
 
 

 
บทท่ี 2 

ระเบียบวิธีสถิติ 
 
 

2.1 ประชากรเปาหมาย 

    การสํารวจโครงการน้ีมี คุมรวมในการ
สํารวจคือครัวเรือนสวนบุคคลที่ตกเปนตัวอยาง ทั้ง
ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 83,880 ครัวเรือน การเก็บ
รวบรวมขอมูลใชการสัมภาษณหัวหนาครัวเรือน
และสมาชิกในครัวเรือนสวนบุคคลตัวอยางที่มีอายุ 
6 ปข้ึนไป โดยเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

2.2 เวลาอางอิง 

          ระหวาง 3 เดือนกอนวันสัมภาษณ หมายถึง 
ระยะเวลานับยอนหลังจากวันสัมภาษณไป 3 เดือน 
          ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ หมายถึง 
ระยะเวลานับยอนหลังจากวันสัมภาษณไป 12 เดือน 
2.3 คํานิยาม 
      คํานิยามที่สําคัญที่ใชในการสํารวจมีดังน้ี  
    1. คอมพิวเตอร (Computer) คือ เครื่อง
อิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติ ทําหนาที่เหมือนสมอง
กลใชสําหรับแกปญหาตาง ๆ  ที่งายและซับซอน
โดยวิธีทางคณิตศาสตร   คอมพิวเตอรจึงเปน
เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกสที่ถูกสรางข้ึนเพื่อใชงาน
แทนมนุษยในดานการคิดคํานวณ และสามารถจํา
ขอมูลทั้งตัวเลขและตัวอักษรเพื่อเรียกใชงานในครั้ง
ตอไป นอกจากน้ียังจัดการกับสัญลักษณไดดวย
ความเร็วสูง โดยปฏิบัติข้ันตอนของโปรแกรม
คอมพิวเตอรยังมีความสามารถในดานตางๆ อีก
มาก เชน การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตรการ
รับสงขอมูล การจัดเก็บขอมูลใน ตัวเครื่อง และ
สามารถประมวลผลจากขอมูลตาง ๆ ได 
        รูปแบบของคอมพิวเตอรที่เห็นอยูในปจจุบัน
มีหลายรุนและหลายบริษัทเปนผูผลิต จึงอาจมีรูปราง
หรือลักษณะแตกตางกันไป แตสวนใหญที่ใช คือ  
 

                                                                      
                                                                        
 
 
        2.  อินเทอร เ น็ต ( Internet) หมายถึง 
เครือขายคอมพิวเตอรขนาดยักษที่เช่ือมตอกันทั่ว
โลก โดยมีมาตรฐานการรับสงขอมูลระหวางกันเปน
หน่ึงเดียว ซึ่งคอมพิวเตอรแตละเครื่องสามารถรับสง
ขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ไดหลายรูปแบบ เชน 
ตัวอักษร ภาพ กราฟก และเสียงได รวมทั้งสามารถ
คนหาขอมูลจากที่ตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ในยุค
สังคมขาวสารขอมูลดังทุกวันน้ีการสื่อสารรูปแบบ
ตาง ๆ ถูกพัฒนาข้ึนใหคนเราสื่อสารถึงกันงายและ
สะดวกที่สุด การสื่อสารถึงกันดวยคําพูดผานทาง
โทรศัพทยอมไมเพียงพออีกตอไป เราตองการ
มากกว า น้ัน เชน ภาพ เสียง  และขอความ 
ตั ว อั ก ษ ร ร ว ม ทั้ ง ข อ มู ล คอ ม พิ ว เ ต อ ร  ซึ่ ง
อินเทอรเน็ตสามารถเขามาตอบสนองไดในจุดน้ี
เมื่อเราเช่ือมตอเครือขายของอินเทอรเน็ต 

       3.  การใชเครื่องคอมพิวเตอร หมายถึง การ
เคยใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ คอมพิวเตอร
แบบพกพา และแท็บเล็ต 
        4.  จํานวนเครื่องโทรศัพทมือถือ หมายถึง 
จํานวนโทรศัพทมือถือที่สมาชิกในครัวเรือนมีไว
ครอบครองและสามารถใชงานไดในวันที่สัมภาษณ  
ซึ่งไมจําเปนจะตองเปนของสมาชิกในครัวเรือน
อาจเปนของที่ขอยืมมาผูอื่นซื้อใหใช ของที่ทํางาน
นํามาใช และเปนโทรศัพทมือถือรุนใดหรือระบบใด
ก็ได ไมรวม เครื่องโทรศัพทมือถือที่เสียใชงาน
ไมได เครื่องที่อยูระหวางซอม เครื่องเปลาที่ไมมี

