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บทนา
การเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒ นาที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้น จะเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อสามารถสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลให้เกิดขึ้นในสังคมไทย มิเช่นนั้นแล้วการเชื่องโยงข้อมูล
ที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงการจัดทาข้อมูลเพื่อการรายงานในรูปแบบของการแจ้งเพื่อทราบ แต่ไม่ยกระดับ
ไปสู่การจัดทาข้อมูลเพื่อสนับสุนกระบวนการกาหนดทิศทางการพัฒนาและตัดสินใจเชิงยุทธ์ศาสตร์ได้
อย่างแท้จริง
ดังนั้น บทบาทของนักจัดทาข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระดับควรมีการปรับเปลี่ยน
จากนักรวบรวมข้อมูลไปสู่นัก จัดการ วิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถสะท้ อนสถานการณ์
การพั ฒ นาได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยบทบาทใหม่ นี้ ต้ อ งอาศั ย ทั ก ษะของการดึ งประเด็ น และ
การวิเคราะห์ข้อมูลไปสู่การค้นพบประเด็นสาคัญๆ หรือเป้าหมายของการพัฒนาที่ชัดขึ้น
เพื่ อ สนั บ สนุ น การขยายบทบาทไปสู่ นั ก จั ด การ วิ เคราะห์ และเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล โครงการฯ
ได้พัฒนาคู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลที่มุ่งเน้นนาเสนอแนวทางและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
สาหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์มากขึ้น โดยมุ่งหวังว่าทักษะดังกล่าว
จะช่วยเสริม พลังเสริมของนักจัดการ วิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถทาหน้าที่หนุ นเสริม
ระบบปฏิบัติการข้อมูลกี่ข้อมูลแนวใหม่ที่ต้อ งมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทการจัดทาข้อมูล และ
ความต้องการใช้ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สานักงานสถิติแห่งชาติ
โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ
ร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน
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แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
แนวทางเบื้องต้นสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดโจทย์หรือเป้าหมายการวิเคราะห์ข้อมูล
การการเริ่มวิเคราะห์ข้อมูล สิ่งที่สาคัญที่ผู้วิเคราะห์ข้อมูลจะต้องทาในเบื้องต้นคือ ค้นหาโจทย์
หรือเป้าหมายหรือความต้องการนาข้อมูลไปใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามแต่สถานการณ์
ดังนั้ น ผู้วิเคราะห์ ต้อ งาความเข้าใจกับ บริบ ทของพื้ น ที่ หรือหั วข้อ มู ลที่ จะทาการวิเคราะห์ รวมถึ ง
วัตถุป ระสงค์ของการนาข้อมูลไปใช้งานเสียก่อน จึงจะสามารถกาหนดโจทย์หรือเป้าหมายในการ
วิเคราะห์ข้อมูลขึ้นมาได้ ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนากรอบวิเคราะห์ข้อมูลในลาดับ
ถัดไป
กรณีศึกษาที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น เพื่อกาหนดทิศทางและแผนการพัฒนา
“ขอนแก่นทศวรรษหน้า”
จังหวัด ขอนแก่ น ต้ อ งการที่ จาก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาจั งหวัด ในอี ก 10 ปี ข้ างหน้ า แต่
เนื่องจากทางจังหวัดยังไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าควรกาหนดเป้าหมายพัฒนาไปในทิศทางใด
จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้กาหนดโจทย์ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งที่ว่าเป็นการจัดทาชุดข้อมูล
สะท้อนภาพการพัฒนาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา เพื่อจุดประสงค์ความคิดให้คนขอนแก่นได้รู้จัก
ตนเองอย่างรอบด้าน
