสินคานานาชาติและผูรวมชมงานแสดงสินคานานาชาติ จําแนกตามลักษณะของงาน ในป 2549
35 จํานวนผูรวมแสดงสินคานานาชาติและผูรวมชมงานแสดงสินคานานาชาติ จําแนกตามหัวขอของงาน ป 2549

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
รายงานสถิติประจําป สํานักงานตรวจคนเขาเมือง รายเดือน/ป
 01 สถิติการเดินทางเขา-ออก จําแนกตามสัญชาติและประเภทการตรวจลงตรา

02 สถิติการเดินทางเขา-ออก จําแนกตามดานและประเภทการตรวจลงตรา
 03 สถิติการขออยูตอในราชอาณาจักรของคนตางดาว จําแนกตามสัญชาติ

04 สถิติการขออยูตอในราชอาณาจักรของคนตางดาว จําแนกตามดาน
05 การจับกุมบุคคลท่ีกระทําผิดตามพ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ประมวลกฎหมายอาญา และพ.ร.บ.อื่น ๆ จําแนกตามสัญชาติ
06 การจับกุมบุคคลท่ีกระทําผิดตามพ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ประมวลกฎหมายอาญา และพ.ร.บ.อ่ืน ๆ จําแนกตามดาน

กรุงเทพมหานคร
สถิติดานเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานคร
เก็บรวบรวมขอมูลจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย โดยกองยุทธศาสตรบริหารจัดการ สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานครจัดทําป 2546-2549

01 จํานวนผูเยี่ยมเยือนกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะตางๆ (เพศ, อายุ, วัตถุประสงค, อาชีพ(2546-2549))
02 จํานวนผูเยี่ยมเยือนกรุงเทพมหานคร จําแนกตามพาหนะการเดินทาง (2546-2549) , ประเภทที่พัก (2546-2549), 
03 ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักทองเท่ียว (2547-2549) , คาใชจายเฉลี่ย/คน/วัน(2547-2549), รายได(2547-2549), 
04 จํานวนครั้งเฉลี่ยของการเดินทางในรอบป(2548-2549)
05 จุดบริการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร (2548-2549)

บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
1 สถิติการขนสงทางอากาศรายเดือน เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานสถิติการขนสงทางอากาศประจําป 2550
ประกอบดวยขอมูล ปริมาณเท่ียวบิน ผูโดยสาร สินคาและพัสดุไปรษณียภัณฑ ของทาอากาศยานในความรับผิดชอบท้ัง 6 แหง 
(เชียงใหม   เชียงราย   ดอนเมือง   หาดใหญ   ภูเก็ต   สุวรรณภูมิ)

01 จํานวนอากาศยานพาณิชยข้ึน-ลง (เท่ียวบิน) 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 Aircraft Movement at airports (จําแนกตามทาอากาศยานในแตละภูมิภาค)
02 Departure Passengers at airports (จําแนกตามทาอากาศยานในแตละภูมิภาค)
03 Arrival Passengers at airports (จําแนกตามทาอากาศยานในแตละภูมิภาค)
04 All Passengers at Domestic Airports (จําแนกตามทาอากาศยานในแตละภูมิภาค)

2 สถิติขอมูลการขนสงทางอากาศตางประเทศ ป 1995-2008
01 จํานวนเท่ียวบิน จําแนกตามทาอากาศยาน จํานวนผูโดยสาร จํานวนสินคา จํานวนไปรษณียภัณฑ

กรมการขนสงทางบก
สถิติการขนสงทางบก เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานสถิติการขนสง ประจําป โดยสํานักจัดระบบการขนสงทางบก กลุมวิชาการและวางแผน

ฝายสถิติ กรมการขนสงทางบก
1 ขอมูลอื่นๆ

1 สถิติการใชสถานีขนสงผูโดยสารที่กรมการขนสงทางบกกํากับดูแล (จํานวนเท่ียว จํานวนผูโดยสาร เงินคาบริการ) (ป 2548-2550)

บริษัทขนสง จํากัด
1

01 จํานวนผูโดยสาร แยกตามภาค รายเสนทาง มาตรฐานรถ สถานีเดินรถตามภาค
02 จํานวนเสนทางการเดินรถ แยกหมวด แยกภาค ตามเสนทางการเดินรถ ของรถบริษัท ขนสง จํากัด และรถรวม

กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
สถิติการขนสงทางน้ํา เก็บรวบรวมขอมูลสถิติของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี

1 ขอมูลทาเรือ
1 รายชื่อทาเรือโดยสารเพื่อการทองเท่ียว

2 ขอมูลจํานวนผูโดยสารเฉลี่ยตอวันของเรือโดยสาร
2 เรือดวนเจาพระยา
3 เรือยนตขามฟากแมนํ้าเจาพระยา
4 เรือยนตเพลาใบจักรยาว (เรือหางยาว)
5 เรือโดยสารในคลองแสนแสบ
6 เรือโดยสารคลองพระโขนง

กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง

สถิติผลการเดินรถบริษัทขนสง จํากัด เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงาน โดยกองพัฒนาธุรกิจ
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รหัสโครงการ
04 ศูนยขอมูลพ้ืนฐานระดับอําเภอ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจ จัดทําทุกป

01 แหลงทองเท่ียวของอําเภอ (ศูนยขอมูลพื้นฐานระดับอําเภอ)

13 ขอมูลทั่วไปของอําเภอทั่วประเทศ เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบรายงานของอําเภอ ในชั้นตน และจะทําการปรับปรุงขอมูลทางอินเตอรเน็ตเปนประจํา โดย
กองวิชาการและแผนงาน 

01 ขอมูลดานการทองเท่ียว
02 เทศกาลที่สําคัญของอําเภอ
03 ผลิตภัณฑ OTOP ในอําเภอ

กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสโครงการ
01 ขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) เก็บรวบรวบขอมูลโดยสํามะโน (เฉพาะเขตชนบท) โดยศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจของหมูบาน
01 สถานท่ีทองเท่ียวในหมูบานท่ีทําใหเกิดรายได

กระทรวงพาณิชย
กรมพัฒนาธุรกิจการคา สํานักบริการขอมูลธุรกิจ การจดทะเบียนนิติบุคคลแยกตามหมวดธุรกิจ จัดเก็บขอมูลรายป

หมวดโรงแรมและภัตตาคาร ต้ังใหม ส้ินสภาพ เพิ่มทุน
จํานวนและทุนของบริษัทจํากัด ท่ีต้ังใหม ส้ินสภาพ เพิ่มทุน

หมวดธุรกิจ H55202 ภัตตาคาร รานอาหารและเครื่องด่ืม
จํานวนภัตตาคาร รานอาหารและเครื่องด่ืม จําแนกตามนิติบุคคลท่ีจดทะเบียน (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) 

  สาขาสถิต ิ การทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร    

1. หนวยสถิต ิ         

  กระทรวง : การทองเทีย่วและกีฬา    

  กรม/หนวยงาน : สํานักงานพฒันาการทองเทีย่ว    

  หนวยสถิติ : กองวิชาการทองเที่ยว    

  สํานัก/ศูนย/กอง : กองวิชาการทองเที่ยว    

  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน    

   ชื่อ : นางสาวสุชาวด ี  ศรีสวุรรณกาฬ    

   
ตําแหนง 

: ผอ.กองวิชาการทองเทีย่ว    

   
ตําแหนง 

: นักพัฒนาการทองเที่ยว 8ว    

   
โทรศัพท 

: 0-2219-4010-17 ตอ 403    

   
โทรสาร 

: 0-2219-2172    

   E-mail : suchavadee_s@tourism.go.th    

   ชื่อ : นายจาตุรนต  ภักดีวานชิ    

   
ตําแหนง 

: นักพัฒนาการทองเที่ยว 6ว    

   
โทรศัพท 

: 0-2219 4010-17 ตอ 212    

   
โทรสาร 

: 0-2214 1499    

   E-mail : jaturon_p@tourism.go.th    

   ชื่อ : นางสาวจริมา  ทองสวสัดิ ์    

   
ตําแหนง 

: นักพัฒนาการทองเที่ยว 5    

   
โทรศัพท 

: 0-2219 4010-17 ตอ 213    

   
โทรสาร 

: 0-2214 1499    

   E-mail : jarima_t@tourism.go.th    

   ชื่อ : นางสาวรุงราวรรณ  เรือนวิลัย    

   
ตําแหนง 

: นักพัฒนาการทองเที่ยว    

   
โทรศัพท 

: 0-2219-4010-17 ตอ 420    
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โทรสาร 

: 0-2219-2126 หรือ 02 219 2172    

   E-mail : roongrawan_r@tourism.go.th    
        

2. ขอมูลงบประมาณและบคุลากร       

 2.1 งบประมาณดานสถิต ิ    

        

 2.2 บุคลากรดานสถิต ิ     

        
        

3. การผลิตขอมลูสถิต ิ         

  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิต ิ    
   - 

    

4. การใชขอมูลสถิติในการตดัสินใจเชิงนโยบาย       

 4.1 ขอมูลสถติทิี่หนวยงานใช    
        

    ขอมูล  แหลงทีม่า

  
  -     

  
        

        

 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิต ิ    
   - 
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(2)  สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ทะเบียนหนวยสถิติ  (Statistical Unit Profile) 

  สาขาสถิต ิ การทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร 

1. หนวยสถิต ิ         

  กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

  กรม/หนวยงาน : สํานักงานสถติแิหงชาต ิ    

  หนวยสถิติ : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามต ิ2   

  สํานัก/ศูนย/กอง : กลุมสถติิรายไดรายจาย    

  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน    

   ชื่อ : นางสาวนภัสสร  หอมวงศ    

   ตําแหนง : นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว    

   โทรศัพท : 0-2281-0333 ตอ 1207    

   โทรสาร : 0-2281-8617    

   E-mail : esesnso@nso.go.th    

2. ขอมูลงบประมาณและบคุลากร       

 2.1 งบประมาณดานสถิต ิ    

   32,018,900 (งบประมาณขอตั้งป 2552)    

 2.2 บุคลากรดานสถิต ิ     

   เจาหนาที่เตรยีมงานโครงการ 15 คน    

   เจาหนาที่เก็บรวบรวมขอมูล 236 คน    

   เจาหนาที่ประมวลผลขอมลู 20 คน    

3. การผลิตขอมลูสถิต ิ         

  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิต ิ    
    

4. การใชขอมูลสถิติในการตดัสินใจเชิงนโยบาย       

 4.1 ขอมูลสถติทิี่หนวยงานใช    
        

    ขอมูล  แหลงทีม่า

  
        

 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิต ิ    
   - 
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ทะเบียนหนวยสถิติ  (Statistical Unit Profile) 

  สาขาสถิต ิ การทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร   
1. หนวยสถิต ิ         

  กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

  กรม/หนวยงาน : สํานักงานสถติแิหงชาต ิ    

  หนวยสถิติ : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามต ิ1   

  สํานัก/ศูนย/กอง : กลุมสถติสิถานประกอบการ 2    

  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน    

   ชื่อ : นางสาวสกุลกานต  ขันแข็ง    

   ตําแหนง : นักวิชาการสถติ ิ7ว    

   โทรศัพท : 0-22810333 ตอ 1211    

   โทรสาร : 0-2281-8617    

   E-mail : sakulkarn@nso.go.th, ebusines@nso.go.th

    

2. ขอมูลงบประมาณและบคุลากรในการดาํเนินงานดานสถิต ิ     

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

   จํานวน 898,600  บาท 

 2.2 บุคลากร     

        

   ตําแหนง จํานวน(คน) 

   นักวิชาการสถติ,ิ นักสถติิเศรษฐสังคม 5 

   พนักงานบริหารทั่วไป 10 

   พนักงานสถติ ิ 2 

   ผูชวยพนักงานสถติ ิ 1 

        

3. การผลิตขอมลูสถิต ิ         

  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิต ิ    

    - การไมใหความรวมมือของผูประกอบการ 

    

4. การใชขอมูลสถิติในการตดัสินใจเชิงนโยบาย       

 4.1 ขอมูลสถติทิี่หนวยงานใช    

        

    ขอมูล  แหลงทีม่า

    -    - 

 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิต ิ    

    -     
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(3) กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย 
 

ทะเบียนหนวยสถิติ  (Statistical Unit Profile) 

  สาขาสถิต ิ การทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร   

1. หนวยสถิต ิ         

  กระทรวง : พาณิชย    

  กรม/หนวยงาน : กรมพัฒนาธรุกิจการคา    

  หนวยสถิติ :     

  สํานัก/ศูนย/กอง: สํานักบริการขอมูลธุรกิจ    

  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน    

   ชื่อ : คุณภาวนา หอพิสุทธ์ิ    

   ตําแหนง : นักวิชาการพาณิชย 8ว    

   โทรศัพท : 0-254 74376    

   โทรสาร : 0-2547 4372-3    

   E-mail : document@dbd.go.th    

        

2. ขอมูลงบประมาณและบคุลากร       

 2.1 งบประมาณดานสถิต ิ    

        

 2.2 บุคลากรดานสถิต ิ     

        

        

3. การผลิตขอมลูสถิต ิ         

  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิต ิ    

   - 

    

4. การใชขอมูลสถิติในการตดัสินใจเชิงนโยบาย       

 4.1 ขอมูลสถติทิี่หนวยงานใช    

        

    ขอมูล  แหลงทีม่า

    -     

 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิต ิ    

   - 
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ทะเบียนรายการสถิติทางการ (Official Statistics Profile) 
 
(1)  สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  มีสถติิทางการ 2 รายการ ดงันี้ 
 

Official Statistics Profile 

   สาขาสถิติ : การทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร 

  1.  ช่ือสถติทิางการ  

 01 สถติินักทองเทีย่ว  

  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 

 สถานพักแรมจาํแนกตามแหลงทองเที่ยว

 จํานวนสถานทีพั่กแรม จํานวนหองพัก วันพักเฉล่ีย 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.  ช่ือโครงการ/ งาน/  

 01     

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

  5.  ระดบัการนําเสนอขอมลู : จังหวัด ภาค ทัว่ประเทศ 

  6.  การจดัทาํขอมูล  
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 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูที่ใช : ตามรูปแบบที่ ททท. ดําเนินการมาแลวในอดตี 

 6.2 วิธกีารเกบ็ขอมูล : 1.จัดจางที่ปรึกษา   

     2.ขอขอมูลจากสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

     3.จางลูกจางโครงการฯ ทั่วประเทศ 

 6.3 ความถี่ในการเกบ็ขอมูล : ทุกเดือน 

 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน 

      

      

  7.  การเผยแพรขอมูล  

 7.1 วิธกีารเผยแพรขอมูล : เว็บไซต www.tourism.go.th 

 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกๆ 3 เดือน 

 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : พ.ศ. 2551 

  8.  ผูรบัผดิชอบ/ประสานงาน  

    ช่ือ : นางสาวสุชาวด ี ศรีสวุรรณกาฬ  

    ตําแหนง : ผอ.กองวิชาการทองเทีย่ว 

    กลุม/ฝาย : กองวิชาการทองเที่ยว  

    โทรศพัท : 0-2219 4010-17 ตอ 603 

    โทรสาร : 0-2219 2172 

    E-mail  address : suchavadee_s@tourism.go.th  

    ช่ือ : นายจาตุรนต  ภักดีวานชิ 

    ตําแหนง : นักพัฒนาการทองเที่ยว 6ว 

    กลุม/ฝาย : คณะทํางานการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสถติิดานการ
ทองเที่ยวสํานกังานพัฒนาการทองเทีย่ว 

    โทรศพัท : 0-2219 4010-17 ตอ 212 

    โทรสาร : 0-2214 1499 

    E-mail  address : jaturon_p@tourism.go.th

    ช่ือ : นางสาวจริมา  ทองสวสัดิ ์

    ตําแหนง : นักพัฒนาการทองเที่ยว 5 

    กลุม/ฝาย : คณะทํางานการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสถติิดานการ
ทองเที่ยวสํานกังานพัฒนาการทองเทีย่ว 

    โทรศพัท : 0-2219 4010-17 ตอ 213 

    โทรสาร : 0-2214 1499 

 ผ2-8



ภาคผนวกที่ 2 

    E-mail  address : jarima_t@tourism.go.th

    ช่ือ : นางสาวรุงราวรรณ  เรือนวิลัย 

    ตําแหนง : นักพัฒนาการทองเที่ยว  

    กลุม/ฝาย : กองวิชาการทองเที่ยว ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    โทรศพัท : 0-2219 4010-17 ตอ 420 

    โทรสาร : 0-2219 2126, 02 219 42172 

    E-mail  address : roongrawan_r@tourism.go.th

    กระทรวง : การทองเทีย่วและกีฬา 

    กรม/หนวยงาน : สํานักงานพฒันาการทองเทีย่ว 

 9.  คํานิยามที่สําคญั                              
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Official Statistics Profile 

   สาขาสถิติ : การทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร 

  1.  ช่ือสถติทิางการ   

 02 สถติิการถายทาํภาพยนตร  

  2.  รายการขอมูล :   