คอมพิวเตอร 
แบบพกพา 

คอมพิวเตอร 
แบบตั้งโตะ 

แท็บเล็ต 
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ซิมการด หรือเครื่องที่ถูกระงับการใชโดยไมสามารถ
ใชโทรติดตอได 
        5.  การเชื่อมตออินเทอรเน็ต หมายถึง การ
เช่ือมตออินเทอรเน็ตกับคอมพิวเตอร (แบบต้ังโตะ 
แบบพกพา และแท็บเล็ต) และโทรศัพทมือถือ ที่มี
ไวครอบครองในครัวเรือนน้ันๆ โดยไมคํานึงวา
สิทธิการใชอินเทอรเน็ตไดมาโดยวิธีใด เชน เสีย
เงินสมัครเปนสมาชิกกับผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
หรือไดรับสิทธิตอเขาใชอินเทอรเน็ตผานระบบของ
สถาบันการศึกษา หรือที่ทํางาน เปนตน แบงเปน 
2 ประเภท ไดแก 
         1)  อินเทอรเน็ตความเร็วสูง  (Broadband) 
มีความสามารถในการรับสงขอมูล เสียง และภาพ
ดวยความเร็วสูง เริ่มตนที่ความเร็วสูง 256 Kbps 
ข้ึนไป ดังน้ี  
            - บริการอินเทอรเน็ตผาน  ดีเอสแอล 
(เอสดีเอสแอล, เอดีเอสแอล, วีดีเอสแอล), เคเบิล
โมเด็ม, ลีดไลน, ดาวเทียม (Satellite Internet), 
เคเบิลใยแกวนําแสง, ฟกซวายเลส, ไวแม็กซ 
             - บริ ก าร อิน เทอ ร เ น็ตแบ บไร ส า ย
เคลื่ อนที่ ผานโทรศัพทมือถือ 3G ข้ึนไป เชน 
WCDMA, EV-DO เปนตน 
         2) อินเทอรเน็ตความเร็วตํ่า (Narrowband) 
คือ การใชโมเด็มเช่ือมตอผานสายโทรศัพทธรรมดา 
(dial – up connection) ซึ่งเวลาที่ใชงานอยูจะไม
สามารถใชสายโทรศัพทได  ซึ่ งจะเปนบริการ
อินเทอรเน็ตแบบอนาล็อกโมเด็ม, ไอเอสดีเอ็น และ
บริ การอิ นเทอร เ น็ตแบบไร สายเคลื่ อนที่ ผ าน
โทรศัพทมือถือ 2G , 2.5G เชน GSM, CDMA, GPRS 

        6.  จํานวนเครื่องโทรศัพทพ้ืนฐาน หมายถึง 
จํานวนโทรศัพทพื้นฐานที่มีในครัวเรือนและสามารถ
ใชงานไดในวันที่สัมภาษณ โดยการนับจํานวนใหนับ
แตละเบอรเปน 1 เครื่อง และ ไมนับรวม เครื่องพวง 
และ เครื่องโทรศัพทอยูระหวางระงับการใชงาน 
         7.  จํานวนเครื่องโทรสารในครัวเรือน 
หมายถึง จํานวนเครื่องโทรสารที่มีไวในครอบครอง
ในครัวเรือนน้ันๆ และสามารถใชงานไดในวันที่
สัมภาษณ ซึ่งไมจําเปนจะตองเปนของสมาชิกใน