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ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการกาหนดทิศทางการพัฒนาและจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดในอนาคต
จากโจทย์ดังกล่าว จึงได้ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกวิเคราะห์ข้อมูลของจังหวัด
ขอนแก่นในช่วงที่ผ่านมาในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การศึกษา
ทั้งนี้ เหตุที่เลือกวิเคราะห์ข้อมูลในทุกๆ ด้าน เนื่องจากทางจังหวัดไม่ได้กาหนดเป้าหมายว่าจะพัฒนา
ในประเด็นใดเป็นการเฉพาะ แต่ต้องการชุดข้อมูลที่ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพว่า แท้จริงแล้วทางจังหวัด
ควรมุ่งเป้าการพัฒนาไปในทิศทางใด หรือควรให้ความสาคัญกับประเด็น ใดบ้าง ฉะนั้น การวิเคราะห์
ข้อมูลในครั้งนี้จึงต้องวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาในทุกๆ มิติ เพื่อสะท้อนภาพการพัฒนาจังหวัดอย่าง
รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นจุดเด่น จุดด้อย ประเด็กท้าทาย เพื่อการขบคิดต่อยอดในการกาหนดเป้าหมาย
การพัฒนาต่อไปในอนาคต
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนากรอบการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้โจทย์หรือเป้าหมายการวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นต่อไปคือการออกแบบและพัฒนากรอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นไปตามโจทย์หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในขั้นตอนนี้ สิ่งที่ผู้วิเคราะห์ต้องคานึงถึง
คือ
1) ประเด็นที่จะทาการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิเคราะห์ต้องพิจารณาว่าจะหยิบ ยกแง่มุมใดขึ้นมา
วิเคราะห์ ทั้งนี้ อาจเริ่มจ้นจากการตั้งคาถาม หรือตั้งสมมุติฐานเบื้องต้นต่อเรื่องนั้นๆ ก่อน เพื่อเป็น
แนวทางในการค้นหาว่าควรวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นหรือแง่มุมใดบ้าง และควรนาข้อมูลใดบ้างมาใช้
ในการวิเคราะห์ รวมไปถึงการเลือกใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
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2) ข้อมูลหรือตัวชี้วัดที่จะนามาวิเคราะห์ เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาในลาดับถัดมาภายหลังจากที่
ได้ประเด็นที่จะนามาวิเคราะห์แล้ว นอกจากการเลือกว่าจะนาข้อมูลหรือตัวชี้วัดใดมาวิเคราะห์แล้ว
อาจต้องคานึงถึงในแง่ของแหล่งข้อมูล ชนิดหรือรูปแบบของข้อมูล ช่วงเวลาของข้อมูล หน่วยของ
ข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ ซึ่งสิ่งที่จะมาช่วยตอบคาถามเหล่านี้ได้ก็คือ โจทย์หรือเป้าหมายในการ
วิเคราะห์ข้อมูล (จากขั้นที่ 1) และ
กรณีศึกษาที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจังหวัดอานาจเจริญเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาความยากจนของ
จังหวัด
จังหวัดอานาจเจริญได้ ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์ มวลรวมต่อหัวประชากรอยู่ในระดับรั้ง
ท้ายของประเทศมาตลาด สิ่งนี้ถือเป็นปมในใจที่สาคัญของคนในจังหวัดทางพื้นที่จึงมีความต้องการที่
จะจัดทาแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัด ดังนั้น จึงต้องการข้อมูลการสนับสนุน
เพื่อช่วยให้การวางแผนแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โจทย์สาคัญสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ในครั้งนี้ คือ ชุดข้อมูลที่สะท้อนปัญหาความยากจนของจังหวัด เพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนา
แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
จากนั้น จึงได้ออกแบบและพัฒนากรอบการวิเคราะห์ข้อมูล ภายใต้การตั้งคาถามว่าจังหวัด
อานาจเจริญจนจริงหรือไม่? และ/หรือยากจนในมิติใด? โดยประเด็นความยากจนที่จะทาการวิเคราะห์