 การถายทาํภาพยนตร

 จํานวนการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทยและงบประมาณ จําแนกตามชนิดของภาพยนตร 

 จํานวนการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทยและงบประมาณ จําแนกตามประเทศผูผลติ 

  3.  ช่ือโครงการ/ งาน/  

      

  4.  พรบ./กฎหมาย ทีร่องรับโครงการ/งาน : 

  5.  ระดบัการนําเสนอขอมลู : ประเทศ 

  6.  การจดัทาํขอมูล   

 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูที่ใช :  

 6.2 วิธกีารเกบ็ขอมูล : รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน หนวยงานอ่ืน 
และรวบรวมจากทะเบียน 

 6.3 ความถี่ในการเกบ็ขอมูล : ทุกวัน 

 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกๆ เดือน  

  7.  การเผยแพรขอมูล  

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

 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกๆ ป 

 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : พ.ศ. 2550 

  8.  ผูรบัผดิชอบ/ประสานงาน  

    ช่ือ : นางสาวสุชาวด ี ศรีสวุรรณกาฬ  

    ตําแหนง : ผอ.กองวิชาการทองเทีย่ว 

    โทรศพัท : 0-2219 4010-17 ตอ 403 

    โทรสาร : 0-2219 2172 

    E-mail  address : suchavadee_s@tourism.go.th  

    ช่ือ : นางสาววรรณสริิ โมรากุล 

    ตําแหนง : ผอ.กองกิจการภาพยนตร 

    สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัตงิาน : กองกิจการภาพยนตร 

    กลุม/ฝาย : - 

    โทรศพัท : 0-2219 4010-17 ตอ 460  

    โทรสาร : 02 216 5637 

    E-mail  address : wanasiri_m@tourism.go.th
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    ช่ือ : นางสาววรธีรา สุวรรณศร 

    ตําแหนง : นักพัฒนาการทองเที่ยว 6ว 

    สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัตงิาน : กองกิจการภาพยนตร 

    กลุม/ฝาย : กลุมสงเสริมธุรกิจภาพยนตร 

    โทรสาร : 02 216 6907 

    E-mail  address : worateera_s@tourism.go.th

    กระทรวง : การทองเทีย่วและกีฬา 

    กรม/หนวยงาน : สํานักงานพฒันาการทองเทีย่ว 

 9.  คํานิยามที่สําคญั                              
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(2) สํานักงานสถิติแหงชาติ มีสถติทิางการ 10 รายการ ดังน้ี 
 

Official Statistics Profile 

 สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร 
  1.  ช่ือสถติทิางการ   
 01 คาใชจายดานการเดินทางในโอกาสพิเศษและทองเทีย่ว 

  2.  รายการขอมูล : คาใชจายการเดินทางในโอกาสพิเศษและทองเที่ยว 

  3.  ช่ือโครงการ/ งาน/   

 01 สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2550 

  4.  พ.ร.บ./กฎหมาย ที่รองรับโครงการ/งาน : พ.ร.บ.สถติิ พ.ศ. 2508 

  5.  ระดบัการนําเสนอขอมลู : จังหวัด ภาค ทัว่ประเทศ 

  6.  การจดัทาํขอมูล   

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

 6.2 วิธกีารเกบ็ขอมูล : สํารวจ 

 6.3 ความถี่ในการเกบ็ขอมูล : ทุกเดือน 

 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุก 6 เดือน ทกุป 

  7.  การเผยแพรขอมูล  

 7.1 วิธกีารเผยแพรขอมูล : เอกสารรายงาน เว็บไซต 

 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุก 6 เดือน ทกุป 

 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : พ.ศ. 2549 

  8.  ผูรบัผดิชอบ/ประสานงาน  

    ช่ือ : นางโสนนอย  บุราเจริญ 

    ตําแหนง : นักสถิติเศรษฐสังคม 5 

    กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    กรม/หนวยงาน : สํานักงานสถติแิหงชาต ิ

    สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัตงิาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2 

    กลุม/ฝาย : กลุมสถติิรายไดรายจาย 

    โทรศพัท : 0-22810333 ตอ 1207 

    โทรสาร : 0-2281-8617 

    E-mail  address : esesnso@nso.go.th 

 9.  คํานิยามที่สําคญั                              

   
คาใชจายดานการเดินทางในโอกาสพิเศษและทองเทีย่ว เปนคาใชจายเก่ียวกับการเดินทางไป
ทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ  ไปกิจธุระอ่ืน เชน ไปเยี่ยมญาติ หรือทาํบุญ เปนตน  รวม
คาซื้อสนิคาหรอืของที่ระลึก 

 
 

 ผ2-12



ภาคผนวกที่ 2 

Methodology 
แบบสอบถามการจัดทําโครงการสํารวจ 

สาขาสถิต ิ การทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร    

โครงการสํารวจ 
 
สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2550 
  

คุมรวม (Coverage)       

 
 
ครัวเรือนสวนบคุคลทั่วประเทศ 76 จังหวดั ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 
  

 ในเขตเทศบาล เลือก 15 ครัวเรือนตอชุมรุมอาคาร   
  

 นอกเขตเทศบาล เลือก 10 ครวัเรือนตอหมูบาน 
  

 จํานวนครัวเรือนสวนบุคคลตัวอยางทั้งสิ้น 52,000 ครัวเรือน 
  

แผนการสุมตวัอยาง       

 
 
Stratefied two-stage sampling 
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Official Statistics Profile 

 สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร 

  1.  ช่ือสถติทิางการ :   

 01 โรงแรมและเกสตเฮาส 

  2.  รายการขอมูล : 
จํานวนโรงแรมและเกสตเฮาสตามคุมรวม โรงแรมที่ตั้งข้ึนตามพระราชบญัญัติโรงแรม 
พ.ศ. 2547  และเกสตเฮาสทัว่ประเทศที่ดําเนินกิจการอยู ในปจจุบันจําแนกตาม ขนาด
ของกิจการ (จํานวนหองพัก) จงัหวัด  ภาค 

  3.  ช่ือโครงการ/ งาน/ :  

 01 สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2549 

  4.  พรบ./กฎหมาย ทีร่องรับโครงการ/งาน : 

  5.  ระดบัการนําเสนอขอมลู : ทั่วประเทศ 

  6.  การจดัทาํขอมูล   

 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูที่ใช : 

 6.2 วิธกีารเกบ็ขอมูล : สํารวจโดยการสัมภาษณ / ทอดแบบสอบถาม 

 6.3 ความถี่ในการเกบ็ขอมูล : ทุก 2 ป 

 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุก 2 ป 

  7.  การเผยแพรขอมูล  

 7.1 วิธกีารเผยแพรขอมูล : เอกสารรายงาน / CD-Rom / website ของ สสช 

 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทกุ 2 ป 

 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : 

  8.  ผูรบัผดิชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา : 

    ช่ือ : นางเรวด ี  อําไพพรรณ 

    ตําแหนง : นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว 

    กระทรวง :  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถติแิหงชาต ิ

    สํานัก/ศูนย/กองทีป่ฏิบัตงิาน : สถติิเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1 

    กลุม/ฝาย : สถติิสถานประกอบการ 2 

    โทรศพัท : 02 - 2810 – 333  ตอ 1211-1214 

    โทรสาร : 02-2818-617 

    E-mail  address : ebusines@nso.go.th 

 9.  คํานิยามที่สําคญั : โรงแรมและเกสตเฮาส หมายถึงบรรดาสถานที่ทกุแหงทีจ่ัดตั้งข้ึน   เพ่ือรับสินจางสําหรับคน
เดินทาง  หรือบุคคลที่ประสงคจะหาที่อยูหรอืที่พักชั่วคราวเฮาส                              
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Official Statistics Profile 

 สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร 

  1.  ช่ือสถติทิางการ :   

 02 หองพักของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส 

  2.  รายการขอมูล : ขอมูลแสดงจํานวนหองพักตามประเภทของหองพักในโรงแรมและเกสตเฮาสจําแนกตาม 
ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด  ภาค   

  3.  ช่ือโครงการ/ งาน/ :  

 01 สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2549 
  4.  พรบ./กฎหมาย ทีร่องรับโครงการ/งาน : 
  5.  ระดบัการนําเสนอขอมลู : ทั่วประเทศ 

  6.  การจดัทาํขอมูล   

 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูที่ใช :  

 6.2 วิธกีารเกบ็ขอมูล : สํารวจโดยการสัมภาษณ/ทอดแบบสอบถาม 

 6.3 ความถี่ในการเกบ็ขอมูล : ทุก 2 ป 

 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุก 2 ป 

  7.  การเผยแพรขอมูล   

 7.1 วิธกีารเผยแพรขอมูล : เอกสารรายงาน / CD-Rom / website ของ สสช 

 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุก 2 ป 

 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : 

  8.  ผูรบัผดิชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :  

    ช่ือ : นางเรวด ี  อําไพพรรณ 

    ตําแหนง : นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว 

    กระทรวง :  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถติแิหงชาต ิ

    สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัตงิาน : สถติิเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1 

    กลุม/ฝาย : สถติิสถานประกอบการ 2 

    โทรศพัท : 02 - 2810 – 333  ตอ 1211-1214 

    โทรสาร : 02-2818-617 

    E-mail  address : ebusines@nso.go.th 

 9.  คํานิยามที่สําคญั :                                

   หองพักจําแนกออกเปน  2  ประเภทคือ 

    - หองชุด (Suite) หมายถึง  หองพักที่ประกอบดวยหองนอนหนึ่ง หรือสองหอง   
หองรับแขก หรือหองนั่งเลน 

   และอาจมหีองสําหรับใชเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนรวมอยูดวยไดแก  หองสําหรับเลขานุการเปนตน 

    - หองสามญั  หมายถึง หองพักอ่ืน ๆ ที่มิใชหองชุด ไดแก หองเตียงเดี่ยว หองเตียงคู 
และหอง 3 เตียง เปนตน  
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Official Statistics Profile 

 สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร 
  1.  ช่ือสถติทิางการ :   
 03 ผูทีม่าพักของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส 

  2.  รายการขอมูล : ขอมูลแสดงจํานวนผูเขาพักทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศที่เขาพักในโรงแรมและเกสต
เฮาสจําแนกตาม ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด  ภาค   

  3.  ช่ือโครงการ/ งาน/ :   

 01 สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2549 

  4.  พรบ./กฎหมาย ทีร่องรับโครงการ/งาน : 

  5.  ระดบัการนําเสนอขอมลู : ทั่วประเทศ 

  6.  การจดัทาํขอมูล   

 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูที่ใช :  

 6.2 วิธกีารเกบ็ขอมูล : สํารวจโดยการสัมภาษณ / ทอดแบบสอบถาม 

 6.3 ความถี่ในการเกบ็ขอมูล : ทุก 2 ป 

 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุก 2 ป 

  7.  การเผยแพรขอมูล   
 7.1 วิธกีารเผยแพรขอมูล : เอกสารรายงาน / CD-Rom / website ของ สสช 
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุก 2 ป 

 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :  
  8.  ผูรบัผดิชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :   
    ช่ือ : นางเรวด ี  อําไพพรรณ 

    ตําแหนง : นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว 

    กระทรวง :  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถติแิหงชาต ิ

    สํานัก/ศูนย/กองทีป่ฏิบัตงิาน : สถติิเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1 

    กลุม/ฝาย : สถติิสถานประกอบการ 2 

    โทรศพัท : 02 - 2810 – 333  ตอ 1211-1214 

    โทรสาร : 02-2818-617 
    E-mail  address : ebusines@nso.go.th 
 9.  คํานิยามที่สําคญั :                                

             จํานวนผูทีม่าพัก  หมายถึง จํานวนผูพักคางคืนในโรงแรม/เกสตเฮาสแหงนี้ จําแนกเปน 

   คนไทย หมายถึง ผูมาพักที่มีถิ่นที่อยูอาศัยถาวรในประเทศไทยโดยจาํแนกเปน 

                 -  คนในพื้นที ่ หมายถึง ผูมาพักทีมี่ถิ่นที่อยูอาศยัถาวร หรือประกอบอาชีพ/ศึกษาใน
จังหวัดที่โรงแรม/เกสตเฮาสทีท่ําการสํารวจนัน้ตั้งอยู 

                  - คนนอกพื้นที่ หมายถึง ผูมาพักที่มีถิ่นที่อยูอาศยัถาวร หรือประกอบอาชีพ/ศึกษาใน
จังหวัดอ่ืน ๆ ที่ไมใชจังหวัดทีโ่รงแรม/เกสตเฮาสทีท่ําการสาํรวจนั้นตั้งอยู 

   คนตางประเทศ หมายถึง ผูมาพักที่มีถิ่นที่อยูอาศัยถาวร หรอืประกอบอาชพี/ศึกษาในตางประเทศ 
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Official Statistics Profile 

 สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร 

  1.  ช่ือสถติทิางการ :   

 04 หองประชมุสัมมนาและหองจดัเลี้ยงของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส 

  2.  รายการขอมูล : ขอมูลแสดงจํานวนหองประชมุ/สัมมนาและหองจัดเลี้ยงทีมี่อยูในโรงแรมและเกสต
เฮาส 

    จําแนกตาม ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด  ภาค   

  3.  ช่ือโครงการ/ งาน/ 
:   

 01 สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2549 

  4.  พรบ./กฎหมาย ทีร่องรับโครงการ/งาน : 

  5.  ระดบัการนําเสนอขอมลู : ทั่วประเทศ 

  6.  การจดัทาํขอมูล   

 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูที่ใช :  

 6.2 วิธกีารเกบ็ขอมูล : สํารวจโดยการสัมภาษณ / ทอดแบบสอบถาม 

 6.3 ความถี่ในการเกบ็ขอมูล : ทุก 2 ป 

 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุก 2 ป 

  7.  การเผยแพรขอมูล   

 7.1 วิธกีารเผยแพรขอมูล : เอกสารรายงาน / CD-Rom / website ของ สสช 

 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุก 2 ป 

 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :  

  8.  ผูรบัผดิชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :  

    ช่ือ : นางเรวด ี  อําไพพรรณ 

    ตําแหนง : นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว 

    กระทรวง :  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถติแิหงชาต ิ

    สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัตงิาน : สถติิเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1 

    กลุม/ฝาย : สถติิสถานประกอบการ 2 

    โทรศพัท : 02 - 2810 – 333  ตอ 1211-1214 

    โทรสาร : 02-2818-617 

    E-mail  address : ebusines@nso.go.th 

 9.  คํานิยามที่สําคญั :     -   

 ผ2-17



ภาคผนวกที่ 2 

Official Statistics Profile 

 สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร 

  1.  ช่ือสถติทิางการ :   

 05 คนทํางานของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส 

  2.  รายการขอมูล : ขอมูลแสดงจํานวนผูซึ่งปฏิบัตงิานในโรงแรมและเกสตเฮาส 

    จําแนกตาม ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด  ภาค   

  3.  ช่ือโครงการ/ งาน/ :  

 01 สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2549 

  4.  พรบ./กฎหมาย ทีร่องรับโครงการ/งาน : 

  5.  ระดบัการนําเสนอขอมลู : ทั่วประเทศ 

  6.  การจดัทาํขอมูล   

 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูที่ใช :  

 6.2 วิธกีารเกบ็ขอมูล : สํารวจโดยการสัมภาษณ / ทอดแบบสอบถาม 

 6.3 ความถี่ในการเกบ็ขอมูล : ทุก 2 ป 

 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุก 2 ป 

  7.  การเผยแพรขอมูล  

 7.1 วิธกีารเผยแพรขอมูล : เอกสารรายงาน / CD-Rom / website ของ สสช 

 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุก 2 ป 

 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : 

  8.  ผูรบัผดิชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :  

    ช่ือ : นางเรวด ี  อําไพพรรณ 

    ตําแหนง : นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว 

    กระทรวง :  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถติแิหงชาต ิ

    สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัตงิาน : สถติิเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1 

    กลุม/ฝาย : สถติิสถานประกอบการ 2 

    โทรศพัท : 02 - 2810 – 333  ตอ 1211-1214 

    โทรสาร : 02-2818-617 

    E-mail  address : ebusines@nso.go.th 

 9.  คํานิยามที่สําคญั :                                
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ภาคผนวกที่ 2 

   คนทํางาน  

   
             หมายถึง ผูทีท่ํางานในโรงแรมและเกสตเฮาส   ณ  วันที ่ 31  ธันวาคม  2548  หรือเมื่องวด
สุดทาย (ในกรณีโรงแรมและเกสตเฮาสเลิกกิจการ หรือหยดุกิจการกอน 31 ธันวาคม 2548)   ของ
การจายเงินเดือนในรอบป 2548 คนทํางานประกอบดวย 

   

คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน  หมายถึง เจาของกิจการ หรือหุนสวนทีท่ํางานใหโรงแรม/
เกสตเฮาส   โดยไมไดรับคาจางเงินเดือนผูที่อาศยัอยูในครัวเรือนของเจาของกิจการหรือบุคคลอ่ืนที่
ทํางานใหกับโรงแรม/เกสตเฮาสอยางนอยสัปดาหละ 20 ช่ัวโมงโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือนเปน
ประจํา (ถาไดรับคาจางเงินเดือน ใหนับเปนลูกจาง) 

