
กิจกรรม 
ท่ัวราชอาณาจักร 

กทม. กลาง เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 
รวม ชาย หญิง 

การดูแลและการดําเนิน 
  ชีวิตสวนบุคคล 

12.57 12.70 12.45 12.40 12.29 12.58 12.84 12.76 

  1.  การนอน 8.44 8.55 8.33 8.41 8.31 8.70 8.51 8.25 

  2.  การรับประทานอาหาร/ 
      อาหารวาง 

1.69 1.69 1.70 1.90 1.69 1.56 1.73 1.59 

  3.  การดูแลสุขอนามัย 
      สวนบุคคล 

1.08 1.07 1.10 1.24 1.16 0.92 1.01 1.15 

 
หมายเหตุ : เวลาเฉลี่ยในการทํากิจกรรมเฉพาะผูทํากิจกรรมน้ัน  ๆ
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เฉล่ียช่ัวโมงตอวัน 

กิจกรรม 

บทสรุปผูบริหาร 

การสํารวจการใชเวลาของประชากร พ.ศ. 2558 
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ  จัดทําการสํารวจการใชเวลาของประชากรในทุกๆ 5 ป สําหรับการสํารวจใน  
พ.ศ. 2558 เปนการสํารวจคร้ังท่ี 4 ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนกรกฎาคม 2557 - เดือนมิถุนายน 2558 โดยเลือก
ประชากรตัวอยางท่ีมีอายุ 6 ปขึ้นไป ท้ังสิ้น 83,880 ตัวอยาง  ซ่ึงไดนํามาประมวลผลและประมาณคาทางสถิติ เพ่ือใหทราบ
ถึงการใชเวลาทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันของประชากรในวันหน่ึงๆ โดยแบงกลุมของเวลาท่ีใชทํากิจกรรมตางๆ 
ออกเปน 5 กลุมใหญ ไดแก เวลาเพ่ือการดูแลและการดําเนินชีวิตสวนบุคคล เวลาเพ่ือการทํางานและการเรียนรู เวลาเพ่ือ
การใหบริการและดูแลสมาชิกในครัวเรือน  เวลาเพ่ือการใหบริการชุมชน และเวลาวาง ซ่ึงสามารถสรุปผลการสํารวจ ได 
ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การใชเวลาในการทํากิจกรรมหลัก 
ผลการสํารวจ พบวา ประชากรท่ีมีอายุตั้งแต 6 ป

ขึ้นไป ใชเวลาในการดูแลและการดําเนินชีวิตสวนบุคคล 
ไดแก การรับประทานอาหารหรืออาหารวาง การนอน 
และการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล เฉลี่ยวันละ 12.57 
ชั่วโมง ใชเวลาเพ่ือการทํางานและการเรียนรู เฉลี่ย              
วันละ 7.70 ชั่วโมง ใชเวลาวางเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ 
ไดแก การทํากิจกรรมเชิงสังคม วัฒนธรรมหรือเพ่ือการ
พักผอนหยอนใจ เชน การพบปะสังสรรค ทํางานอดิเรก 
รวมท้ังการใชเวลากับสื่อตางๆ เปนตน เฉลี่ยวันละ 4.25 
ชั่วโมง ใชเวลาเพ่ือการใหบริการและดูแลสมาชิกใน
ครัวเรือน เชน การทํางานบาน ดูแลเด็ก ผูปวย ผูสูงอายุ 
เปนตน เฉลี่ยวันละ 2.83 ชั่วโมง และใชเวลาเพ่ือการ
ใหบริการชุมชน เชน การบํารุงรักษา ซอมแซมถนน/
อาคาร ทําความสะอาดชุมชน การทํางานอาสาสมัคร 
เปนตน เฉลี่ยวันละ 2.51 ชั่วโมง 

เม่ือพิจารณาถึงประเภทกิจกรรมยอยของการใช
เวลาในการทํากิจกรรมหลักของประชากร 

 กิจกรรมการดูแลและการดําเนินชีวิตสวนบุคคล 
เปนกิจกรรมพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต  ไดแก  