ในครั้งนี้ จะมองความยกจนที่มากกว่าทุนทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพียงอย่างเดียว
แต่จะพิจารณาไปถึงความยากจนในมิติอื่นๆ ด้วย
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จากแนวทางที่ ได้ จึงได้ทาการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้ อมู ลที่ ส ะท้ อนความยากจนในมิ ติ ที่
หลากหลาย นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากร เพื่อหาคาตอบว่าจังหวัดอานาจเจริญ
ยากจนจริงหรือไม่ หรือยากจนในมิติใด ซึ่งผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจึงทาให้ได้ข้อค้นพบ
ดังนี้
- หากพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวประชากร ถือได้ว่าจังหวัดอานาจเจริญเป็น
จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศ
- แต่ถ้าพิจารณาจากรายได้ครัวเรือน พบว่า คนอานาจเจริญไม่ได้มีรายได้ต่าที่สุดในประเทศ
(อันดับที่ 59 ของประเทศ)
- ไม่ค่อยมีปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ (น้อยเป็นอับดับที่ 25 ของประเทศ)
- สัดส่วนคนจนต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
- มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ
- มีอัตราการว่างงานต่าที่สุดในประเทศ
- ทุนทางการเงินอาจมีไม่มาก แม่ทุนทางธรรมชาติ (ป่าไม้) ยังมีมากพอเมื่อเทียบกับปริมาณ
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
กรณี ศึกษาที่ 3 การใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และมัธยฐาน (Median) กับการตั้งคาถามการพัฒ นา
ประเทศ
ในประเทศไทยมักนิยมใช้ “ค่าเฉลี่ย” เป็นค่ากลางของตัวชี้วัดการพัฒนาทั้งๆ ที่โดยหลักการ
สถิติแล้ว ค่าเฉลี่ยจะใช้เป็นตัวกลางที่ดีก็คือเมื่อสิ่งนั้นมีลักษณะการกระจายเป็นแบบปกติ ไม่เบ้หรือ
เอียงไปทางซ้ายหรือทางขวา ขณะที่ตัวกลางทางสถิติอีกตัวหนึ่งที่มีการใช้ไม่มากนักในประเทศไทยคือ
“มัธยฐาน” (Median) ซึ่งก็คือตัวแทนของข้อมูล (หรือของคน) ที่อยู่ลาดับตรงกลาง ทั้ งนี้ การจะ
เลือกใช้ข้อมูลชนิดใดมาทาการวิเคราะห์ เป็นสิ่งที่ผู้วิเคราะห์ต้องให้ความสาคัญ ในการออกแบบและ
พัฒนากรอบการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะการเลือกใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ย้อมแตกต่างกันออกไปเช่นกัน การพิจารณาเลือกใช้ข้อมูลใดนั้น ผู้วิเคราะห์อาจต้องทาความ
เข้าใจกับบริบทของสถานการณ์ และโจทย์หรือเป้าหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมด้วย
ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของผลลัพธ์ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่าการ
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยและมัธยฐานคือ การสารวจรายได้ของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
สานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2556 กรณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ้าหากใช้ค่าเฉลี่ยแบบที่นิยม
ใช้กัน จะพบว่า อุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงที่สุดในภูมิภาค โดยมีระดับรายได้
มากกว่ า 25,000 บาท/ครั ว เรื อ น/เดื อ น รองลงมาคื อ จั ง หวั ด นครราชสี ม า อุ บ ลราชธานี และ
มหาสารคาม ตามลาดับ
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แต่ถ้าหากใช้ค่ามัธยฐาน หรือค่าของคนที่อยู่ตรงกลาง (หรือคนที่ 50 จาก 100 คนในจังหวัด)
จะพบว่า จังหวัดบึงกาฬกลับเป็นจังหวัดที่มีรายได้ครัวเรือนมากที่สุดคือ 18,000 บาท/ครัวเรือน/
เดือน รองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา สุ รินทร์ อุบลราชธานี ส่วนจังหวัดอุดรธานีกลับร่วงลงมาอยู่
ลาดับที่ 6
แผนภาพค่าเฉลี่ยและมัธยฐานของรายได้ของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556
หน่วย: บาท/ครัวเรื อน/เดือน
30000
25000
20000
15000