   

ลูกจาง  หมายถึง ผูทีท่ํางานและดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของทั้งในและนอกโรงแรมและเกสต
เฮาสโดยไดรับคาตอบแทนเปนคาจาง เงินเดือน เปนประจํา   ไดแก  ผูจัดการทั่วไป ผูอํานวยการ 
หัวหนาฝายตาง ๆ  ผูจัดการ เจาหนาที่ประชาสัมพันธ พนักงานตอนรับ ผูควบคุมการทําความสะอาด 
หัวหนาพนักงานขาย พนักงานทําความสะอาด พนักงานขนของ คนทําสวน พนักงานขับรถ เปนตน 
โดยจําแนกเปน 4 ประเภทไดแก 

    - ผูบรหิาร (General Manager and Department Heads)  ไดแก ผูจัดการทัว่ไป
ผูอํานวยการ หวัหนาฝายตาง ๆ เปนตน

 
  

 

 

   
 - รองหัวหนาฝายและผูชวยหัวหนาฝาย (Sub and Assistant Department Heads) ไดแก 
ผูจัดการฝายหรอืหัวหนาแผนกตาง ๆ ไดแก อาหาร เครื่องดื่ม หองพัก ตอนรบั บุคคล การเงิน ชาง 
และหวัหนาผูปรุงอาหารเปนตน

   - พนักงานผูใชเทคนิคระดบักลาง ไดแก เจาหนาที่ประชาสัมพันธ พนักงานตอนรับ พนักงานบัญชี 
พนักงานผสมเครื่องดื่ม ผูควบคุมทาํความสะอาด เปนตน 

    - พนักงานทีไ่มตองใชเทคนิค ไดแก พนักงานทําความสะอาด พนักงานขนของ คนทาํสวน 
พนักงานขับรถเปนตน
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ภาคผนวกที่ 2 

Official Statistics Profile 

 สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร 

  1.  ช่ือสถติทิางการ :   
 06 คาตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส 

  2.  รายการขอมูล : 
คาตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส ตามคุมรวมโรงแรม
ที่ตั้งข้ึนตามพระราชบญัญตัิโรงแรม พ.ศ. 2547  และเกสตเฮาสทัว่ประเทศที่ดําเนิน
กิจการอยู ในปจจุบันจําแนกตาม ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวดั  ภาค 

  3.  ช่ือโครงการ/ งาน/ :  

 01 สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2549 

  4.  พรบ./กฎหมาย ทีร่องรับโครงการ/งาน : 

  5.  ระดบัการนําเสนอขอมลู : ทั่วประเทศ 

  6.  การจดัทาํขอมูล   

 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูที่ใช :  

 6.2 วิธกีารเกบ็ขอมูล : สํารวจโดยการสัมภาษณ / ทอด
แบบสอบถาม 

 6.3 ความถี่ในการเกบ็ขอมูล : ทุก 2 ป 

 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุก 2 ป 

  7.  การเผยแพรขอมูล   

 7.1 วิธกีารเผยแพรขอมูล : เอกสารรายงาน / CD-Rom / website ของ 
สสช 

 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุก 2 ป 

 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : 

  8.  ผูรบัผดิชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :  
    ช่ือ : นางเรวด ี  อําไพพรรณ 
    ตําแหนง : นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว 

    กระทรวง :  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถติแิหงชาต ิ

    สํานัก/ศูนย/กองทีป่ฏิบัตงิาน : สถติิเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1 

    กลุม/ฝาย : สถติิสถานประกอบการ 2 

    โทรศพัท : 02 - 2810 – 333  ตอ 1211-1214 

    โทรสาร : 02-2818-617 

    E-mail  address : ebusines@nso.go.th 

 9.  คํานิยามที่สําคญั :                               

   คาตอบแทนแรงงาน หมายถึง คาใชจายทีส่ถานประกอบการจายใหกับลูกจางเปนคาตอบแทน
ในการทํางาน ไดแก 

        - คาจาง เงินเดือน 
        - คาลวงเวลา โบนัส เงินรางวัลพิเศษ เงินเพ่ิมคาครองชพี คานายหนา 
        - สวสัดิการคารักษาพยาบาล 
        - สวสัดิการอื่น ๆ 
        - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
        - เงินสมทบกองทุนการประกันสังคม 
        - คาตอบแทนแรงงานอื่น ๆ 
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ภาคผนวกที่ 2 

 

Official Statistics Profile 

 สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร 
  1.  ช่ือสถติทิางการ :   
 07 คาใชจายของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส 

  2.  รายการขอมูล : คาใชจายของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาสตาม คุมรวมโรงแรมทีต่ั้งข้ึน
ตามพระราชบญัญัต ิ

    โรงแรม พ.ศ. 2547   และเกสตเฮาสทั่วประเทศที่ดาํเนินกิจการอยูในปจจุบัน 

    จําแนกตาม  ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด  ภาค  

  3.  ช่ือโครงการ/ งาน/ :   

 22 สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2549 

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

  5.  ระดบัการนําเสนอขอมลู : ทั่วประเทศ 
  6.  การจดัทาํขอมูล   
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูที่ใช :  

 6.2 วิธกีารเกบ็ขอมูล : สํารวจโดยการสัมภาษณ / ทอดแบบสอบถาม 

 6.3 ความถี่ในการเกบ็ขอมูล : ทุก 2 ป 

 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุก 2 ป 

  7.  การเผยแพรขอมูล   

 7.1 วิธกีารเผยแพรขอมูล : เอกสารรายงาน / CD-Rom / website ของ 
สสช 

 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุก 2 ป 

 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : 

  8.  ผูรบัผดิชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :  
    ช่ือ : นางเรวด ี  อําไพพรรณ 
    ตําแหนง : นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว 

    กระทรวง :  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถติแิหงชาต ิ
    สํานัก/ศูนย/กองทีป่ฏิบัตงิาน : สถติิเศรษฐกิจ สังคมและประชามติ 1 
    กลุม/ฝาย : สถติิสถานประกอบการ 2 

    โทรศพัท : 02 - 2810 – 333  ตอ 1211-1214 

    โทรสาร : 02-2818-617 

    E-mail  address : ebusines@nso.go.th 

 9.  คํานิยามที่สําคญั :                               

   คาใชจายของสถานประกอบการ หมายถึง คาใชจายในการดําเนินกิจการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
ถึง 31 ธันวาคม โดยจําแนกเปน 

   
    - คาตอบแทนแรงงาน ไดแกคาจางเงินเดือน คาลวงเวลา โบนัส เงินรางวัลพิเศษเงินเพ่ิม
คาครองชีพ คานายหนา สวสัดกิารคารักษาพยาบาล สวสัดิการอ่ืน ๆ    เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน เงินสมทบกองทุนเงินประกันสังคมคาตอบแทนแรงงานอื่นๆ 

   

  - คาใชจายในการดําเนินงานหมายถึง คาใชจายทุกประเภททีจ่ายเพื่อบรกิาร และดําเนินงาน
ของโรงแรมเกสตเฮาส เชน คาซื้อสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม คาไฟฟา คาน้าํประปา 
คากาซ คาน้ํามนัเชื้อเพลิง คาไปรษณีย คาโทรศัพท คาโทรสาร คาเชาทีด่นิ คาเชาอาคาร คา
ซอมแซมตอเตมิและบํารุงรักษาอาคาร คาเครือ่งใชทาํดวยผา คาผลิตภัณฑทําความสะอาด
เบ้ืองตน 

 ผ2-21



ภาคผนวกที่ 2 

Official Statistics Profile 

 สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร 

  1.  ช่ือสถติทิางการ :   

 08 รายรับของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส 

  2.  รายการขอมูล : รายรับของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาสตามคุมรวม  โรงแรมทีต่ัง้ข้ึนตาม 

    พระราชบัญญัตโิรงแรม พ.ศ. 2547 และเกสตเฮาสทัว่ประเทศที่ดําเนินกิจการอยูใน
ปจจุบัน 

    จําแนกตาม ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด  ภาค   

  3.  ช่ือโครงการ/ งาน/ 
:   

 01 สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2549 

  4.  พรบ./กฎหมาย ทีร่องรับโครงการ/งาน : 

  5.  ระดบัการนําเสนอขอมลู : ทั่วประเทศ 

  6.  การจดัทาํขอมูล   

 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูที่ใช :  

 6.2 วิธกีารเกบ็ขอมูล : สํารวจโดยการสัมภาษณ / ทอดแบบสอบถาม 

 6.3 ความถี่ในการเกบ็ขอมูล : ทุก 2 ป 

 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุก 2 ป 

  7.  การเผยแพรขอมูล   

 7.1 วิธกีารเผยแพรขอมูล : เอกสารรายงาน / CD-Rom / website ของ สสช 

 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุก 2 ป 
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :  

  8.  ผูรบัผดิชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :  

    ช่ือ : นางเรวด ี  อําไพพรรณ 

    ตําแหนง : นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว 

    กระทรวง :  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถติแิหงชาต ิ

    สํานัก/ศูนย/กองทีป่ฏิบัตงิาน : สถติิเศรษฐกิจ สังคมและประชามติ 1 

    กลุม/ฝาย : สถติิสถานประกอบการ 2 

    โทรศพัท : 02 - 2810 – 333  ตอ 1211-1214 

    โทรสาร : 02-2818-617 

    E-mail  address : ebusines@nso.go.th 

 9.  คํานิยามที่สําคญั :                               

   

       รายรับของสถานประกอบการ หมายถึง รายรับจากการดาํเนินกิจการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
ถึง 31 ธันวาคม ไดแก รายรับจากการขายหองพัก รายรับจากภัตตาคาร/หองอาหาร รายรับจาก
สถานบันเทิง รายรับจากรานขายของที่ระลึกรายรับจากการใหเชาหองสัมนา และรายรับอ่ืนๆ 
เปนตน 
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Official Statistics Profile 

 สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร 

  1.  ช่ือสถติทิางการ :   

 09 มูลคาเพ่ิมของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส 

  2.  รายการขอมูล : ขอมูลแสดงมูลคาเพ่ิมของการประกอบกิจการของสถานประกอบการโรงแรมและเกสต
เฮาสจําแนกตาม ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวัด  ภาค   

  3.  ช่ือโครงการ/ งาน/ :  

 01 สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2549 

  4.  พรบ./กฎหมาย ทีร่องรับโครงการ/งาน : 

  5.  ระดบัการนําเสนอขอมลู : ทั่วประเทศ 

  6.  การจดัทาํขอมูล   

 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูที่ใช :  

 6.2 วิธกีารเกบ็ขอมูล : สํารวจโดยการสัมภาษณ / ทอดแบบสอบถาม 

 6.3 ความถี่ในการเกบ็ขอมูล : ทุก 2 ป 

 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุก 2 ป 

  7.  การเผยแพรขอมูล   

 7.1 วิธกีารเผยแพรขอมูล : เอกสารรายงาน / CD-Rom / website ของ สสช 

 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุก 2 ป 

 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : 

  8.  ผูรบัผดิชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :  

    ช่ือ : นางเรวด ี  อําไพพรรณ 

    ตําแหนง : นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว 

    กระทรวง :  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถติแิหงชาต ิ

    สํานัก/ศูนย/กองทีป่ฏิบัตงิาน : สถติิเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1 

    กลุม/ฝาย : สถติิสถานประกอบการ 2 

    โทรศพัท : 02 - 2810 – 333  ตอ 1211-1214 

    โทรสาร : 02-2818-617 

    E-mail  address : ebusines@nso.go.th 

 9.  คํานิยามที่สําคญั :      -  
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Methodology 
แบบสอบถามการจัดทําโครงการสํารวจ 

 

 งาน/โครงการ สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2549   

 
 
คุมรวม (Coverage) 

       

  
คุมรวม (Coverage) 

 
โรงแรมทีต่ั้งข้ึนตามพระราชบญัญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และเกสตเฮาสทั่ว
ประเทศ ซึ่งดําเนินการอยูในปจจุบัน 

 
 
จํานวนประชากร 
(Populection : N)               

2,496 แหง ทั่วประเทศ 

 
 
แผนการสุมตวัอยาง 

       

 

 
วิธีการเลือกตัวอยาง  
(Sample Size : n) 
               

 
แผนการสุมตัวอยางทีใ่ชเปนแบบ Stratified Random Sampling โดยมี
จังหวัดเปนสตราตัมโรงแรมและเกสตเฮาสเปนหนวยตัวอยาง ขนาด
ตัวอยาง (Sample Size : n) 2,176 แหง 
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(3)  กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีสถิตทิางการ 2 รายการ ดังนี ้
 

Official Statistics Profile 

 สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร 

  1.  ช่ือสถติทิางการ   

 01 ภัตตาคารและรานอาหาร   

  2.  รายการขอมูล : จํานวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนภัตตาคาร รานอาหารและเครือ่งดื่ม 

  3.  ช่ือโครงการ/ งาน/   

  4.  พรบ./กฎหมาย ทีร่องรับโครงการ/งาน :  

  5.  ระดบัการนําเสนอขอมลู : อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค ประเทศ 

  6.  การจดัทาํขอมูล   

 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูที่ใช :  

 6.2 วิธกีารเกบ็ขอมูล : จัดเก็บจากการจดทะเบียน 

 6.3 ความถี่ในการเกบ็ขอมูล : Real time 

 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : รายวัน 

  7.  การเผยแพรขอมูล  

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

 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : รายวัน 

 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : พ.ศ. 2551 

  8.  ผูรบัผดิชอบ/ประสานงาน  

    ช่ือ : คุณภาวนา หอพิสุทธ์ิ 

    ตําแหนง : นักวิชาการพาณิชย 8ว 

    กระทรวง : กระทรวงพาณชิย 

    กรม หนวยงาน :/

/

/

กรมพัฒนาธรุกิจการคา 

    
สํานัก ศูนย/กองที่

ปฏิบัตงิาน : สํานักบริการขอมูลธุรกิจ 

    กลุม ฝาย : วิเคราะหขอมูลสถติ ิ

    โทรศพัท : 0-254 74376 

    โทรสาร : 0-2547 4372-3 

    E-mail  address : document@dbd.go.th

 9.  คํานิยามที่สําคญั   จํานวนผูประกอบการทีจ่ดทะเบียนประกอบธุรกิจภัตตาคาร รานอาหารและเครื่องดื่ม โดย 
ผูประกอบการที่จดทะเบยีน 1 ราย อาจมจีํานวนภัตตาคาร รานอาหารและเครื่องดื่มมากกวา 

  1 แหง                           
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Official Statistics Profile 

 สถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร 

  1.  ช่ือสถติทิางการ   

 01 โรงแรมและเกสตเฮาส   

  2.  รายการขอมูล : จํานวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนโรงแรมและเกสตเฮาส 

  3.  ช่ือโครงการ/ งาน/   

  4.  พรบ./กฎหมาย ทีร่องรับโครงการ/งาน :  

  5.  ระดบัการนําเสนอขอมลู : อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค ประเทศ 

  6.  การจดัทาํขอมูล   

 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูที่ใช :  

 6.2 วิธกีารเกบ็ขอมูล : จัดเก็บจากการจดทะเบยีน 

 6.3 ความถี่ในการเกบ็ขอมูล : Real time 

 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : รายวัน 

  7.  การเผยแพรขอมูล  

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

 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : รายวัน 

 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : พ.ศ. 2551 

  8.  ผูรบัผดิชอบ/ประสานงาน  

    ช่ือ : คุณภาวนา หอพิสุทธ์ิ 

    ตําแหนง : นักวิชาการพาณิชย 8ว 

    กระทรวง : กระทรวงพาณชิย 

    กรม หนวยงาน :/

/

/

กรมพัฒนาธรุกิจการคา 

    
สํานัก ศูนย/กองที่

ปฏิบัตงิาน : สํานักบริการขอมูลธุรกิจ 

    กลุม ฝาย : วิเคราะหขอมูลสถติ ิ

    โทรศพัท : 0-254 74376 

    โทรสาร : 0-2547 4372-3 

    E-mail  address : document@dbd.go.th

 9.  คํานิยามที่สําคญั       จํานวนผูประกอบการทีจ่ดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาส โดยผูประกอบการที่
จดทะเบียน 1 ราย อาจมีจาํนวนภัตตาคาร รานอาหารและเครื่องดื่มมากกวา 

  1 แหง                                         
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ตารางผูรับผิดชอบหนวยสถิติ (Statistical Units) , สถติิ
ทางการ (Official Statistics)  

และงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 
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หมวด ชื่อสถิตทิางการ รายการสถติทิางการ หนวยงาน/หนวยสถิตทิี่จดัเก็บ
ขอมูล/ผูรับผดิชอบสถิตทิางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน IT  

1. การทองเทีย่วของ
นักทองเที่ยวตางประเทศ 
(International 
Tourism) 

 