 การนอน ใชเวลาโดยเฉลี่ยวันละ 8.44 ชั่วโมง  
 การรับประทานอาหาร/อาหารวาง ใชเวลา

โดยเฉลี่ยวันละ 1.69 ชั่วโมง  
 การดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล ใชเวลาโดย

เฉลี่ยวันละ 1.08 ชั่วโมง  
ประชากรในภาคเหนือใชเวลาเฉลี่ยในการนอน

วันละ 8.70ชั่วโมง ซ่ึงมากกวาภาคอ่ืนๆ ในขณะท่ีการใช
เวลาในการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคลนอยกวาภาคอ่ืน 
เฉลี่ ย ไมถึ ง วันละ 1 .0  ชั่ ว โมง  ส วนประชากรใน
กรุงเทพมหานครใชเวลารับประทานอาหาร/อาหารวาง
มากท่ีสุดเม่ือเทียบกับภาคอ่ืนเฉลี่ยวันละ 1.90 ชั่วโมง   

แผนภูม ิ1  เวลาที่ใชโดยเฉลี่ยของประชากรที่มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป จําแนกตาม 
              กิจกรรมหลักที่สําคัญ  

หมายเหตุ : เวลาเฉลี่ยในการทํากิจกรรมเฉพาะผูทํากิจกรรมน้ัน  ๆ
 

ตาราง 1  เวลาที่ใชโดยเฉลี่ยของประชากรที่มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป จําแนกตาม 
            กิจกรรมการดูแลและการดําเนินชีวิตสวนบุคคล เพศ และภาค 

                                                                                         เฉลี่ยช่ัวโมงตอวัน 

 



กิจกรรม 
ท่ัวราชอาณาจักร 

กทม. กลาง เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 
รวม ชาย หญิง 

การใหบริการและดูแล
สมาชิกในครัวเรือน 

2.83 1.80 3.42 2.83 2.72 2.75 2.95 2.91 

 1  การใหบริการใน 
     ครัวเรือนของตนเอง 
     โดยไมไดรับ 
    คาตอบแทน 

2.21 1.39 2.64 2.26 2.17 2.17 2.27 2.16 

  2. การใหบริการดูแล
สมาชิกในครัวเรือน
โดยไมไดรับ
คาตอบแทน 

2.65 1.76 3.09 2.41 2.53 2.44 3.06 2.46 

 
 

หมายเหตุ : เวลาเฉลี่ยในการทํากิจกรรมเฉพาะผูทํากิจกรรมน้ันๆ 
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 กิจกรรมการทํางานและการเรียนรู ไดแก 

 ผูที่ทํางานในระบบ การทํางานในหนวยงาน

เอกชน องคการท่ีไมแสวงหากําไร หนวยงานรัฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ ใชเวลาโดยเฉลี่ยวันละ 8.55 ชั่วโมง  

 ผูที่ทํางานในกิจกรรมการผลิตข้ันตนของ

ครัวเรือน เชน การเพาะปลูกพืช ตนไม ผักสวนครัว 

การเลี้ยงสัตว การลาสัตว การหาของปา เปนตน                  

ใชเวลาโดยเฉลี่ยวันละ 5.73 ชั่วโมง  

 ผูที่ทํางานในกิจกรรมที่ไมใชในกิจกรรม

การผลิตข้ันตนของครัวเรือน ไดแก การถนอมอาหาร                  

การขายอาหาร เคร่ืองดื่ม เสื้อผา งานฝมือ เคร่ืองหนัง 

และการบริการตางๆ ท่ีกอใหเกิดรายได เชน การตัดผม 

การรับจางเลี้ยงเด็ก การคาขายหาบเร แผงลอย เปนตน 

ในสวนของกระบวนการผลิตน้ันจะเปนการแปรรูป

ผลผลิตท่ีไดจากกิจกรรมการผลิตขั้นตนฯ ซ่ึงผลผลิต                 

ท่ีได น้ีจะเพ่ือใชในครัวเรือนหรือเ พ่ือขายก็ได เชน                 

การสรางท่ีอยูอาศัย การทอผาไวใช การทําแชมพูสระผม

ไวขาย เปนตน ใชเวลาโดยเฉลี่ยวันละ 6.95 ชั่วโมง  

 การเรียนรู ไดแก การศึกษาในโรงเรียน/

สถานศึกษา ท้ังท่ีเปนการศึกษาท้ังในระบบ การศึกษา

เพ่ิมเติมหรือการศึกษานอกระบบ รวมท้ังการอบรมเพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู ในหลักสูตรตางๆ เชน เรียนภาษา 