ค่าเฉลี่ย

10000

มัธยฐาน

5000

อุดรธานี

นครราชสีมา

อบุลราชธษนี

มหาสารคาม

สุรินทร์

ร้ อยเอ็ด

บึงกาฬ

ชัยภูมิ

ขอนแก่น

หนองคาย

อานาจเจริ ญ

สกลนคร

มุกดาหาร

เลย

ศรี สะเกษ

บุรีรัมย์

หนองบัวลาภู

ยโสธร

นครพนม

กาฬสินธู

0

ที่มา: การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน, สานักงานสถิติแห่งชาติ
หลักการทางสถิติพื้นฐานสามารถบอกได้ว่า ถ้าครัวเรือนในจังหวัดนั้นมีการกระจายตัวแบบ
เป็นปกติ ค่าเฉลี่ยกับมัธยฐานจะเป็นค่าเดียวกัน แต่ถ้าค่ามัธยฐานมรค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ย แสดงว่ามี
การกระจุกตัวของรายได้ในกลุ่มของครัวเรือ นที่ มีรายได้สูงในแต่ ละจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
จังหวัดที่มีความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยกับมัธยฐานมาก จังหวัดนั้นจะยิ่งมีความกระจุกหรือมีความ
เหลื่อมล้าของรายได้มากขึ้น
จากภาพจะเห็นได้ว่า จังหวัดบึงกาฬซึ่งมีค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อครัวเรือนเป็นลาดับที่ 7 แต่กลับ
แซงขึ้นมาเป็นลาดับที่ 1 ในแง่ของมัธยฐานนั้นเป็นเพราะความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยและมัธยฐานมี
เพียงร้อยละ 15 ของค่าเฉลี่ย หรือมีการกระจุกตัวของรายได้น้อยมาก ในขณะที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมี
ค่ าเฉลี่ ย มาเป็ น ล าดั บ ที่ 1 แต่ ก ลั บ มี ค่ ามั ธยฐานร่ว งไปที่ ล าดั บ ที่ 6 เพราะค่ ามั ธยฐานของจั งหวั ด
อุดรธานีต่ากว่าค่าลี่ย ถึงร้อยละ 45 ซึ่งเกิดจากจังหวัดอุดรธานีที่มีการกระจุกตัวของรายได้สูงมาก
นั่นเอง
นอกจากจั งหวัด บึ งกาฬแล้ ว จั งหวั ด ยโสธรเป็ น อี ก หนึ่ ง จั งหวั ด ที่ มี ค วามแตกต่ า งระหว่ าง
ค่าเฉลี่ยและมัธยฐานน้อย เพราะเป็นจังหวัดที่มีการกระจายตัวของรายได้ค่อนข้างดี ทาให้ค่ามัธยฐาน
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ของรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของจังหวัดยโสธรสูงกว่าจังหวัดศรีสะเกศ มุกดาหาร และสกลนครซึ่งมีค่า
รายได้สูงกว่า ส่วนจังหวัดที่มีการกระจายตัวของรายได้มาก นอกจากจังหวัดอุดรธานี ยังมีจังหวัด
ร้อยเอ็ดและศรีสะเกษ
ดังนั้น หากต้องการสะท้อนให้เห็นภาพรวมของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ลงไปถึงฐานราก
อย่างแท้ จ ริง การใช้ ค่าเฉลี่ยหรือ mean อาจมี ข้อ จากั ดส าหรับ สังคมหรือระบบเศรษฐกิ จที่ มีก าร
กระจุกตัวสูงเช่นประเทศไทย การใช้มัธยฐานหรือ median จึงน่าจะอธิบายภาพรวมของการพัฒนาได้
ดีกว่า เพราะตัดส่วนของการกรจุกตัวของครัวเรือนที่มีรายได้สูงออกไป
ขั้นที่ 3 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อพัฒนากรอบการวิเคราะห์ข้อมูลได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ
รวบรวมข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ และนามาข้อมูลวิเคราะห์โดยเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ให้เหมาะสม
ตามโจทย์หรือเป้าหมาการวิเคราะห์ข้อมูลที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของเทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ในส่วนถัดไป
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เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นที่น่าสนใจและสร้างพลังการขับเคลื่อนให้
เกิ ด การตระหนั ก รู้ รวมถึ งสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจในการวางแผนหรือ ด าเนิ น การต่ างๆ ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขั้น ต้องอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในแง่มุมที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ซึ่งข้อ
ค้นพบใหม่ๆ ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลเหล่านั้น
โครงการฯ ได้ทาการสรุปเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยเทคนิคดังกล่าวอยู่บนฐานคิด
ของการใช้ “พลังแห่งการเปรียบเทียบ” ที่จะช่วยทาให้ข้อมูลนั้นๆ มีความหมาย เกิดเป็นที่ประเด็น
น่าสนใจสาหรับการสื่อสารสู่สาธารณะ หรือกระตุกให้คนในสังคมฉุกคิดเรื่องข้อมูลเพื่อ การพัฒนามาก
ขึ้น ซึ่งเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้พลังของการเปรียบเทียบ มีดังต่อไปนี้
1. เปรียบเทียบอดีต-ปัจจุบัน
2. เปรียบเทียบอันดับ
3. เปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์
4. เปรียบเทียบตามความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง
5. เปรียบเทียบกับคู่เปรียบเทียบที่เหมาะสม
6. เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดอื่นที่สัมพันธ์กัน
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1. เปรียบเทียบอดีต-ปัจจุบัน
การเปรียบเทียบข้อมูลที่จัดทาหรือรวบรวมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เป็นเทคนิค
การวิเคราะห์ ที่ช่ วยสะท้ อ นแนวโน้ ม ของข้อ มู ลหรือ สถานการณ์ อี กทั้ งเป็ น การทาความเข้ าใจกั บ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในประเด็นนั้นๆ ผ่านช่วงเวลาเพื่อเป็นฐานในการมองอนาคต ซึ่งการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในอดีตถึงปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ได้หลายรูปแบบ อาทิ
1.1 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลตัวชี้วัดเดียวผ่านการแสดงข้อมูลช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างที่ 1.1 การคลอดบุตรของแม่วัยรุ่นอายุตากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต่อเด็กหญิงกลุ่มอายุเดียวกันของ
จังหวัดเชียงราย จากภาพจะเห็นได้ว่า มีการรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่อง (ปี 2551-2555) ทาให้เห็นแนวโน้มของสถานการณ์ปัญหา แทนการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะแต่
ละปีและนาเสนอแบบแยกส่วน ซึ่งวิธีดังกล่าวไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์ในภาพรวมของจังหวัด
เชียงรายได้ว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางใด
การคลอดบุตรของแม่วัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
ต่อเด็กหญิงกลุ่มอายุเดียวกัน จังหวัดเชียงราย
45
40
35
30
25