ครัวเรือนอาจเปนของที่ขอยืมมา ผูอื่นซื้อใหใช ของ
ที่ทํางานนํามาใชฯลฯ ไมนับรวม เครื่องโทรสารที่
เสียใชงานไมไดและเครื่องที่อยูระหวางซอม  
        8.  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในครัวเรือน  
หมายถึง จํ านวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มี ไว ใน
ครอบครองในครัวเรือนน้ันๆ และสามารถใชงานไดใน
วันที่สัมภาษณ  ซึ่งไมจําเปนจะตองเปนของสมาชิก
ในครัวเรือน อาจเปนของที่ขอยืมมา ผูอื่นซื้อใหใช 
ของที่ทํางานนํามาใช  ไดแก คอมพิวเตอรแบบต้ัง
โตะ, แบบพกพา และแท็บเล็ต ไมนับรวม เครื่อง
คอมพิวเตอรที่เสียใชงานไมได เครื่องที่อยูระหวาง
ซอม และเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในธุรกิจ เชน เครื่อง
ที่ใหบริการในรานอินเทอรเน็ต เปนตน     
2.4 แผนแบบการเลือกตัวอยาง 
        แผนแบบการเลือกตัวอยางที่ใชเปนแบบ 
Stratified Two Stage Sampling (รายละเอียด
ในภาคผนวก ก.) โดยมีจังหวัดเปนสตราตัม และใน
แตละสตราตัม (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ไดทํา
การแบง ออกเปน 2 สตราตัม  ยอยตามลักษณะ
การปกครอง คือในเขตเทศบาล และนอกเขต
เทศบาล เปนสตราตัวยอย ในการเลือกตัวอยาง 
ข้ันที่หน่ึง (primary sampling stage) หนวย
ตัวอยาง ข้ันที่ห น่ึง  คือเขตแจงนับ โดยกรอบ
ตัวอยางสําหรับการเลือกหนวยตัวอยางข้ันที่หน่ึง 
ไดมาจากโครงการสํามะโนประชากร พ.ศ. 2553 
ที่ไดมีการปรับปรุงใหมีความทันสมัย และจํานวน
เขตแจงนับตัวอยางทั้ งสิ้น 5,970 เขตแจงนับ 
สําหรับการเลือกตัวอยางขั้นที่สอง (secondary 
sampling stage) ครัวเรือนสวนบุคคลเปนหนวย
ตัวอยาง ข้ันที่สองโดยกําหนดให 16 และ 12 
ครัวเรือนตัวอยางตอเขตแจงนับตัวอยางในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาลตามลําดับ  

2.5 รายการท่ีเก็บรวบรวมขอมูล 

        สําหรับแบบสอบถามที่จะใชในการสัมภาษณ 
และบันทึกรายละเอียดของบุคคลที่อยูในขายการ
สํารวจโครงการน้ี ประกอบดวยขอถามหลัก 7 ตอน 
ไดแก 
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        หนาปก    (สถานที่ต้ังของครัวเรือน) 
        ตอนท่ี 1   ลักษณะทั่วไปของสมาชิกใน               
                     ครัวเรือน 
        ตอนท่ี 2   การศึกษา 
        ตอนท่ี 3   การทํางาน 
        ตอนท่ี 4   การใชคอมพิวเตอร 
        ตอนท่ี 5   การใชอินเทอรเน็ต 
        ตอนท่ี 6  การมีโทรศัพทมือถือ 
        ตอนท่ี 7  การมีการใชอุปกรณเทคโนโลยี   
                     ในครัวเรือน 
2.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 

       การสํารวจไดดําเนินการพรอมกันทั่วประเทศ
ในชวงไตรมาส 1 ระหวางเดือน มกราคม - มีนาคม 
2559 

       สําหรับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการ
สัมภาษณหัวหนาครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือน
ตัวอยางโดยพนักงานของสํานักสถิติแหงชาติซึ่งมี
ประสบการณในการสํารวจ สําหนรับเครื่องมือที่ใช
เก็บรวมรวมขอมูลต้ังแตป 2558 จนถึงปจจุบัน
สํานักสถิติแหงชาติไดใชเครื่องคอมพิวเตอรพกพา
ขนาดกลาง (แท็บเล็ต) ในการบันทึกขอมูลแทน
แบบสอบถาม เปนการนําเทคโนโลยีมาใช เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถควบคุม
คุณภาพ ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บ
รวบรวมขอมูล บนระบบติดตามความกาวหนา   
(เว็บแอพพลิเคช่ัน) ทั้งติดตามเสนทางการเดิน
สํารวจของพนักงานเก็บรวบรวมขอมูล ติดตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
       กอนถึงคาบการปฏิบัติงานเก็บรวบรวม
ขอมูลสํานักงานสถิติเศรษฐกิจและสังคม ไดมี
ก า ร จ ัดป ร ะช ุม ชี ้แ จ ง กา ร ปฏ ิบ ัต ิง าน  ไ ด แ ก     
การช้ีแจงทําความเขาใจแบบสอบถาม คํานิยามที่
สําคัญ ขอบขาย คุมรวม ตลอดจนขอสังเกต  ปญหา  
อุปสรรคที่พบ เปนตน 
      การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล พนักงานจะ
ทําการสัมภาษณครัวเรือนตัวอยาง และทําการ
บันทึกขอมูลลงเครื่องคอมพิวเตอรพกพาขนากลาง