• จํานวนนักทองเที่ยว
ตางประเทศ 

• จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ 
จําแนกตามสญัชาติ (Number of 
International Tourist Arrival to 
Thailand by Nationality) 

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

• จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาใน
ประเทศไทย จาํแนกตามสัญชาติ 
และวิธีการเดินทาง (International 
Tourist Arrivals to Thailand by 
Nationality and Mode of 
Transport) 

• จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาใน
ประเทศไทย จาํแนกตามประเทศที่
อาศัย (International Tourist  
Arrivals to Thailand by Country 
of Residence) 

• จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศที่
เขามาในประเทศไทย จําแนก เพศ 
ความถี่ วิธีการเดินทาง วตัถุประสงค
ของการเขามา อายุ และอาชีพ 
(International Tourist Arrivals by 
sex, frequency of visit, travel 
arrangement, purpose of visit, 
age, occupation)  

• จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศที่

สํานักงานพัฒนาการทองเทีย่ว 

กองวิชาการทองเที่ยว 

ชื่อ : นางสาวสชุาวด ี  ศรสีุวรรณกาฬ 

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  ทองสวสัดิ ์

ตําแหนง : นักพัฒนาการทองเที่ยว 5 

โทรศัพท : 0-2219 4010-17 ตอ 213 

โทรสาร : 0-2214 1499 

Excel file 
ใน SQL 

ชื่อ : นางสาวสชุาวด ี  ศรี
สุวรรณกาฬ 

ตําแหนง : ผอ.กองวิชาการ
ทองเที่ยว (นักพัฒนาการ
ทองเที่ยว 8ว) 

โทรศัพท : 0-2219-4010-17 
ตอ 403 

โทรสาร : 0-2219-2172 

E-mail : 
suchavadee_s@tourism.go.
th 

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 
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เขามาในประเทศไทย จําแนกตาม
สัญชาติ ณ สนามบินสุวรรณภมูิ 
(International Tourist Arrivals to 
Thailand by Nationality at 
Suvarnabhumi International 
Airport) 

2. การทองเทีย่ว
ภายในประเทศของ
นักทองเที่ยวชาวไทย
(Domestic Tourism) 

• จํานวนนักทองเที่ยว
ชาวไทย 

• จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทย (Thai 
visitor) 

• ระยะเวลาพักเฉลี่ย (Average on 
Length of Stay) 

Excel file 
ใน SQL 

3. การทองเทีย่ว
ตางประเทศของ
นักทองเที่ยวไทย 
(Outgoing Thai 
Nationals) 

• จํานวนคนไทยที่
เดินทางทองเทีย่ว
ตางประเทศ 

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

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 

E-mail : 
roongrawan_r@tourism.go.th 

           : 
webmaster@tourism.ac.th 

 

Excel file 
ใน SQL 

4. สถานพักแรมตามแหลง
ทองเที่ยว /ผูเขาพัก/ 
หองประชมุ/คาใชจาย 
รายรับของสถาน
ประกอบการโรงแรม
และเกสตเฮาส/
คาตอบแทนแรงงาน 

• จํานวนสถานพกัแรม • จํานวนสถานพกัแรม จํานวนหองพัก 
วันพักเฉลี่ย อัตราการเขาพัก จาํนวน
คนเขาพักแรม คนไทย/คน
ตางประเทศ จาํแนกรายภาค 
(Accommodation Establishments 
of Tourist Attraction in Thailand) 

• จํานวนผูเขาพักแรมตามสถานที่พัก
แรม จําแนกรายจังหวดั และสญัชาติ 
รวมนักทองเทีย่วชาวไทย (Guest 
Arrivals at Accommodation 
Establishments in provinces by 
Nationality included Thai)  

• จํานวนโรงแรมและเกสตเฮาสตาม
คุมรวม โรงแรมที่ตั้งขึ้นตาม

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

 

สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและ
ประชามต ิ1 

กลุมสถติสิถานประกอบการ 2 

นางสาวสกุลกานต  ขันแข็ง 

ตําแหนง : นักวิชาการสถติิ 7ว 

0-22810333 ตอ 1211 

0-2281-8617 

sakulkarn@nso.go.th, 
ebusines@nso.go.th 

Excel file นายธเนส โกมลวิภาต 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 7วช 

ศูนยสารสนเทศยทุธศาสตร
ภาครัฐ 

สํานักงานสถติแิหงชาต ิ

tkomol@nso.go.th 

0-2281-0333 ตอ 2106-2107 
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พระราชบัญญัตโิรงแรม พ.ศ. 2547  
และเกสตเฮาสทั่วประเทศทีด่าํเนิน
กิจการอยู ในปจจุบันจําแนกตาม 
ขนาดของกิจการ (จํานวนหองพัก) 
จังหวัด  ภาค 

• จํานวนหองพักตามประเภทของ
หองพักในโรงแรมและเกสตเฮาส
จําแนกตาม ขนาดของกิจการ 
(จํานวนหองพัก) จังหวัด  ภาค 

• จํานวนผูเขาพักทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศที่เขาพักในโรงแรมและ
เกสตเฮาสจําแนกตาม ขนาดของ
กิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวดั  
ภาค 

• จํานวนหองประชุม/สัมมนาและหอง
จัดเลี้ยงที่มีอยูในโรงแรมและเกสต
เฮาส จําแนกตาม ขนาดของกิจการ 
(จํานวนหองพัก) จังหวัด  ภาค 

• จํานวนผูซึ่งปฏบิัติงานในโรงแรมและ
เกสตเฮาส จําแนกตาม ขนาดของ
กิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวดั  
ภาค 

• คาใชจายของสถานประกอบการ
โรงแรมและเกสตเฮาสตาม คุมรวม
โรงแรมทีต่ั้งขึ้นตามพระราชบญัญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547   และเกสต
เฮาสทั่วประเทศทีด่ําเนินกิจการอยู
ในปจจุบันจาํแนกตาม  ขนาดของ
กิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวดั  
ภาค 

• รายรับของสถานประกอบการ
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โรงแรมและเกสตเฮาสตามคุมรวม  
โรงแรมทีต่ั้งขึ้นตามพระราชบญัญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 และเกสตเฮาส
ทั่วประเทศทีด่าํเนินกิจการอยูใน
ปจจุบันจําแนกตาม ขนาดของ
กิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวดั  
ภาค 

• มูลคาเพิ่มของการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบการโรงแรมและ
เกสตเฮาสจําแนกตาม ขนาดของ
กิจการ (จํานวนหองพัก) จังหวดั  
ภาค 

5. การถายทาํภาพยนตร • จํานวนการถายทํา
ภาพยนตรตางประเทศ
ในประเทศไทย 

• จํานวนการถายทําภาพยนตร
ตางประเทศในประเทศไทยและ
งบประมาณ จําแนกตามชนิดของ
ภาพยนตร  

• จํานวนการถายทําภาพยนตร
ตางประเทศในประเทศไทย จาํแนก
ตามประเทศผูผลิตภาพยนตร  

เก็บเปน
ตาราง
ธรรมดาโดย
การ key 
ขอมูลลงใน 
website 
www.tourism
.go.th  และ 
thailandfilm.
org 

น.ส.วรรณสริิ โมรากุล            

 น.ส. วรธีรา สวุรรณศร 

6. คาใชจายของ
นักทองเที่ยว
ตางประเทศ 
(International visitor 
expenditure) 

• คาใชจายของ
นักทองเที่ยว
ตางประเทศ 

• คาใชจายเฉลีย่ตอคนตอวัน 
(Average expenditure per 
person per day) 

• รายได (Revenue)   

Excel file 
ใน SQL 

น.ส.สชุาวดี ศรสีุวรรณกาฬ 

น.ส.รุงราวรรณ เรือนวิลัย 

7. คาใชจายของ
นักทองเที่ยวชาวไทย 
(Domestic tourism 

• คาใชจายของ
นักทองเที่ยวชาวไทย 

• คาใชจายเฉลีย่ตอคนตอวัน 
(Average expenditure per 
person per day) 

สํานักงานพัฒนาการทองเทีย่ว 

กองกิจการภาพยนตร 

ชื่อ : นางสาววรรณสริ ิโมรากุล 

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

โทรสาร : 0-2216-6656 

E-mail : 
wanasiri_m@tourism.go.th  

ชื่อ : นางสาววรธีรา สุวรรณศร 

ตําแหนง : นักพัฒนาการทองเที่ยว 6
โทรศัพท : โทรศัพท : 0-2219-4010-
17 ตอ 462 

โทรสาร : 0-2216-6656 

E-mail : 
worateera_s@tourism.go.th  

Excel file 
ใน SQL 

น.ส.สชุาวดี ศรสีุวรรณกาฬ 

น.ส.รุงราวรรณ เรือนวิลัย 
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expenditure) • รายได (Revenue)  

กองวิชาการทองเที่ยว 

ชื่อ : นางสาวสชุาวด ี  ศรสีุวรรณกาฬ 

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  ทองสวสัดิ ์

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 

สํานักงานสถติิแหงชาติ  

สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและ
ประชามต ิ2 

กลุมสถติิรายไดรายจาย 

ชื่อ : นางสาวนภัสสร  หอมวงศ 

ตําแหนง : นักสถติิเศรษฐสังคม 6ว  

โทรศัพท : 0-2281-0333 ตอ 1207 

โทรสาร : 0-2281-8617  

E-mail : esesnso@nso.go.th 

Excel file นายธเนส โกมลวิภาต 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 7วช 

ศูนยสารสนเทศยทุธศาสตร
ภาครัฐ 

สํานักงานสถติแิหงชาต ิ

tkomol@nso.go.th 

0-2281-0333 ตอ 2106-2107 

• จํานวนนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนภัตตาคาร 
รานอาหารและ
เครื่องดื่ม  

• จํานวนนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ภัตตาคาร รานอาหารและเครือ่งดื่ม 
จําแนกรายอําเภอ/เขต จังหวดั 
ประเทศ ทุนจดทะเบียน รายเดอืน 
รายไตรมาส รายป 

8. ผูประกอบการภตัตาคาร
และโรงแรม/  

• จํานวนนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนโรงแรมและ
เกสเฮาส 

• จํานวนนิติบุคคลที่จดทะเบียน
โรงแรมและเกสเฮาส จําแนกราย
อําเภอ/เขต จังหวัด ประเทศ ทุนจด
ทะเบียน รายเดอืน รายไตรมาส ราย
ป 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

สํานักบริการขอมูลธุรกิจ 

ชื่อ : คุณภาวนา หอพิสทุธิ์ 

ตําแหนง : นักวิชาการพาณชิย 8ว 

โทรศัพท : 0-254 74376 

โทรสาร : 0-2547 4372-3 

E-mail : pavanah@dbd.go.th 

 

ฐานขอมูล 
Oracle 

น.ส.เรวดี พิทยากร             
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรมพัฒนาธรุกิจการคา   

0-2547-4382 

reawadeep@dbd.go.th 
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รายงานการประชุม 

 
กําหนดการประชุมเชงิปฏิบตัิการ 

 เรื่อง แผนแมบทสถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร 
ครั้งที่ 1 

วันพฤหัสบดทีี ่7 สิงหาคม 2551    
เวลา 08.30 – 16.00 น 

ณ  หองวิสุทธกิษัตริย  โรงแรมตรัง  กรุงเทพมหานคร 
 
เวลา 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น.              รองเลขาธิการสถติิแหงชาติ   (นางจีราวรรณ บุญเพ่ิม)   

กลาวถึงความเปนมาและวัตถุประสงค “ การจัดทํา แผนแมบทสถิตริายสาขา ”  และ 
“ สถติิทางการ ” 

09.30 – 10.00 น. “ แนวทางการกําหนดสถติิทางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรม และภตัตาคาร ” 
 โดย  ที่ปรึกษาโครงการ   
10.00 – 10.30 น. รับประทานอาหารวาง 
10.30 – 12.00 น.      การทบทวนรายการสถิตสิาขาการทองเทีย่ว โรงแรม และภตัตาคารทีมี่อยูในปจจุบัน 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. การพิจารณาและกําหนดรายการสถิตทิางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรม และ ภัตตาคาร 
14.30 – 16.00 น “  แนวทางการจดัทาํทะเบยีนสถติิทางการและทะเบียนหนวยสถิต ิ”  

โดย  ที่ปรึกษาโครงการ 
16.00 น. ปดการประชุม 
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รายงานการประชุมเชงิปฏิบตัิการ 
แผนแมบทสถติิสาขาการทองเทีย่ว โรงแรม และภัตตาคาร 

ครั้งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2551 
หองวิสุทธกิษัตริย โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 

 
 

 สรุปคาํกลาวเปดประชุม และบรรยายพิเศษ โดย นางจีราวรรณ บุญเพ่ิม รองเลขาธิการสถติิแหงชาต ิ
 
 รองเลขาธิการสถติิแหงชาติ นางจีราวรรณ บุญเพ่ิม กลาวถึงความเปนมาและวตัถุประสงคการประชุมระหวาง 
สสช. และ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในฐานะเปนหุนสวนการพัฒนาระบบสถิตดิานการทองเทีย่วโรงแรม และ
ภัตตาคารของประเทศ ซึ่งตองรวมมือกันในระยะยาวเพื่อใหระบบการแลกเปลี่ยนสถติิสําคญัระหวางหนวยงานตางๆ 
สําเร็จเปนจริง  
 
 พ.ร.บ.สถติิ พ.ศ.2550 กําหนดให สํานักงานสถ ิติแหงชาติ (สสช.) เปนหนวยกลางในการดําเนินงานดานสถติิ
ของประเทศ ในปงบประมาณ 2551 สสช.ไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนแมบทสถิตริายสาขาโดยไดจัดทาํแลว 3 สาขา 
ไดแก สาขาสขุภาพ สาขาอุตสาหกรรม พลงังาน เหมอืงแรและกอสราง และสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
และกําลังดาํเนนิการจดัทําแผนแมบทสถติิรายสาขาเพิม่อีก 2 สาขา คือสาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และสาขา
การทองเทีย่ว โรงแรมและภตัตาคาร ซึ่งจะมีหนวยงานหลักเปนเจาภาพรับผดิชอบการจดัทําแผนแมบทฯ ในแตละสาขา 
 
 สสช. ไดทดลองทําแผนแมบทสถติิสาขาการทองเที่ยวมาแลวตั้งแตป พ.ศ. 2548 การดาํเนินการในครั้งนี้
นับเปนการตอยอดงานเดิม โดยเปนการทาํงานรวมกันเพ่ือสรางเครือขายสถติิใหมีการทาํงานอยางตอเนื่องและเปน
เอกภาพ ใหความสําคัญกับ key indicators นําไปสูการจัดทําสถติิทางการซึ่งหนวยงานที่เก่ียวของจะตองมีสวนรวมใน
การคัดเลือกรายการสถติิสําคญัที่จะรับรองเปนสถติิทางการ ขณะน้ี สสช.ไดตั้งศูนยสารสนเทศภาครัฐ (National 
Information Center: NIC) หนวยงานสามารถใชบริการจากระบบเครือขายในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอมูลของ
หนวยงานตาง ๆ เขาดวยกัน  
 
 ระบบสถิตทิีใ่ชกันอยูในขณะนีมี้อยู 2 ระบบ คอื ระบบสถิตแิบบรวมศูนย (Centralized Statistical System) 
และระบบสถิตแิบบกระจายงาน (Decentralized Statistical System) ประเทศที่มีระบบสถติิที่เขมแข็งที่สดุ คือ  
แคนาดาไดใชระบบสถิติแบบรวมศูนย สําหรับ ญี่ปุน เกาหลีใต ไทย ตางก็ใชสถิตแิบบกระจายงาน  ปญหาที่เกิดข้ึนจาก
การใชระบบสถติิแบบนี้ คือ การขาดมาตรฐาน ขาดความสมบรูณครบถวนของขอมูล  ขอมูลมีความซ้าํ ซอนและลาสมยั 
ผูใชขอมูลเกิดความสับสน จึงจําเปนตองแกปญหาที่การบริหารจัดการ พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 2550 กําหนดให สสช. เปน
เจาภาพในการบริหารจัดการเพื่อใหขอมูลสถติิมีความเปนเปนเอกภาพมากขึ้น สสช.จึงไดจัดทาํแผนแมบทสถิติของ
ประเทศขึ้นเพ่ือกําหนด key players ตลอดจนกําหนดบทบาทหนาที่ของ key players และ สสช. สิ่งที่กําหนดในแผน
แมบท คือ แนวทางในการจัดทําขอมูล เง่ือนไขการใชประโยชนขอมูล การจัดการมาตรฐานขอมูล การกําหนดรายการ
สถติิทางการ  
 
 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬานับเปนหนวยงานกลางในการบรหิารจดัการยทุธศาสตรดานการทองเทีย่ว 
สสช.จําเปนตองหารือทาํความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําสถติทิางการ และมอบหมายใหเปนหนวยสถติิสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร (focal point)  สําหรับประสานงานการดาํเนินงาน และจะจัดใหมีการลงนามการ
เชื่อมโยงขอมูลสถติิของภาครฐัตอไป  
 
สรุปคาํบรรยายเรื่องสถิตริายสาขา และสถิตทิางการ โดยนางสาวสุวิมล คงเศรษฐกุล ผูอํานวยการสาํนักบริหาร
จัดการระบบสถติิรายสาขา สสช. 
 