35.06

41.14

41.98

2554

2555

36.33

32.09

20
15
10
5
0

2551

2552

2553

ที่มา : สานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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1.2 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มเส้นกราฟแนวโน้ม เพื่อสรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่
ผ่านมาว่ามีทิศทางอย่างไร ใช้กรณีที่ข้อมูลในแต่ละช่วยเวลามีความผันผวน
ตัวอย่างที่ 1.2 อัตราการเติบโตของผลิภัณฑ์มวลรวมในภาคการเกษตรของจังหวัดสระแก้ว ปี 25452555 เนื่องจากข้อมูลในแต่ละปีมีตัวเลขที่ค่อนข้างผันผวน ทาให้ยากต่อการสรุปหรือคาดการณ์ถึง
แนวโน้ ม ในอนาคตได้ นอกเหนื อ จากการน าเสนอข้ อ มู ล อั ต ราการเติ บ โตเพื่ อ สรุ ป ภาพรวมของ
สถานการณ์ผ่านเส้นแนวโน้ม อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร เพื่อให้เห็นว่าทิศ
ทางการเติบโตของรายได้จากภาคการเกษตรของจังหวัดสระแก้วมีแนวโน้มลดลง
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร จังหวัดสะแก้ว
35.00

เส้ นกราฟแนวโน้ มของอัตราการ
เติบโตของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภาค
การเกษตร จังหวัดสระแก้ ว

29.20

30.00
25.00

21.04

20.00
15.00

11.92

10.23

10.00
8.89

5.00
-

3.61

5.20
0.66

(5.00)
(10.00)

2.41
(2.19)

(4.52)

2546

2547

2548

2549

2550

2551

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2552

2553

2554

2555

2556
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1.3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่กาหนดไว้ โดยไม่แสดงข้อมูลทุกช่วงเวลา ใช้ในกรณีที่
โจทย์การวิเคราะห์ข้อมูลมีระยะเวลาที่ต้องการเปรียบเทียบอย่างชัดเจน
ตัวอย่างที่ 1.3 รายได้ รายจ่าย หนี้สิน ของครัวเรือน จังหวัดสระแก้ว ระหว่างปี 2550 และ 2554
เป้าหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้คือ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของรายได้ รายจ่าย และหนี้สิน
ของจังหวัดสระแก้วในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2550-2554) เมื่อมีโจทย์หรือเป้าหมายการวิเคราะห์ที่
ชัดเจน จึงไม่จาเป็นต้องแสดงข้อมูลของแต่ละปี เหมือนดังตัวอย่างที่ 1.1 และ 1.2
รายได้ รายจ่าย หนี้สินครัวเรือน จังหวัดสระแก้วระหว่างปี 2550 และ 2554
185,530
136,660
ปี 2550
ปี 2554
13,593

17,781
9,975

15,130

รายได้ครัวเรือน
รายจ่ายครัวเรือน
ที่มา: สารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน, สานักงานสถิติแห่งชาติ