ตางประเทศ เรียนคอมพิวเตอร เรียนตัดเย็บเสื้อผา                  

เปนตน ใชเวลาโดยเฉลี่ยวันละ 7.07 ชั่วโมง  

 

 กิจกรรมการใหบริการและดูแลสมาชิกในครัวเรือน 
ไดแก 

 การใหบริการในครัวเรือนของตนเองโดย

ไมไดรับคาตอบแทน เชน การทํางานบาน การจับจายซ้ือ

ของเพ่ือใชในครัวเรือน การดูแลสัตวเลี้ยง เปนตน                 

ใชเวลาโดยเฉลี่ยวันละ 2.21 ชั่วโมง   

 การใหบริการดูแลสมาชิกในครัวเรือนของ

ตนเองโดยไมไดรับคาตอบแทน เชน การดูแลเด็ก 

ผูปวย ผูสูงอายุ ซ่ึงเปนสมาชิกของครัวเรือน เปนตน  

ใชเวลาโดยเฉลี่ยวันละ 2.65 ชั่วโมง 

 

 

แผนภูม ิ2  เวลาที่ใชโดยเฉลี่ยของประชากรที่มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป จําแนกตาม 
              กิจกรรมการทํางานและการเรียนรู และเพศ  

หมายเหตุ : เวลาเฉลี่ยในการทํากิจกรรมเฉพาะผูทํากิจกรรมน้ัน  ๆ

ตาราง 2  เวลาที่ใชโดยเฉลี่ยของประชากรที่มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป จําแนกตาม 
            กิจกรรมการใหบริการและดูแลสมาชิกในครัวเรือน เพศ และภาค 

 

เฉล่ียช่ัวโมงตอวัน 

กิจกรรม 

เฉล่ียช่ัวโมงตอวัน 



ตาราง 3  เวลาที่ใชโดยเฉลี่ยของประชากรที่มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป จําแนก 
             ตามกิจกรรมการใชเวลาวาง เพศ และภาค 
 

หมายเหตุ : เวลาเฉลี่ยในการทํากิจกรรมเฉพาะผูทํากิจกรรมน้ัน  ๆ
               

1/
 รวมการอานสิ่งพิมพ / วารสารทางอินเทอรเน็ต 

แผนภูม ิ3  เวลาที่ใชโดยเฉลี่ยของประชากรที่มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป จําแนกตาม 
              กิจกรรมการใหบริการชุมชน และเพศ 
          