 ผอ.สุวิมล ชี้แจงบทบาท สสช. ตาม พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 2550 ที่ปรับปรุงจากป 2508 เปนการเพิ่มอํานาจ 
ภารกิจ ในการดําเนินงานดานสถติิใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน ภารกิจสาํคัญของ สสช.ในการจดัการระบบสถิตสิาขาใน
ปจจุบันไดดาํเนินการจัดทํา data directory  จัดทาํแผนแมบทสถิตสิาขานาํรองเมื่อป 2548 แลว 6 สาขา และนาํมาตอ
ยอดในป 2551 จํานวน 5 สาขา เพ่ือจัดทําสถติิทางการ 
 

สถติิทางการที่ สสช. กําหนดกรอบไวโดยอิงจากกรอบขององคการสหประชาชาติมี 8 มิติ ไดแก  (1) 
 Relevance  
(2)  Methodological soundness  
(3)  Accuracy  
(4)  Timeliness  
(5)  Integrity  
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(6)  Accessibility  
(7)  Interpretability  
(8)  Coherence  

 
อยางไรก็ดี การประเมินคุณภาพในระยะแรก จะใชหลักเกณฑที่ไมเครงครดัมาก ในขั้นตอนจึงเปนการพิจารณา

กําหนดรายการสถติิทางการรวมกันเพ่ือนําข้ึนระบบ GIN สําหรับการจัดการคุณภาพ ทั้งการประเมิน กํากับ และประกัน
คุณภาพสถติิแตละตัว สสช. จะพัฒนาปรับปรงุตามข้ันตอนการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 3 ข้ันตอนตอไป ประกอบดวย 
 

(1) การประเมินคุณสมบัติของสถติทิางการ 4 เกณฑ ไดแก  (1) เปนสถติิที่มีความสําคัญตอการรายงาน
สถานการณของประเทศ (2) เปนสถติิทีมี่การดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีนโยบายรองรับ และมี
งบประมาณ บุคลากรและเครื่องมือที่ไดรับมอบหมายใหดาํเนินการอยางแนนอน (3) เปนสถติิที่มีการ
ดําเนินงานอยางถูกตองตามมาตรฐานสถิติ (4) มีความเปนเอกภาพไมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น และ
ไดรับความเห็นชอบจากเครือขายสาขาสถิติ และ สสช.  

(2) การควบคุมคุณภาพ (QC) ตามมาตรฐาน 8 มิต ิ
(3) การรับรองคุณภาพรายการสถติิโดย สสช. 

 
 การจัดทําแผนแมบทสถติสิาขา เปนเครื่องมือในการจดัการระบบสถติิทีมี่เอกภาพ และเปนจดุเริ่มตนของการ
ทํางานประเมินคุณภาพสถติิ โดยแตละสาขาสถติิจะตองมีการกําหนดเจาภาพหลัก กําหนดรายการขอมูลในแผน และ
จัดทาํแผนพัฒนาสถติสิาขา จงึตองระดม stakeholder เพ่ือพิจารณาสถติิทีมี่การผลิตอยูแลวและที่เปนชองวางสถติ ิ
จัดทาํ Statistics Profile  และทะเบียนหนวยสถติ ิ 
 
สรุปการทบทวนรายการสถติิสาขาการทองเทีย่ว โรงแรม และภัตตาคาร และการกําหนดรายการสถิติ
ทางการ  โดยที่ปรึกษา นางสนัุนทา เนตรนุช 
 
 ที่ปรึกษาขอใหที่ประชุมรวมกันปรับปรุงรายการสถิตดิานการทองเที่ยว โรงแรม และภตัตาคารที่หนวยงานตางๆ 
ผลิตข้ึนตามเอกสารซึ่งนาํเสนอไวครั้งนํารองจัดทาํแผนแมบทสถิตสิาขาการทองเทีย่วเมื่อป 2548-2549 สถติิดังกลาวมี
ความสําคญัในการตอบยทุธศาสตร การประเมินแนวโนมสถานการณ และการตดิตามการปฏิบัติงาน สวนผูรับผดิชอบ
ผลิตสถิติบางรายการที่ไมไดเขาประชมุเจาหนาที ่focal point ที่ไดกําหนดไวแตละหนวยงานจะประสานงานดานสถติิ
และจะจัดสงรายการสถติิทีท่บทวนแลวเพ่ิมเตมิใหแกที่ปรึกษา นอกจากนี้ทีป่รึกษาจะไปตดิตามขอมูลสถติิจากกรมการ
ขนสงทางอากาศ กรมการขนสงทางบก และกรมการขนสงทางน้ําเพ่ิมเติม  
 
 ที่ปรึกษาฯ เสนอประสบการณการบริหารจดัการสถิตทิางการของตางประเทศ 2 ประเทศ คอื นิวซีแลนด และ 
สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งนํามาเปนกรอบเบื้องตนในการกําหนดรายการสถติทิางการใหที่ประชุมพิจารณา ซึ่งทีป่ระชุม
รวมกันปรับปรุงรายการสถิตทิางการตามขอเสนอของทีมที่ปรกึษา เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดทาํ OS Profile   
 
 ที่ปรึกษาฯ จะทําการปรับปรุงเอกสารตามมติที่ประชุม และลงรายการสถิติใน OS Profile เพ่ืออํานวยความ
สะดวกเบื้องตนใหกับหนวยงานในการกรอกรายละเอียดอ่ืนๆสงมาให สสช.ภายใน 2 สัปดาห พรอม ๆ กับรายการใน
หนวยสถิติ และการปรับปรุงรายการสถิติบางรายการเพิ่มเติมดังที่กลาวไวแลว  
 
ปดการประชุมเวลา 12.30 น.
 
รายชือ่ผูเขารวมประชมุเชิงปฏิบัตกิารครัง้ที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2551 
 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 

1. สํานักงานปลดักระทรวง 
1.1 นายวฒันา  ธรรมศริิ              ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
1.2 นางยุภา  วชัรฤีทัย   นักวิชาการคอมพิวเตอร 8 วช 

2. สํานักงานพฒันาการทองเทีย่ว 
 ภาคผนวกที่ 32.1 นางสาวสุชาวด ี ศรีสวุรรณกาฬ ผูอํานวยการกองวิชาการทองเที่ยว 

3. การทองเทีย่วแหงประเทศไทย 
3.1 นายสวุัฒน  จุธากรณ ผูอํานวยการกลุมฐานขอมูลการตลาด 
3.2 นานสัญชัย  ธรรมโหร ผูชวยผูอํานวยการกลุมฐานขอมูลการตลาด 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 
      1.   สํานักบัญชีประชาชาติ 

1.1    นางสมจติต  จรรรยพงษ   เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 8 
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1.2    นางสชุาดา  แกวมาดีงาม  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 7 
2. สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

2.1    นางสาวโสภา  จํานงครศัม ี  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 7 
2.2    นางสาวฐนดิา  วุฒิกีรเกียรต ิ  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 4 

 
กระทรวงพาณิชย 
 

1. สํานักดชันีเศรษฐกิจการคา 
1.1    นางสาวกุสุมา  แกววิมล    นักวิชาการพาณิชย 7ว  
1.2    นางสาวกนกวรรณ  กนกกุลชัย           นักวิชาการพาณิชย 5 

 
ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

1.   นางสาวมยรุี  ชัยสทิธ์ิ   ผูวิเคราะหอาวโุส ทีมสถิตดิุลการชําระเงิน ฝายบรหิารขอมูล 
      2.   นางชนิดา  เงาจินตรกัษ                           ผูวิเคราะหอาวุโส ทมีสถติิภาคเศรษฐกิจจริงฝายบริหารขอมูล 
 
ศูนยวิจัยกสิกรไทย 
 
      1. นางกัญจนา  ชณุหศิรริักษ   ผูจัดการฝายสนับสนุนองคการ 
 
สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 
       1.   นายจารุบุณณ  ปาณานนท                       ผูทรงคุณวฒุิพิเศษ 
 
สํานักงานสถติิแหงชาต ิ
 

1. นายจีราวรรณ  บุญเพ่ิม   รองเลขาธิการ สสช. 
2. นางปรียา  มิตรานนท   ผูเชี่ยวชาญดานสถติิเศรษฐกิจและสังคม 
3. สํานักบรหิารจัดการระบบสถติิรายสาขา 

3.1  นางสาวสวุิมล  คงเศรษฐกุล  ผอ.สํานักบรหิารจัดการระบบสถิติรายสาขา 
3.2  นางสาวณฐัภัสสร  นิธิประภาวฒัน         หัวหนากลุมสถติิรายสาขา 2 
3.3  นางอุมาพร  ดีบุกคํา                          นักวิชาการสถติิ 6ว 
3.4  นางสาวสวุรรณิกา  โชตกิลอม  นักวิชาการสถติ ิ4 

4.   สํานักสถติเิศรษฐกิจสังคมและประชามต ิ1  
 4.1  นางลักขณา  ยุวประกร  หัวหนากลุมสถติิสถานประกอบการ 1  
5.   ศูนยสารสนเทศยทุธศาสตรภาครฐั 
 5.1  นางน้ําผึ้ง  เชิดชูพงศ   หัวหนากลุมวิเคราะหสารสนเทศ 
6.   สํานักมาตรฐานคุณภาพขอมูลสถติทิางการ 
 6.1  นางอาภรณ  ตรีวรรณกุล  หัวหนากลุมมาตรฐานคุณภาพขอมูลสถติิทางการ2 
7.   สํานักภูมิสารสนเทศสถติ ิ
 7.1  นายสทุธิรกัษ  กรรณลวน  หัวหนากลุมภูมิสารสนเทศ สถติิเศรษฐกิจ 
8.   นายชัยพร  ชางหลัง   เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 
9.   นางสาวนภัทร  ราชพัฒน   เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป  

 
ทีมที่ปรึกษา 
 

1. นางสุนันทา  เนตรนชุ 
2. นางกิรินท  อมรเวช 
3. นางสาววนดิา ชีวโนปกรณ 
4. นางปาริชาต  ศวิะรักษ 
5. นางอมรรตัน  ขันตี 
6. นายชาตรี เก้ือศิริกุล 
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กําหนดการประชุมเชงิปฏิบตัิการ 

 เรื่อง แผนแมบทสถิติสาขาการทองเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร 
ครั้งที่ 2 

วันพฤหัสบดทีี ่20 พฤศจิกายน 2551    
เวลา 08.30 – 16.00 น 

ณ  หองบานบรุี  โรงแรมสยามเบเวอรล่ี ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
 
เวลา 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 09.30 น.           เปดการประชุมโดย เลขาธิการสถติิแหงชาติ   (นางธนนุช ตรทีิพยบุตร)   

09.30 – 10.00 น. บรรยายเรื่อง “ แนวทางการเชือ่มโยงขอมูลสถิติระหวางหนวยสถิตติางๆ ” 

 โดย  นายธเนส โกมลวิภาต นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 วช ศูนยสารสนเทศยทุธศาสตร

ภาครัฐ 

10.00 – 10.30 น. ตอบขอซักถามและแสดงความคิดเห็น 

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวาง 

10.45 – 11.30 น.      บรรยายเรื่อง “ แนวทางการพฒันาคณุภาพขอมูลสถติแิละความรวมมือระหวางสํานักงานสถติิ

แหงชาตแิละหนวยสถิตติางๆ “ 

 โดย ผูอํานวยการสาํนักมาตรฐานคณุภาพขอมลูสถติทิางการ (นางอัษณีย ไชยานนท)  

11.30 – 12.00 น. ตอบขอซักถามและแสดงความคิดเห็น 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. ประชุมกลุมยอยเพ่ือจัดทาํแผนปฏิบัติการสถติิทางการ 

 หองที่ 1  สาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภตัตาคาร 

 หองที่ 2  สาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ4-       5



ภาคผนวกที่ 4 

 
รายงานการประชุมเชงิปฏิบตัิการ 

แผนแมบทสถติิสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร 
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 

หองบานบุร ี1-2 โรงแรมสยาม เบเวอรล่ี  ถ.รัชดาภิเษก 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 
 
สรุปคาํกลาวเปดประชุม โดย นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิตแิหงชาต ิ
 
 นางธนนุชฯ กลาวถึง แผนที่เดนิทางของ สํานกังานสถติิแหงชาตทิี่จะบรรลภุารกิจสําคัญ คือการเปนหนวยงาน
กลางดานการผลิตสถิตสิําคัญ การบริหารจดัการระบบสถิติของประเทศ และการเปน hub ของขอมูลเพ่ือการบรหิาร
ประเทศที่มีคุณภาพ ข้ันตอนแรกที่ตองดําเนินการ คือรวมกันพัฒนาแผนแมบทสถิตสิาขา และการคัดเลือกสถิตสิําคัญที่
จะรับรองเปนสถิตทิางการ เรยีกวา Official Statistics ขณะน้ีสสช.ไดสรางระบบทะเบยีนขอมูลเพ่ือการอางอิงสถิติ
ทางการที่จะนํามาเชื่อมโยงใหทุกหนวยงานเขามาเผยแพรและเรียกใช 

 
ป 2551 สํานักงานฯจะมสีถิตทิางการทีร่วมกันกําหนดกับหนวยงานที่เก่ียวของ 6 เรื่อง คือ การทองเทีย่ว 

โรงแรมและภัตตาคาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สุขภาพ อุตสาหกรรม 
และ ขอมูลระดบัทองถิ่น เม่ือดาํเนินการเรียบรอยและไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรแีลว ทุกหนวยงานที่
เก่ียวของสามารถพฒันาสถติิกลุมน้ีตามแผนพฒันาสถติิทางการทีร่วมกันกําหนด เพ่ือการเผยแพรและใชประโยชน
รวมกันตอไป  

 
สรุปคาํช้ีแจง เรื่องความสัมพันธของโครงการตางๆที่สํานักงานสถติแิหงชาติไปดาํเนินการกบัหนวยงานใน
ดานการบรหิารจัดการระบบสถิติและการเชื่อมโยงสถิต ิโดย นางสาวสวุิมล คงเศรษฐกุล ผูอํานวยการสํานัก
บริหารจัดการระบบสถิต ิสสช. 
 
 ในชวง 2-3 ปทีผ่านมา สํานักงานสถติิแหงชาติเตรยีมความพรอมของสํานักงานฯ เพ่ือใหสอดคลองกับบทบาท
ภารกิจตามพ.ร.บ.สถิตแิหงชาติป 2550 ในดานการบรหิารจดัการระบบสถิต ิโดยจดัทาํแผนแมบทสถติิประเทศไทย 
เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาแผนแมบทสถติิรายสาขา การคดัเลือกสถิตทิางการ การเชื่อมโยงบูรณาการขอมูลภาครัฐ 
การจัดทํา data directory การจัดทาํ Official Statistics Profile และ Statistic Unit Profile  
 
 การพัฒนาการเชื่อมโยงสถติิระดับประเทศนั้น กระทรวง ICT เปนหนวยงานพฒันาระบบ TH-e GIF ใหเปน
กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลสถติิแหงชาต ิและนํา server ไปไวที่กระทรวง 20 กระทรวง  ทั้งนี้ 
กระทรวง ICT มอบหมายให สํานักงานสถติแิหงชาติเปนผูกําหนดมาตรฐานการแลกเปลีย่นขอมูลสถิติ คือ STAT XML 
สวนขอมูลประเภท reference และ transaction กระทรวง ICT เปนผูจดัทาํมาตรฐานการเชื่อมโยงเอง  
 
 ดังนั้น STAT XML จึงกําหนดขึ้นโดยอาศยักรอบใหญของ TH-e GIF เชน การใชหลักของ SDMX+XML & 
XML Schema หลังจากนั้น สสช.ไดพัฒนาเครื่องมือ 2 ตัว เพ่ือชวยใหหนวยงานที่ยังไมมีระบบสารสนเทศ และที่มีแลว
สามารถจัดทําขอมูลในรูปแบบ XML เพ่ือการเชื่อมโยงไดสะดวกขึ้น คือ KPI Reporter และ XML Converter พรอม
จัดการอบรมใหเจาหนาที่กระทรวง 20 กระทรวง จํานวน 200 คน 
 
 สําหรับการจดัการระบบสถิตริายสาขา น้ัน สสช.ไดขอความรวมมือจากหนวยงานในการจัดทํา data directory  
และ Official Statistics Profile สําหรับสถติทิางการ รวบรวมทะเบียนรายชือ่หนวยสถติิของแตละหนวยงาน Statistic 
Unit Profile เพ่ืออํานวยความสะดวกในการนําสถติิเชื่อมโยง และจะมีการดําเนินการเพื่อรับรองคุณภาพขอมูลสถติิ
ทางการในระยะตอไป 
 
สรุปคาํบรรยาย เรื่องการเชือ่มโยงและบูรณาการสถติิภาครฐั โดยนายธเนส โกมลวิภาต หัวหนากลุมบูรณาการ
ระบบคลังขอมูล ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ สสช.  
 