(แท็บเล็ต) เมื่อพนักงานทําการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลเรียบรอยแลว จะสงขอมูลบน
เครือขายสัญญาณอินเทอรเน็ตเขาสูเซิรฟเวอร ซึ่ง
ขอมูลที่ไดจะเก็บไวในในระบบ Cloud Computing 
สําหรับประมวลผลขอมูลตอไป 

2.7 การประมวลผลขอมูล 

        สําหรับการสํารวจครั้งน้ีเปนการสํารวจดวย
ตัวอยาง เพื่อใหสามารถประมาณคาหรืออางถึง
ประชากรไดน้ัน ตองมีการคํานวณคาถวงนํ้าหนัก
ใหแตละหนวยที่ถูกเลือกมาเปนตัวแทน โดยมี
ข้ันตอนการคํานวณคาถวง นํ้าหนัก 3 ข้ันตอน
หลักๆ(รายละเอียดในภาคผนวก ก.) ดังน้ี 

      1 .  คํ าน วณค า ถ ว ง นํ้ าห นั กพื้ น ฐ าน 
(Design weight หรือ base weight) เปนการ
คํานวณสวนกลับของความนาจะเปนของหนวย
ตัวอยางที่ ถูกเลือกในแตละข้ันของการเลือก
ตัวอยางตามแผนแบบการเลือกตัวอยาง 
           2. การปรับคาถวงนํ้าหนักพื้นฐานเมื่อมี
ข อ มู ล ที่ จ ะ ไ ม ต อ บ ( Adjustment for non- 
response) โดยจะทําการปรับคาถวงนํ้าหนักของ
ครัวเรือน   

     3. การปรับคาถวง นํ้าหนักดวยขอมูล
สนับสนุนอื่นๆ (post-stratification calibration 
adjustment) โดยใชขอมูลจากการคาดประมาณ
ประชากร ตามกลุมอายุ เพศ ภาค และเขตการ
ปกครอง 

2.8 ขอจํากัดของขอมูล 

        โครงการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเปนการสํารวจดวย
ตัวอยางดานครัวเรือน ซึ่งเปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากครัวเรือนตัวอยางที่ถูกเลือกมาเปน
ตัวแทนตามระเบียบวิธีสถิติแลวนํามาประมาณคา
ประชากร ในการสํารวจดวยตัวอยางดังกลาวจะมี
ความคลาดเคลื่อน 2 ประเภท คือ ความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากการสุมตัวอยางซึ่งสํานักงานสถิติ
แหงชาติไดควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทน้ีให
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อยูในระดับที่เหมาะสม และความคลาดเคลื่อนอีก
ประเภทคือ ความคลาดเคลื่อนที่ไมไดเกิดจากการ
สุมตัวอยาง ซึ่งความคลาดเคลื่อนประเภทน้ีเกิดข้ึน  
ไดหลายสาเหตุ เชน ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก
ผูตอบสัมภาษณความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก
พนักงานเก็บรวบรวมขอมูล ความคลาดเคลื่อนที่
เกิดจากการประมวลผล เปนตน อยางไรก็ตาม 
สํ า นักงานส ถิติแห ง ชาติ ได มีการควบคุมให 
ความคลาดเคลื่อนประเภทน้ีใหเกิดข้ึนนอยที่สุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังน้ันจึงขอใหผูใชขอมูลพึงระวังในการใชขอมูล
และตระหนักถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดข้ึนได
จากการสํารวจดวยตัวอยาง 
        ขอมูลสถิติที่นําเสนอรายงานน้ี ไดจากการ
ประมวลผลครัวเรือนที่ถูกเลือกเปนตัวอยางและ
ทําการถวงนํ้าหนักตามหลักวิชาการทางสถิติ 
ดังน้ันขอมูลในแตละตารางอาจมีความแตกตาง
เน่ืองจากการปดทศนิยม 
 