กิจกรรม 
ท่ัวราชอาณาจักร 

กทม. กลาง เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 
รวม ชาย หญิง 

การใชเวลาวาง 4.25 4.48 4.03 4.16 4.27 4.15 4.29 4.36 

1.  การเขาสังคมและ 
    การมีสวนรวมใน 
    ชุมชน 

1.56 1.60 1.52 1.46 1.40 1.58 1.70 1.66 

2.  การเขาชมเหตุการณ/ 
    สถานที่ทางดาน 
    วัฒนธรรม/บันเทิง 
    และการกีฬา 

2.96 2.86 3.10 3.53 3.13 2.54 2.46 3.18 

3.  งานอดิเรก  การเลน 
    เกม และกิจกรรม 
    ยามวางอื่นๆ 

2.22 2.40 1.94 2.30 2.12 2.15 2.30 2.23 

4.  การมีสวนรวมในกีฬา 
    ในรมและกลางแจง 

1.34 1.41 1.16 1.40 1.36 1.22 1.40 1.31 

5.  สื่อสารมวลชน 3.19 3.24 3.14 3.35 3.32 3.08 3.09 3.09 

    - การอาน 1/                   1.11 1.07 1.16 1.30 0.90 1.12 1.33 1.15 

    - การดูโทรทัศน 3.00 3.03 2.97 3.09 3.11 2.88 2.94 2.97 

    - การดูวีดีโอ 2.07 2.07 2.07 2.10 2.06 2.22 2.17 1.73 

    - การฟงรายการวิทยุ 1.64 1.57 1.72 1.53 1.66 1.67 1.77 1.26 

    - การฟงโสตสื่ออื่นๆ  1.26 1.26 1.25 1.05 1.21 1.27 1.33 1.31 

    - การทองอินเทอรเน็ต 
      การดาวนโหลด 
      การอัพโหลด 

2.03 2.16 1.89 1.95 2.18 2.00 1.97 1.77 

การบํารุงรักษา
และการจัดการ

ครัวเรือน

การซอมแซม
สินคาอุปโภค บริโภค

และของใชในครัวเรือน

การซอมแซม
ถนน/อาคาร

ทําความสะอาดชุมชน

การทํางาน
อาสาสมัคร
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1.76 1.77
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รวม ชาย หญิง

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  กิจกรรมการใหบริการชุมชน 
กา รให บ ริการชุ มชน เป นการให ความ

ชวยเหลือแกครัวเรือนอ่ืน เชน ญาติ เพ่ือน เพ่ือนบาน 
เปนตน โดยไมไดรับคาตอบแทน เชน การใหความ
ชวยเหลือครัวเรือนอ่ืนๆ ในการบํารุงรักษาและจัดการ 
การซอมแซมถนน/อาคาร การทําความสะอาดชุมชน 
การทํางานอาสาสมัคร เปนตน ใชเวลาโดยเฉลี่ย          
วันละ 2.51 ชั่วโมง 

 
 
 
 

  กิจกรรมการใชเวลาวาง  ไดแก 
 การเขารวมสังคมและการมีสวนรวม

ในชุมชน ใชเวลาเฉลี่ยวันละ 1.56 ชั่วโมง   
 การเขาชมเหตุการณ สถานที่ทางดาน

วัฒนธรรม บันเทิง ใชเวลาเฉลี่ยวันละ 2.96 ชั่วโมง 
 การทํากิจกรรมเกี่ยวกับงานอดิเรก 

การละเลน และกิจกรรมยามวางอื่นๆ เชน การมี
สวนรวมในงานศิลปะ การแสดงดนตรี การเตนรํา    
เปนตน ใชเวลาเฉลี่ยวันละ 2.22 ชั่วโมง 

 การเลนกีฬาและกิจกรรมที่เกี่ยวของ 
เชน การมีสวนรวม/การแขงขันกีฬาในรมและ
กลางแจง เปนตน ใชเวลาเฉลี่ยวันละ 1.34 ชั่วโมง 

 ส่ือสารมวลชน  ไดแก 
- การใชเวลาในการดูโทรทัศน ใชเวลา

เฉลี่ยวันละ 3.00 ชั่วโมง  
- การดูวีดีโอ ใชเวลาเฉลี่ยวันละ 2.07 

ชั่วโมง 
- การทองอินเทอรเน็ต การดาวนโหลด 

การอัพโหลด ใชเวลาเฉลี่ยวันละ 2.03 ชั่วโมง 
- การฟงรายการวิทยุ ใชเวลาเฉลีย่วันละ 

1.64 ชั่วโมง 
- การฟงโสตอื่นๆ เชน การฟงเพลง 

ผานเคร่ืองเลนซีดี เคร่ืองเลนเทป เปนตน  ใชเวลา
เฉลี่ยวันละ 1.26 ชั่วโมง 

- การอาน (รวมการอานสิ่งพิมพหรือ
วารสารทางอินเทอรเน็ต แตไมรวมการอานหนังสือ
เพ่ือเปนการทบทวนหลักสูตรการเรียน ซ่ึงอยูใน
กิจกรรมการทํางานและการเรียนรู) ใชเวลาเฉลี่ยวันละ 
1.11 ชั่วโมง  

เฉล่ียช่ัวโมงตอวัน 

หมายเหตุ : เวลาเฉลี่ยในการทํากิจกรรมเฉพาะผูทํากิจกรรมน้ัน  ๆ

เฉล่ียช่ัวโมงตอวัน 

กิจกรรม 