 นายธเนสฯ  ชีแ้จงแนวทางการพัฒนาระบบสถติิของประเทศไทย และเปรยีบเทียบการแลกเปลี่ยนขอมูลใน
ปจจุบันทีค่นหาผาน website หรือการเรยีกใชโดยตรงจากฐานขอมูล และแบบ web services ที่ใชภาษา XML ในการ
เชื่อมโยงขอมูลซึ่งผูใชสามารถเขาถึงขอมูลที่เปนปจจุบันพรอมกับการปรับปรงุของเจาของขอมูลไดทันท ี
 
 สสช. เตรียมความพรอมเพ่ืออํานวยความสะดวกแกหนวยงานฯ ที่ยังไมมีการใช Web services แลกเปลี่ยน
ขอมูล โดยการจัดทาํ STAT XML เพ่ือเปนมาตรฐานอางอิงตามมาตรฐานสากล มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหนวยงาน
ภาครัฐ สําหรับ KPI Reporter และ XML ในการเชื่อมโยงขอมูลสถิติหนวยงานจะไดรับ  URL จากสํานักงาน
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ปลัดกระทรวง และเมื่อตองการเผยแพรขอมูล ตองลงทะเบยีน ที่ UDDI สสช. ซึ่งเปนระบบลงทะเบียนเพื่อการเผยแพร
และเรยีกใชขอมูลทาง web services Converter  
 
 สําหรับหนวยงานที่มีการจัดทาํขอมูลเชื่อมโยงโดยภาษา XML อยูแลวและลงทะเบียนกับระบบเชื่อมโยงอ่ืนอยู
แลว ก็สามารถลงทะเบียนกับ UDDI ของ สสช.ได ในอนาคต กระทรวง ICT จะพัฒนา UDDI แหงชาติใหเปนระบบ
เดียว  ทั้งนี้หากมีปญหาทางเทคนคิหนวยงานสามารถสอบถามไดที่ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานปลดักระทรวงที่สังกัด หรือ ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครฐั สาํนักงานสถติิแหงชาต ิ
 
สรุปคาํบรรยาย เรื่องแนวทางการพัฒนาคณุภาพขอมูลสถิติและความรวมมือระหวางสสช.และหนวยสถิต ิ
โดย นางอุษณี ไชยยานนท ผอ.สํานักมาตรฐานคุณภาพขอมูลสถิต ิ
 
 ผอ.อุษณีฯ ชี้แจงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพขอมูลสถติิทางการเพือ่การแลกเปลี่ยน ข้ันตอนการ
ดําเนินการใหสถิตทิางการมคีณุภาพ หลักการพ้ืนฐานสถติิทางการจาก UNECE  ซึ่งนานาประเทศนําไปประยุกตปฏิบัติ
ผานระบบมาตรฐานการรายงานขอมูลของ IMF UROSTAT และ EU Code of Practice มีทั้งสิ้น 10 ประการ คือ 

1. ความสอดคลอง เปนธรรมและเทาเทียม 
2. ความเปนมืออาชีพ 
3. ความรับผดิชอบและความโปรงใส 
4. การปองกันการใชขอมูลผิดพลาด 
5. แหลงขอมูล 
6. การคุมครองความลับขอมูลสวนบุคคล 
7. การมีกฎหมายรบัรองการปฏิบัติงาน 
8. ความรวมมือในประเทศ 
9. ความรวมมือระหวางประเทศ 
10. ความรวมมือทางสถติิระหวางประเทศ 
 
สําหรับประเทศไทย สสช.นําแนวคิดดังกลาวมาประยุกต ได 6 มิติ คือ  Relevance Timeliness 

Accessibilities  Accuracy Interpretability Coherence ซึง่จะมีการพัฒนาตัวชีว้ัดในแตละมิติ กําหนดเกณฑคะแนนไว
เปน 4 ระดับคะแนน โดย 3 คะแนน เปนสถติทิางการ 2 คะแนน เปนสถิตทิีย่อมรับได 1 คะแนน เปนสถิตทิี่ยังมีขอสงสยั 
และ 0 คะแนน เปนสถิตทิยีังไมมีคุณภาพ 

 
การประเมินคุณภาพตามมิตติางๆ จะใชวิธีทบทวนสถติิ การประเมินตนเอง และการประเมินโดยผูใชแลว ตองมี

การประกาศเรื่องคุณภาพขอมลูสถติิในแตละมิติ สิ่งที่ สสช.จะดําเนินการตอไป คือ 
 

• ใหมีการยอมรับในมาตรฐาน และวิธีการดําเนนิงานเพื่อใหมีการปรับปรุงดานคุณภาพขอมลูสถติ ิ
• ใหการรับรองสถิตทิี่เปนสถิตทิางการ 
• ใหการรับรองวาจะใหมีประกาศในเรื่องคุณภาพสถติิทางการแกผูใชขอมูล 
• ชวยใหผูใชขอมูลสามารถประเมินคุณภาพขอมูลสถิต ิ
• ใหการรับรองวา สสช.จะเปนผูนําดานการผลิตขอมูลสถติทิี่มีคุณภาพ 

 
ทั้งนี้ ป 2552 สสช.จะยังอยูในชวงเตรยีมมาตรฐานการประเมินตางๆ ป 2553 จึงจะเริ่มดําเนินการตามขั้นตอน

ที่วางแผนไวตอไป 
 

สรุปผลการประชุมกลุมยอยภาคบาย 
 
 ที่ปรึกษาโครงการฯ นําเสนอขั้นตอนการประชุม และเปาหมายการประชมุเพ่ือใหไดแผนปฏิบัติการเชื่อมโยง
ขอมูลสถติิทางการ และการเตรียมความพรอมในการประเมินมาตรฐานขอมลูสถติทิางการสาขาการทองเที่ยว โรงแรม
และภตัตาคาร  
 
 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาผังรวมสถิตทิางการ กําหนดชื่อบคุคลและหนวยงานรับผดิชอบการเชื่อมโยงสถติิ
ทางการระดับกรม และรวมกันกําหนดแผนปฏบัิติการเพื่อเชื่อมโยงขอมูล และการประเมินคณุภาพขอมูล โดยหนวยงาน
มีความพรอม และมีปญหาอุปสรรค ดังนี ้
 
การเช่ือมโยงขอมูล 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา เก็บขอมูลในรูปแบบ Oracle และเผยแพรเปน Excel โดยการเก็บขอมูลโรงแรม
และภตัตาคารอางอิงตามรหัส TSIC ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการที่บริษัทมาจดทะเบยีนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมฯมี
ระบบสารสนเทศแลวแตยังไมมี Web Services จึงนาจะเลือกใช XML Converter ในการแปลงขอมูลจาก Database 
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ของกระทรวงพาณิชย เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลข้ึนวงได ทั้งนี้ขอมูลที่จะพรอมจะนํารองข้ึนวงในป 2552 จะประกอบไป
ดวยสถติทิางการ (Official Statistics) 2 รายการคือ จํานวนนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนภัตตาคาร รานอาหารและเครื่องดื่ม 
และจํานวนนิตบุิคคลที่จดทะเบียนโรงแรมและเกสเฮาส โดยขณะนี้ สสช. ไดดําเนินการจัด Server ไวทีส่าํนัก
ปลัดกระทรวงพาณิชยแลว จงึถือไดวามคีวามพรอมในระบบเครือขายรองรบัการขึ้นวงแลว 

 
สําหรับปญหาอุปสรรค คือ ขณะนี้ผูบริหารของกรมฯ ยังไมทราบรายละเอียดเก่ียวกับโครงการจัดทําแผนแมบท

สถติิและสถิตทิางการสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภตัตาคาร จึงยังไมมีการมอบหมายใหเจาหนาที่รับผิดชอบดาน
เทคโนโลยีทีจ่ะนํามาขึ้นวงอยางชัดเจน และผูแทนที่มาเขารวมประชุมยังไมทราบขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมด 
เน่ืองจากกรมพัฒนาธุรกิจการคามาเขารวมประชุมเปนครั้งแรก จึงไมทราบวาจะตองเริม่ตนทํางานในเรื่องของการขึ้นวง
อยางไร  ผูแทนกรมฯ ขอให สสช. ประสานงานในระดับผูบริหารเพื่อขอความรวมมือ และชี้แจงขอบขายของงานที่กรมฯ 
จะตองดาํเนินการอยางชัดเจน รวมทั้งตองการขอรับคําปรึกษาทางเทคนิคของการข้ึนวงกับ สสช. เพ่ิมเติม 
 

สํานักงานพัฒนาการทองเทีย่ว (สพท.) เก็บขอมูลในรูปแบบ SQL และเผยแพรเปน Excel โดย สพท. 
พรอมที่จะนําขอมูลข้ึนวง โดยใช XML Converter ในการแปลงขอมูล สําหรับป 2552 คาดวาจะสามารถนําขอมูลสถติิ
ทางการที่ไดคดัเลือกไวแลวในกลุมของสถตินัิกทองเที่ยว ข้ึนวงแลกเปลี่ยนขอมูลได ซึ่งถือไดวาขอมูลและเครือขายมี
ความพรอม  

 
สําหรับปญหาอุปสรรค คือ สพท. เริ่มจัดทําขอมูลสถติิการทองเที่ยวไดเพียงปเดียว ประกอบกับบุคลากรดาน

สถติิและเทคโนโลยีของ สพท. มีจํานวนนอย นอกจากนี้ในชวงตนป 2552 ฐานขอมูลสถติิการทองเที่ยวอาจจะถูกโอน
จาก สพท. ไปยังสํานักปลดักระทรวงการทองเที่ยวฯ และยงัไมเปนที่ชัดเจนวาจะโยกยายบุคลากรของ สพท. ที่
ดําเนินการในเรือ่งนี้ตามไปดวยหรือไม อยางไรก็ตามสรุปไดวาผูแทนจาก สพท. จะรับไปประสานงานกับสาํนักปลัดขอ
รหสัเพ่ือนําขอมูลข้ึนวง และขอรับคําปรึกษาจาก สสช. ทั้งดานการจดัทําสถติิและดานเทคโนโลยี รวมทั้งชีแ้จงทํา
ความเขาใจกับผูบรหิาร เพ่ือนํารองข้ึนวงในสถิติบางตัวใหกอนโดยไมรอการเปลี่ยนโครงสรางกระทรวงฯ  

 
นอกจากนี้ยังมปีญหาเรื่องของจํานวนคอมพวิเตอรที่ปจจุบันหนวยงานมีอยูจํานวนนอยและยังไมมีระบบรักษา

ความปลอดภยัจากไวรัส จึงมคีวามตองการขอรับการสนบัสนุนเครื่องคอมพิวเตอรจาก สสช. เพ่ือใหเปนเครื่องเฉพาะกิจ
ในการดาํเนินโครงการนี้ ซึ่งไดขอสรุปวาขณะนี้ สพท. จะนํารองข้ึนวงดวยคอมพิวเตอรเดิมที่มีอยูไปกอน แลวคอย
จัดทาํแผนปฏิบัติการรวมกันสําหรับการดําเนินงานตอไปในอนาคต  

 
สํานักงานสถติิแหงชาติ มีความพรอมเรื่องการข้ึนวงเชื่อมโยงขอมูล โดยมีนโยบายของเลขาธิการ สสช. ให

ขอมูลสถติิทุกรายการที่ สสช. จัดทาํสามารถขึ้นวงไดภายในเดือนเมษายน 2552 
 
การประเมินคณุภาพขอมูล 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีปญหาอุปสรรคคอืผูแทนกรมฯไมทราบความเปนมาของโครงการอยางชัดเจน 
เน่ืองจากเขามารวมประชุมครัง้แรก และ สสช. ยังไมไดประสานกับผูบริหารของกรมฯ เพ่ือใหตั้งคณะทํางานในเรื่องนี้
อยางชัดเจน อยางไรก็ตามผูเขารวมประชุมรบัไปรายงานใหผูบรหิารกรมฯถงึขอสรุปภารกิจที่กรมฯจะนํารองข้ึนวงสถติิ
ทางการ 2 รายการ พรอมทั้งแนวทางการประสานขอรับทําปรึกษาจาก สสช. ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีและเรื่องการ
ประเมินคุณภาพของขอมูลเพ่ือรับรองคุณภาพสถติิทางการ 

 
สํานักงานพัฒนาการทองเทีย่ว(สพท.) ผูแทน สพท. รับไปเสนอผูบรหิารถึงแนวทางการประเมินคุณภาพ

ขอมูลตามมาตรฐาน เน่ืองจาก สพท. ไดรับการถายโอนงานจัดเก็บขอมูลดานการทองเที่ยวมาจาก ททท. โดยยังไมมี
ผูชํานาญการในเรื่องนี้ ปจจุบันยังคงใชวิธีการจางหนวยงานภายนอก (Outsource) ดําเนินการจัดเก็บขอมูลให แตมี
ความพรอมที่จะประเมินคุณภาพขอมูลดวยตนเอง โดย ผูแทน สพท. จะนาํเสนอผูบริหาร และขอความสนบัสนุนจาก 
สสช.  เพ่ือรวมกันกําหนดแนวทางการปฏิบัตติอไป  
 
 สํานักงานสถติิแหงชาติ สํานักมาตรฐานคณุภาพขอมูลสถิตทิางการจะดาํเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการในการ
รับรองคุณภาพสถติิทางการของสถิตทิี่จดัเก็บโดย สสช. 
ประเด็นอื่นๆ 
 

• ผูแทน สพท. เสนอวาในการประชุมครั้งตอไปขอใหเชิญไปทีก่องกิจการภาพยนตรซึ่งเปนผูรับผิดชอบสถติิ
การถายทาํภาพยนตรโดยตรงมาเขารวมประชุมดวย 

 
• ผูแทน สสช. ชีแ้จงวาในแผนการดําเนินงานป 2552 จะมีการทํา MOU กับทกุกระทรวงในการเชื่อมโยงขึ้น

วงสถติทิางการและการรับรองคุณภาพสถติิทางการ โดยผูบริหารของ สสช. จะเดินทางไปพบและทําความ
เขาใจกับทุกกระทรวงเพ่ือผลักดันงานดานการบริหารจัดการสถิติของ สสช. ใหดีข้ึน 
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ที่ปรึกษาฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาจะมีการประชุมเชิงปฏิบัตกิารครั้งที่ 3 อีกครั้งหนึ่งกอนปดโครงการฯ
ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2551 หรือตนมกราคม 2552 เพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการทีท่ี่ปรึกษาฯ จะไดยกรางข้ึน
จากผลการประชุมวันนี ้
 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 

รายชือ่ผูเขารวมประชมุเชิงปฏิบัตกิาร  
หองที่ 1 สาขาการทองเทีย่ว โรงแรม และภัตตาคาร  
ณ หองบานบรุี โรงแรมสยามเบเวอรล่ี กรงุเทพมหานคร 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

--------------------------------------- 
      

ผูดําเนินการประชุม 
1. นางสุนันทา  เนตรนชุ   ที่ปรึกษา 
2. นางกิรินท  อมรเวช   ที่ปรึกษา 
3. นางสาววนดิา  วัฒนชวีโนปกรณ  ที่ปรึกษา 
 
ผูมารวมประชมุ 

 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา   
  สํานักนโยบายการทองเที่ยว   

1. นายนเร  เหลาวชิยา       ผูอํานวยการสํานักนโยบายการทองเที่ยว 
  สํานักงานพัฒนาการทองเทีย่ว    

2. นายสมประสงค โขมพัตร   รองผูอํานวยการสํานักงานพฒันาการทองเที่ยว 
3. นางจารภุา  สุขในมณี    เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6 
4. นายจาตุรนต  ภักดีวานชิ   นักพัฒนาการทองเที่ยว 6ว 
5. นางสาวรุงราวรรณ เรือนวลัย  นักพัฒนาการทองเที่ยว 
6. นางสาวศิริพร อ่ิมพฤกษเกษม  นักพัฒนาการทองเที่ยว 

  สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ    
  -   
  กระทรวงพาณิชย   
  กรมพัฒนาธุรกิจการคา   

7. นางภาวนา หอพิสุทธ์ิ   นักวิชาการพาณิชย 8ว 
8. นางสุรตัน  ชัยเมืองมา   นักวิชาการพาณิชย 7ว 
9. นายกําชยั  จรุงกิจกุล นักวิชาการพาณิชย 6ว 
10. นางสาวเรวด ี พิทยากร นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 แทน รังสิกา  

  สํานักงานสถติิแหงชาต ิ   
11. นางลักขณา ยุวประกร   หัวหนากลุมสถติิสถานประกอบการ 1 
12. นางมุยฟา วัฒนศักดิ ์   หัวหนากลุมบูรณาการระบบสารสนเทศ ศทร. 
13. นางอาภรณ ตรวีรรณกุล   หัวหนากลุมงานที่ 2 สมส. 
14. นางสาวกฤษณา จิรวฒันสถิตย  หัวหนากลุมประสานสถติิ สนว. 
15. นางสาวกอแกว วัฒนสนิบํารุง  นักวิชาการคอมพิวเตอร 7วช ศทร. 
16. นางธิดารตัน  ชาตะรูปะชีวิน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 7วช ศทร. 
17. นางสาวณภัทร  นิยมชาต ิ  นักวิชาการสถติ ิ3 สนว. 
18. นางสาวสุวรรณิกา โชติกลอม  นักวิชาการสถติ ิ4 สบส. 
19. นางสาววรรณศิา  จันทราวฒุิกร  เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป สบส. 

 
ผูไมมาประชุม 

  สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา   
1. นายวฒันา  ธรรมศริ ิ   ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

  สํานักนโยบายการทองเที่ยว   
2. นางสาวฉันทนา  ศิวกุล   เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 5 
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รายงานการประชุม 
 

สรุปรายงานการประชุมรวมสสช./กระทรวงฯ/คณะวิจัย 
โครงการจัดทาํแผนแมบทสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสถิตทิางการ 

 
ครั้งที ่ วันที ่ การประชมุ ผลการประชมุ 

1 4  กรกฎาคม 2551 ทําความเขาใจประเด็นสาระสําคัญ
ของงานโครงการฯ ใหชัดเจนดังนี้ 
• รูปแบบทะเบียนสถติิทางการ
และทะเบียนหนวยสถิต ิ

• จํานวนรายการสถติิทางการที่ 
สสช.คาดหวัง 

• ปฏิทินการดําเนนิงานสถติิราย
สาขา 

• การเตรยีมประชุมครั้งที่ 1  
• คณะทํางานของ สสช. 
• ชื่อและโครงสรางขอมูล  
 
ทีมวิจยัชีแ้จงแนวทางการทํางาน 
• การศึกษา best practice 2 
ประเทศ และการนํามาใช
ประกอบการทํางาน 

• ปกธงแดงเพื่อคัดเลือกรายการ
สถติิทางการจากผังรวมรายการ
สถติิรายสาขาเดิม  

 

สสช. และทีมวจิัยมีความชดัเจนใน
ประเด็นดังกลาว และไดกําหนดวัน นัด
หมาย กับผูบรหิารของหนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบสถติิสาขาการทองเที่ยว 
และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือชีแ้จง
วัตถุประสงค และขอความรวมมือใน
การจัดทําสถติทิางการ 

2 15 กรกฎาคม 2551 ชี้แจงวตัถุประสงคโครงการฯ และ
ทําความตกลงรปูแบบการสัมมนา
การจัดทําแผนแมบทสาขาฯ และ
สถติิทางการ 
 
กระทรวงทรัพยฯ (ผอ.พุฒิพงศ สุ
รพฤกษ ศทก.) 
สสช. (คุณสุวิมล,คุณกฤษณา) 
ทีมวิจยั (อ.ปารชิาต,คุณอมรรตัน)

• สรางความเขาใจถึงวัตถุประสงค
การสัมมนาครั้งที่ 1 เปนการประชุม
เฉพาะหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยฯ มี CIO และเจาหนาที่
รับผดิชอบดานระบบสถิติ ตอยอด
การทําแผนแมบทสถิตสิาขานีเ้ม่ือป 
2549 

 
• ชวงแรกจะมีการทํา MOU ระหวาง
สสช. (เลขาธิการ) และกระทรวง
ทรัพยฯ (รองปลัดชาตร)ี ในการ
เปนเครือขายจดัการระบบสถิติ
สาขาทรัพยากระรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนการเปดทางระดับ
นโยบาย 

 
• สงหนังสือเชิญ CIO ตรงไปที่
หนวยงาน ผอ.พุฒิพงศ เปนผู
ประสานภายในให นอกจากกรม
ภายใตกระทรวงทรัพย ยังมี
หนวยงานในสังกัดที่เปน
รัฐวสิาหกิจ 5 หนวยงาน คือ ออป. 
ไมอัดไทย องคการพฤกษศาสตร 
องคการจัดการน้ําเสีย สวนสัตว 
และองคกรอิสระ 2 องคกร คือ 
องคการบรหิารจัดการgas เรือน
กระจก และองคการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

 
• ผลที่คาดหวังจากการสัมมนา 
ไดแก การทบทวนรายการสถติิที่
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ครั้งที ่ วันที ่ การประชมุ ผลการประชมุ 
กระทรวงทรัพยฯเปนเจาของ โดย
ใชภาคผนวก 1 ในแผนแมบทสถติิ
สาขาทรัพยากรฯ ป 2549 เปนฐาน 
และการคัดเลือกรายการสถิตทิีจ่ะมี
การรับรองคุณภาพเปนสถิติ
ทางการ(key indicators บงบอก
สถานการณ) และupload ข้ึนระบบ
เครือขายของ NIC 

 
• กําหนดวันสัมมนาที่ 5 สิงหาคม 

2551 ณ โรงแรมแกรนด ทาวเวอร 
อินน โดยการประสานงานตดิตอ
ผาน ผอ.พุฒิพงศ หรือคุณอนสุรา 
02-278-8565 

 
3 31 กรกฎาคม 2551 ซักซอมความคบืหนาการ

เตรียมการสมัมนาครั้งที่ 1  
การจัดทําแผนแมบทสาขา
ทรัพยากรฯ วันที่ 5 สิงหาคม 
2551 และสาขาการทองเทีย่วฯ 
วันที่ 7 สิงหาคม 2551  
 
สสช. (คุณสุวิมล,คุณกฤษณา,
คุณณัฐภสัสร,คณุอุมาพร,คุณทวี
ทรัพย,คุณสุวรรณิกา,คุณนฤมล 
และคุณกรทิพย) 
ทีมวิจยั (อ.ปารชิาต,คุณสุนันทา
คุณอมรรตัน) 
 
 

• สืบเนื่องจาก สสช. จะมีการจัดทํา 
MOU รวมกับหลายหนวยงานใน
เดือนสิงหาคม จึงปรับเปลี่ยน
กําหนดการประชุมสวนนี้ โดย 
สสช.เปนผูชีแ้จง การจัดทําแผน
แมบทสถติสิาขา และสถติิทางการ 
รวมทั้งเชื่อมโยงภาพใหญใหเขาใจ
ระบบเครือขายที ่NIC จัดการกับ
โครงการ ดร.ชมุพล ดร.อาณัต ิ
และการupload สถติิทางการ 

 
• ทีมวิจยัดาํเนินการใหหนวยงาน
ทบทวนรายการสถิตทิั้ง 2 สาขา ที่
เคยดําเนินการไวเม่ือป 2549 ให 
update  และนาํรายการสถิตทิีท่ีม
วิจัยคดัเลือกใหอยูในกลุมสถติิ
ทางการตามกรอบจาก
ประสบการณตางประเทศ รวมทั้ง
ขอความรวมมือในการจดัทาํ
ทะเบียนสถติทิางการ และทะเบียน
หนวยสถติิ เพ่ือประโยชนในการ
ติดตามรับรองคณุภาพในอนาคต 

 
• ปรับปรุงแกไขแบบฟอรมทะเบียน
สถติิทางการ และทะเบียนหนวย
สถติิสาํหรับใหหนวยงานในวัน
สัมมนา และขอใหสงกลับ สสช.
ประมาณ 15 ส.ค.2551 

 
4 25 กันยายน 2551 

 
ทําความเขาใจประเด็น 
• ชื่อ และโครงสรางขอมูล เพ่ือ

การเชื่อมโยงสถิตทิางการขึ้น
วง GSIC 

• แนวทางการหารือ ระหวางIT 
สสช. และ ITหนวยงาน 
เก่ียวกับวิธีการเชื่อมโยง
ขอมูล  ใน workshop ครั้งที่ 
2 

 
สบส.สสช. (คณุสุวิมล คงเศรษฐ
กุล ผอ.สบส.,คณุณัฐภัสสร นิธิ

• NIC จัดทํา tools ใหหนวยงาน 22 
กระทรวงเครือขาย GIN 2 ประเภท
สําหรับสรางฐานขอมูลตัวชีว้ัด
ยุทธศาสตรภาครัฐเพ่ือการ
เชื่อมโยง คือ 1) KPI reporter 
สําหรับหนวยงานที่ยังไมมี
ฐานขอมูลตัวชีว้ัดดังกลาว และไม
คุนกับการใชภาษา XML โดยมี
กรอบโครงสราง schema XML  
ตายตัว  2) XML converter 
สําหรับหนวยงานที่มีฐานขอมูลอยู
แลว และเขาใจการใช XML 
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ภาคผนวกที่ 4 

ครั้งที ่ วันที ่ การประชมุ ผลการประชมุ 
ประภาวัฒน,คณุสุวรรณิกา โชติ
กลอม ,คุณวรรณิศา จันทราวฒุิกร 
คุณนฤมล สงวนรัตนและคุณอรรถ
วิทย ปุณยถริปรีดา) 
 
NIC สสช. (คณุธเนส โกมลวภิาต 
หัวหนากลุมบูรณาการระบบ
คลังขอมูล, คณุกอแกว วัฒนสิน
บํารุง นวช.คอมฯ 7 วช.) 
 
ทีมวิจยั (อ.ปารชิาต,คุณสุนันทา
คุณอมรรตัน) 
 
คุณธเนส โทร. 2106 
TKOMOL@NSO.GO.TH 
คุณกอแกว โทร. 2107 
KORKEAW@NSO.GO.TH 
 

พอสมควร ออกแบบโครงสราง
ขอมูลไดยืดหยุนกวา โดยตอง
รวมกับ สสช.ในการกําหนด 
schema 

 
• หนวยงานทีผ่ลติสถิตทิางการของ 

2 สาขา นาจะใช tool XML 
converter เพราะประยุกตใชกับ
ลักษณะโครงสรางขอมูลหนวยงาน
ที่มีหลากหลายได  แตควรจะมี
องคประกอบหลักๆ เชน ชื่อขอมูล 
องคประกอบขอมูลที่จดัเก็บ(ตัว 
data)  metadata (ชื่อผูรับผดิชอบ 
ที่ตดิตอ ความถี่จัดเก็บ/ 
ประมวลผล/เผยแพร หนวยนบั 
รูปแบบการจัดเก็บ การเผยแพร 
ระดับการนําเสนอ web services ) 
และ description เปน option 

 
• ที่ปรึกษาจะจดัทําชื่อและ
โครงสรางขอมลูสถติทิางการทั้ง 2 
สาขา จากตารางขอมูลที่หนวยงาน
เผยแพร ใหมีองคประกอบขางตน
เปน input หารอืทําความตกลงกับ
หนวยงาน ถึงความสมคัรใจ และ
วิธีการในการเชือ่มโยงสถิตทิางการ 
และตองการใหสสช.สนับสนุนเรื่อง
ใด  

 
• แนวทางทําความตกลงกับ
หนวยงานทีส่มคัรใจเชื่อมโยง
ขอมูลที่เปนไปไดคือ 

 
- หนวยงานเจาของขอมูล

แปลงขอมูลเองหลังตกลง
เรื่องชื่อ และโครงสรางขอมูล 
สสช.ไมตองทราบวิธีการเก็บ
ขอมูลของหนวยงาน 

 
หมายเหต:ุ XML มีความสามารถ
ในการแปลงขอมูลที่จดัเก็บใน
รูปแบบใดก็ได เชน excel/ 
database โดยการเขียน XML 
program เฉพาะสําหรับการ
จัดเก็บแตละรูปแบบ และมตีัวชวย
แปลงการ presentation แบบ
ตางๆ  
 

• ที่ปรึกษาฯ จะคดัเลือกสถติิทางการ
จากการสาํรวจการประกอบกิจการ
โรงแรมและเกสตเฮาส ของ สสช. 
ให NIC ทดลองนําข้ึนวง ศึกษา
รูปแบบและกระบวนการเชื่อมโยง
สถติิภายใน สสช.เอง 
 

5 15 ตุลาคม 2551 ถอดกระบวนการแปลงขอมูลจาก • NIC แสดงขั้นตอนนําขอมูลที่อยูใน
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ภาคผนวกที่ 4 

ครั้งที ่ วันที ่ การประชมุ ผลการประชมุ 
excel เปน XML document เพ่ือ
การข้ึนวง GIN  
 
สบส.สสช. (คณุกฤษณา จิรวฒัน
สถติย, คุณ วรศิรา บัวบาน,คณุกร
ทิพย ใจหาว และคุณอรรถวทิย 
ปุณยถิรปรีดา) 
 
NIC สสช. (คณุธเนส โกมลวภิาต 
หัวหนากลุมบูรณาการระบบ
คลังขอมูล, คณุกอแกว วัฒนสิน
บํารุง นวช.คอมฯ 7 วช.) 
 
ทีมวิจยั (อ.ปารชิาต,คุณสุนันทา
คุณอมรรตัน) 
 

รูป excel file ไป ออกในรูปแบบ 
XML document  มีข้ันตอนโดย
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 จะไดขอมูลทีแ่สดงใน
รูปแบบ XML document 5)นําไป
วางไวที่ UDDI ของ สสช. 

 
• เง่ือนไข ผูทําตองเขาใจวิธีใช 

MSSQL และXML converter ซึ่ง
สํานักงานปลดักระทรวงแตละ
กระทรวงจะมอบ password ให 
user ระดับกรม 

 
• NIC จะจดัทาํ prototype 
กระบวนการขางตน เพ่ือการสาธิต 
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 
2 ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 

 
• ที่ปรึกษาฯถอดกระบวนการตนแบบ
การแลกเปลี่ยนขอมูลดังกลาว เพ่ือ
นําเสนอในแผนแมบทสถติิ 2 สาขา

 
6 28 ตุลาคม 2551 หารือเตรยีมประเด็นการประชมุ

เชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 และแบง
ภารกิจ 
 
สบส.สสช. (คณุสุวิมล คงเศรษฐ
กุล ผอ.สบส.,คณุกฤษณา 
จิรวฒันสถิตย,คุณณัฐภสัสร นิธิ
ประภาวัฒน,คณุสุวรรณิกา โชติ
กลอม ,คุณวรรณิศา จันทราวฒุิ
กร) 
 
สมส.สสช. (คณุอุษณีย ไชยา
นนท ผอ.สมส.,คุณอุดมศรี วสิุ
ชาติ) 
 
NIC สสช. (คณุธเนส โกมลวภิาต 
หัวหนากลุมบูรณาการระบบ
คลังขอมูล, คณุกอแกว วัฒนสิน
บํารุง นวช.คอมฯ 7 วช.) 
 
ทีมวิจยั (อ.ปารชิาต,คุณสุนันทา
คุณอมรรตัน ดร.กิรินท สห
เสวียนต) 
 

• ที่ประชุมยืนยันวันจัด workshop 
ครั้งที่ 2 และกําหนดการประชมุ วัน
พฤหสัที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ณ 
โรงแรม Siam Beverly Hotel ถ.
รัชดาภิเษก หวยขวาง กทม. 

 
• ผอ.สบส.จดัเตรียมคํากลาว
วัตถุประสงคการประชุมฯ และคํา
กลาวเปดประชมุ 

 
• ผอ.สมส.จดัเตรียม PowerPoint 
คําบรรยายการจัดการคุณภาพสถติ ิ

 
• คุณธเนส จัดเตรียม PowerPoint 
และ การ demo การเชื่อมโยง
ขอมูล ประกอบดวย 

 
- ประโยชนของการ

แลกเปลี่ยนขอมูล 
- ที่มาที่ไปโครงการการ

เชื่อมโยงฯ 
- แผนการเชื่อมโยงที่ สสช. 

ดําเนินการไปแลว 
- รายละเอียด tool ที่นํามาใช

เชื่อมโยง 
- จัดเตรยีมเจาหนาที่ lab boy 

สําหรับการประชุมกลุมยอย
ชวงบายทั้งสองกลุม 
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ภาคผนวกที่ 4 

ครั้งที ่ วันที ่ การประชมุ ผลการประชมุ 
 

• ที่ปรึกษาจดัเตรียมเอกสารการ
ประชุม เชนผังขอมูลสถติิทางการ 
กระบวนการตนแบบการเชื่อมโยง
ขอมูล template แผนปฏิบัติการ 

 
• นัดครั้งตอไปเพ่ือเตรียมการ และดู 

demo ระบบ วนัศุกรที่ 14 พ.ย.51 
เวลา 9.30 น. หองวอรรูม ชั้น 2 
NIC 

7 13 พฤศจิกายน 2551 รายงานความกาวหนา และหารือ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 
 
กระทรวงทรัพยฯ (ผอ.พุฒิพงศ สุ
รพฤกษ และ คณุ อนุสรา ศทก.) 
 
สสช.(คุณสุวิมล,คุณกฤษณา,คุณ
ณัฐภัสสร) 
 
ทีมวิจยั (อ.ปารชิาต,คุณอมรรตัน)

• ทําความเขาใจประเด็นสาระ วธีิการ
ประชุม และเปาประสงคที่ตองการ
ของ workshop 2 

 
• ขณะน้ีระดับกระทรวงมสีํานักงาน
ปลัดกระทรวงเปน focal point แต
ระดับกรมยังไมมีศูนยกลาง
เชื่อมโยงขอมูล ควรประสาน
นโยบายระดับ CIO กรมดวย 

 
• ศทก.สป.ทส. กําลังอยูระหวาง
จัดระบบเชื่อมโยงขอมูลสถิต
หนวยงานภายในใหไดจริง เลอืก
นําเสนอในลักษณะ cluster 4 สวน 
คือ ดานอํานวยการ ทรัพยากร 
สิ่งแวดลอม และน้ํา ทํา web 
services จาก node กลาง 

 
•  ผอ.พุฒิพงศ มีขอเสนอแนะให 
สสช.ชี้แจงใหชัดเจนเกี่ยวกับ 

 
- 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
คัดเลือกขอมูลสถติิจาก 
demand site มาเชื่อมโยง 
กับ สถิต ิOS 

- สสช. ควรนํารองการ
เชื่อมโยง และการประเมิน
คุณภาพสถติิ โดยเลือกกรม
ละ 1 รายการ เพ่ือใหครบ 

 
8 14 พฤศจิกายน 2551 ประชุมเตรยีมการประชุม 

workshop 2 
 
สบส.สสช. (คณุสุวิมล คงเศรษฐ
กุล ผอ.สบส.,คณุกฤษณา 
จิรวฒันสถิตย,คุณณัฐภสัสร นิธิ
ประภาวัฒน,คณุสุวรรณิกา โชติ

• เลขาธิการ สสช.ติดภารกิจไม
สามารถเปดประชุมได จะเชิญรอง
จีรวรรณ แทน 

 
• ปรับเปลี่ยนกําหนดการประชุม โดย 
คุณธเนส บรรยายเรื่องการ
เชื่อมโยงและบรูณาการขอมูลสถติิ
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ภาคผนวกที่ 4 

ครั้งที ่ วันที ่ การประชมุ ผลการประชมุ 
กลอม ,คุณวรรณิศา จันทราวฒุิกร
,คุณธีรวัช ทวีศานต,คุณวรศิรา 
บัวปาน) 
 
สมส.สสช. (คณุอุษณีย ไชยา
นนท ผอ.สมส.) 
 
NIC สสช. (คณุธเนส โกมลวภิาต 
หัวหนากลุมบูรณาการระบบ
คลังขอมูล, คณุกอแกว วัฒนสิน
บํารุง นวช.คอมฯ 7 วช. คุณธิดา
รัตน ชาตะรูปะชีวิน) 
 
ทมีวิจยั (อ.ปารชิาต,คุณสุนันทา
คุณอมรรตัน ดร.กิรินท,อ.วนิดา
,อ.ชาตรี) 
 
 
 

ภาครัฐ กอน ตามดวย การบรรยาย 
เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ขอมูลสถติิและความรวมมือ โดย
ผอ.อุษณีย  

 
• เปาหมาย ตองการใหผูเขาประชุม
รับทราบประเดน็ กระบวนการ
ข้ันตอน และชวงเวลาที่ สสช. จะ
รวมทํางานกับหนวยงานในเรือ่ง
การนํา OS ข้ึนวง และการประเมิน
คุณภาพสถติิในอนาคต โยมีการ
เตรียมการใหหนวยงานกรอกขอมูล
ที่ยังขาดอยู ไดแก รูปแบบการ
จัดเก็บขอมูลของหนวยงานในแต
ละรายการขอมลู และ  IT contact 
person รวมทั้งปญหาอุปสรรค 
ความตองการรบัการสนับสนุน 
เพ่ือใหกระบวนการดังกลาวลุลวง 
โดยจดัทาํเปนแผนปฏิบัติการ 3 ป 
(พ.ศ. 2552-2554) 

 
• การ commit ตนเองของ สสช. ใน
การใหการสนับสนุนเชิงวชิาการ 
และเทคนิคที่เก่ียวของกับการ
เชื่อมโยงขอมูล และการประเมนิ
คุณภาพสถติ ิกับหนวยงาน 

 
• แบงภารกิจจัดเตรียม PowerPoint 
และเอกสารการประชุมระหวาง ที่
ปรึกษาฯ สํานักมาตรฐานฯ NIC 
สํานักบรหิารจัดการระบบสถติ ิ
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ภาคผนวกที่ 5  
 

บทความเพื่อประชาสัมพนัธและเผยแพร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวกที่ 5 

การจัดทํา แผนแมบทสถติิ และสถิตทิางการ 
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสาขาการทองเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร 

 
 

ภารกิจสํานักงานสถิติแหงชาติตาม พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 2550 
 
 ประเทศไทยมีระบบสถิติแบบกระจายงาน หนวยงานตางๆสามารถผลติ และเผยแพรสถิตติามตองการของ
หนวยงานตาม พ.ร.บ.สถติิแหงชาติ พ.ศ. 2550  สสช. มีภารกิจกํากับ ประสานงานการดําเนินงานดานสถติิของ
หนวยงานรัฐอ่ืนๆ 20 กระทรวง 200 กรมเพ่ือบริหารระบบสถติขิองประเทศใหมีเอกภาพ  
  
 สสช. ไดรวมกับหนวยราชการรวมกันจัดทําแผนแมบทระบบสถติิประเทศไทยเมื่อป 2549 และปน้ีกําลัง
จัดทาํแผนแมบทสถิตริายสาขา 5 สาขา กําลงัจะแลวเสรจ็ 3 สาขา ไดแกสาขาสุขภาพ สาขาอุตสาหกรรม เหมือง
แรกอสราง และพลังงาน และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกําลังอยูระหวางดําเนินการอีก 2 
สาขา คือ สาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และสาขาการทองเทีย่ว โรงแรม และภัตตาคาร 

 
การจัดทํา แผนแมบทสถติิ และสถิตทิางการ  สาขาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร 
  
 วัตถุประสงค 
    
 สสช.ไดทดลองจัดทาํแผนแมบทสถิตสิาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสาขาการทองเทีย่ว 
โรงแรม และภตัตาคารมาแลวเมื่อป 2548-2549 มีการจัดหมวดหมูสถติทิี่สําคัญจําเปนในการนําเสนอสถานการณ
และแนวโนมของแตละสาขา ครอบคลุมยทุธศาสตรสาขาระดับประเทศ ระดับหนวยงาน และแสดงตัวชี้วดัระดับ
สากล รวมทั้งสถิตทิี่ใชในการติดตามประเมินผลรายสาขา  ผังรวมสถิตทิี่ไดจากการจัดทําแผนแมบทสถติิสาขาทั้ง
สองดังกลาวประกอบดวยสถติทิี่มีการผลติอยูในปจจุบัน และสถติิทีย่ังไมมีหนวยงานใดจดัทําข้ึนเพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาสถติิทีย่งัเปนชองวางเหลานั้น 
   
 การดําเนินการครั้งนี้เปนการตอยอดจากแผนแมบทสถติสิาขาที่จดัทาํไวแลว โดยใหความสําคญักับการ
สรางเครือขายผูปฏิบัติงานดานสถติิในการจัดทาํแผนแมบทสถติิรายสาขา และจัดทาํแผนปฏิบัติการรวมกันระหวาง
หนวยสถติิที่เก่ียวของ  พิจารณาและคดัเลือกขอมูลสถติิทีส่าํคญั หรือเปน Key Indicators ทีส่ะทอนสถานการณใน
แตละสาขา หรอืเรียกวา “สถติทิางการ” (Official Statistics) เพ่ือจัดทําทะเบียนสถิติทางการ (Official Statistics 
Profile) และทะเบียนหนวยสถิติ (Statistical Units Profile) เพ่ือการเชื่อมโยงและบรูณาการสถิติเหลานีใ้นระบบ 
Government Information Network (GIN) ที่กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไดวางระบบเชื่อมโยงใน
หนวยงานรัฐแลวทัง้หมด รวมทัง้เพ่ือรองรบัการรับรองคุณภาพสถิตทิางการของ สสช.ในระยะตอไป  

 
เปาหมายสดุทาย 
  
โครงการนีจ้ะเสร็จสิน้ปลายป 2551  โดยจะมผีลผลิต คือ ทะเบียนสถติทิางการ (Official Statistical 

Profile)  และทะเบียนหนวยสถติิ (Statistical Units Profile) ทั้ง 2 สาขา มีแผนแมบทสถติิรายสาขา (Sectoral 
Master Plan) และแผนปฏิบัตกิารรายสาขา (Sectoral Action Plan)  มีการกําหนดชื่อและโครงสรางของขอมูล
ตามมาตรฐานที่กําหนด  มีกระบวนการตนแบบในการที่จะนําเสนอขอมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนที่จะนาํไปสูขอมูลสถติิ
ทางการ และมรีายงานประจาํป ไดแก รายงานสถานการณสถิตทิางการ และรายงานผลการดําเนินงานของสถติิแต
ละสาขา 

 
ความกาวหนาการดาํเนินงานที่ผานมา 
  
สสช. ไดจัดประชุมเครือขายผูปฏิบัติงานดานสถติิ และหนวยสถติิ สาขาทรพัยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม และสาขาการทองเที่ยว โรงแรม และภตัตาคาร เม่ือวันที่ 5 และ 7 สิงหาคม 2551 เพ่ือสรางความ
เขาใจระดับนโยบายถึงภารกิจของสสช.ในการบริหารระบบสถิติของประเทศ แนวคิดเก่ียวกับแผนแมบทสถิตสิาขา 
และสถติิทางการ  มีการทบทวนรายการสถติทิี่นําเสนอสถานการณและครอบคลุมยทุธศาสตรการพัฒนาแตละสาขา 
พิจารณารายการสถิตทิีส่มควรเปสถ ิติทางการ พรอมกับขอความรวมมือจากเครือขายสถติิในการจัดทําทะเบียนสถิติ
ทางการ (OS Profile)  และทะเบียนหนวยสถติิ (SU Profile) ทั้ง 2 สาขา 

 
ขณะน้ี สสช. กําลังจัดทําหมวดหมูสถติิทางการ ทั้ง 2 สาขา และประสานงานรวบรวม OS Profile และ SU 

Profile ทั้ง 2 สาขา  
แผนการดาํเนินงานระยะตอไป 
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  การดําเนินงานในระยะตอไป คือ  ศึกษาวิเคราะหสถานการณ และแนวโนมในการพฒันาประเทศ ตลอดจน
รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือจัดทําแผนความตองการสถติิซึ่งจะแสดงชองวาง
ทางทางสถิติ (Data Gap Analysis) และกําหนดหนวยงานรบัผิดชอบ   จัดทําชื่อและโครงสรางของขอมูลตาม
มาตรฐานที่กําหนด จัดทํากระบวนการตนแบบในการนําเสนอขอมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนทีจ่ะนําไปสูขอมลูสถติิ
ทางการ  จัดทาํแผนแมบทสถติิรายสาขา ซึ่ง ประกอบดวยยทุธศาสตร และแผนการพัฒนาระบบสถิตริายสาขาใน
ระยะปานกลาง และระยะยาว  โดยในแตละยทุธศาสตรประกอบดวย กรอบแนวคิด วตัถุประสงค และแผนงาน
รองรับทีช่ัดเจนและเปนรูปธรรม  แตละแผนงานระบุวตัถุประสงค ขอบขายการดําเนินงาน ตวัชี้วัด และหนวยงานที่
รับผดิชอบ  
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ขาวประชาสัมพันธสํานักงานสถิติแหงชาติ 
ถนนหลานหลวง เขตปอมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 www.nso.go.th 

 
 

                  วันที่  20  พฤศจิกายน 2551 
 
 

สํานักงานสถติิแหงชาติจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารแผนแมบทสถิต ิ
 

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ สาขาการทองเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร 
 
 
                                     

 ผ5-3

นางธนนุช  ตรทีิพยบุตร  เลขาธิการสถิตแิหงชาติ กลาวถึงภารกิจสาํคัญของ                                     
สํานักงานสถติแิหงชาติ (สสช.) ในการเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนแมบทสถติิ
สาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม และสาขาการทองเที่ยว โรงแรม และ
ภัตตาคาร ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 หองบานบุรี 1-2 โรงแรมสยามเบฟเวอรี่ 
ถ.รัชดาภิเษก วา สสช.เปนหนวยงานกลางดานการผลติสถติสิําคญั การบริหารจัดการ
ระบบสถิติของประเทศ และการเปน hub ของขอมูลเพ่ือการบริหารประเทศที่มีคุณภาพ 
 

                        ในขณะนี้สาํนักงานสถติิแหงชาติไดดําเนนิงานตามบทบาทภารกิจใน พ.ร.บ.สถติิ พ.ศ. 
2550 ดานการบริหารจัดการระบบสถิติ โดยจัดทําแผนแมบทสถิติประเทศไทย เพ่ือเปนกรอบในการพฒันาแผน
แมบทสถติิรายสาขา การคัดเลือกสถติิทางการ การเชื่อมโยงบูรณาการขอมูลภาครัฐ การจัดทาํ data directory 
การจัดทํา Official Statistics Profile และ Statistic Unit Profile  ภายในป 2551 สสช.จะมีสถติทิางการที่รวมกัน
กําหนดกับหนวยงานที่เก่ียวของ 6 เรื่อง คือ การทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สุขภาพ อุตสาหกรรม และ ขอมูลระดับทองถิ่น 

 
การดาํเนินงานดานการบรหิารจัดการระบบสถติิและการเชื่อมโยงสถิตริะหวางสํานักงานสถิติแหงชาตกิับ
หนวยงานที่เกีย่วของ 
 
 การเชื่อมโยงสถิติระดับประเทศ กระทรวง ICT เปนหนวยงานที่พัฒนากรอบมาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ขอมูลแหงชาต ิ(Thailand e-Government Interoperability Framework: TH-e GIF) ใหเปนกรอบแนวทาง
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลสถติิแหงชาต ิและนํา server ไปไวที่กระทรวง 20 กระทรวง รวมทั้งจัดทํามาตรฐาน
การเชื่อมโยงขอมูลประเภท reference และ transaction ทั้งนี้กระทรวงฯ ไดมอบหมายใหสสช.เปนผูกําหนด
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลสถติิ คือ STAT XML ซึ่งสสช.ไดพัฒนา KPI Reporter และ XML Converter ให
เปนเครื่องมือในการชวยเหลือหนวยงานใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลไดสะดวกขึ้น 
 
 การจัดทําระบบสถติิรายสาขา สสช.ไดขอความรวมมือจากหนวยงานในการจัดทาํ data directory  และ 
Official Statistics Profile สําหรับสถติิทางการ รวบรวมทะเบียนรายชื่อหนวยสถิติของแตละหนวยงาน Statistic 
Unit Profile เพ่ืออํานวยความสะดวกในการนําสถติิเชื่อมโยง และจะมีการดําเนินการเพื่อรับรองคุณภาพขอมูลสถติิ
ทางการในระยะตอไป 
 
การพัฒนาคณุภาพขอมูลสถิต ิ
 
 สสช.นําแนวคดิหลักการพ้ืนฐานสถติทิางการจาก UNECE มาประยุกตเพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพขอมูล
สถติิทางการเพือ่การแลกเปลี่ยน และมีการพัฒนาตวัชี้วดัในแตละมิติ การประเมินคุณภาพตามมิตติางๆ นอกจากจะ
ใชวิธีทบทวนสถิติ การประเมินตนเอง และการประเมินโดยผูใชแลว ยังตองมกีารประกาศเรื่องคุณภาพขอมลูสถติิใน
แตละมิตดิวย  
 

ป 2552 สสช.จะดําเนินการจดัเตรียมมาตรฐานการประเมินตาง ๆ และจะเริม่จัดใหมีการยอมรับใน
มาตรฐาน และวิธีการดําเนินงานเพื่อใหมีการปรับปรุงดานคณุภาพขอมูลสถิต ิใหการรับรองสถิตทิี่เปนสถิตทิางการ 
ใหการรับรองวาจะใหมีประกาศในเรื่องคุณภาพสถติิทางการแกผูใชขอมูล ชวยใหผูใชขอมูลสามารถประเมิน
คุณภาพขอมูลสถติ ิและใหการรับรองวา สสช.จะเปนผูนําดานการผลติขอมลูสถติทิี่มีคุณภาพในป 2553 ตามลําดับ 
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ความกาวหนาในการดําเนินงานรวมกับหนวยสถิติ 
 

สสช.ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับเครือขายผูปฏิบัติงานในหนวยสถิตสิาขาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม และสาขาการทองเที่ยวและกีฬา เพ่ือทําความเขาใจเรื่องผังรวมสถติิทางการ กําหนดชื่อบุคคลและ
หนวยงานที่รับผิดชอบการเชือ่มโยงสถิตทิางการในระดับกรม และกําหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือการเชื่อมโยงสถิติ
ทางการรวมกัน ขณะน้ีหนวยสถิตทิั้ง 2 สาขาไดดําเนนิการลงรายละเอียดในแผนปฏิบัติการเพื่อการเชื่อมโยงสถิติ
ทางการตอไปใหแลวเสร็จ 
 
แผนการดาํเนินงานในระยะตอไป 

 
การดําเนินการในระยะตอไป คอื จัดทํารายงานประจําป ซึ่งประกอบดวย สถานการณสถิติ ผลการ

ดําเนินงานสถิต ิและการวิเคราะหสถานการณสถติิสาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และสาขาการ
ทองเที่ยว โรงรมและภัตตาคาร 

                                                            
                                                      ม่ันใจในสํานกังานสถิติแหงชาติ รัฐและราษฎรจะกาวไปอยางม่ันคง 
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