หนี้สินครัวเรือน
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1.4 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโดยมีการชี้ข้อมูล ณ จุดเปลี่ยนที่สาคัญ เพื่อดึงประเด็นการสื่อสารสู่
สาธารณะให้ ชั ด เจนขึ้ น ใช้ ในกรณี ที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงของช่ ว งเลว(แกน x) มี นั ย กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของหน่วย (แกน y)
ตัวอย่างที่ 1.4 กาลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย ปี 2537-2556 ตัวอย่างนี้ใช้
เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลผ่านช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับ ตัวอย่างที่ 1.1 สะท้อนให้เห็นว่ากาลัง
การผลิตพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ได้มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อชี้ให้เห็นจุดเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของกาลังการผลิตพลังงานทางเลือกของประเทศ
ไทย (แกน x) ซึ่งสัมพันธ์กับช่วงเวลา (แกน y) ว่าการผลิตพลังงานหมุนเวียน 1,000 เมกะวัตต์แรก ใช้
เวลาการพั ฒ นาถึง 30 ปี แต่ ช่ วง 1,000-2,000 เมกะวัต ต์ ใช้ เวลาพั ฒ นาเพี ยง 5 ปี ทาให้ เกิ ด ข้ อ
ค้นพบใหม่จากข้อมูลการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน นอกเหนือจากการสะท้อนแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงเพียงอย่างเดียว

หน่วย: เมกะวัตต์

กาลังติดตั้งพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย ปี 2537-2556
สะท้อนการเพิ่มขึ้นของพลังงานทางเลือกทุกๆ 1,000 เมกะวัตต์
จะใช้ระยะเวลาการพัฒนาต่างกัน

4,000
3,500
3,000
2,500
2,000

1,000-2,000
ภายใน 5 ปี

1,500
1,000
1,000 แรกใช้
เวลา 30 ปี

500

2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

-

ที่มา: กระทรวงพลังงาน
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1.5 วิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่ มการอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในแต่ละ
ช่วงเวลา ในลักษณะของการบอกเล่าสถานการณ์ ณ จุดต่างๆ เพิ่มเติมในกราฟ เพื่อทาให้กลุ่มคน
รับสารเข้าใจในสถานการณ์ของข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาได้ดียิ่งขึ้น
ตัวอย่างที่ 1.5 กาลังการผลิตติดตั้ งพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย ปี 2537-2556 ซึ่งเป็นข้อมูล
ชุดเดียวกับตัวอย่างที่ 1.4 แต่เพิ่ มการอธิบายสถานการณ์ ณ ช่วงเวลาต่างๆ ที่มีผลต่อทิศทางการ
พัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศ เพื่อทาให้ผู้รับสารได้เข้าใจถึงที่มาที่ได้ว่าเหตุใดการผลิตพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศจึงเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วในช่วงระยะหลัง
กาลังติดตั้งพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย
เมกะวัตต์
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000

ราคาน้ามัน
สูงขึน
้

1,500

ส่วนเพิม
่
ราคารับซือ
้
ไฟฟ้า

ตนทุ
้ น
โซลารเซลล
์
์
ลดลง

1,000
500

2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

-

ที่มา: กระทรวงพลังงาน
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ตัวอย่างที่ 1.6 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร ปี 2533-2555 นอกเหนือจากการนาเสนอข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคการเกษตรของประเทศ ยังได้เพิ่มการนาเสนอข้อมูลสถานการณ์ที่สาคัญที่
เกิดขึ้นภายในและภายนอกประเทศลงในกราฟ ซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจมีผลต่อรายได้ภาค
เกษตร เมื่อนาข้อมูลตัวเลข และสถานการณ์มาพิจารณาประกอบกัน จะเห็นได้ว่า บางสถานการณ์มี
ความสัม พั น ธ์ ต่ อการเพิ่ ม ขึ้น และลดลงของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของภาคการเกษตร ในขณะที่ บ าง
สถานการณ์กลับไม่มีผล ทาให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงของสถานการณ์ต่างๆ กับ
ข้อมูลทางสถิติได้ชัดเจนมากขึ้น และสะท้อนภาพของการเปลี่ยนแปลงได้ ดีกว่าการวิเคราะห์และ
นาเสนอข้อมูลทางสถิติแต่เพียงอย่างเดียว
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2. เปรียบเทียบอันดับ
การเปรีย บเที ย บด้ ว ยอั บ ดั บ ของข้ อ มู ล จะมี ค วามส าคั ญ เมื่ อ หน่ ว ยการวิ เคราะห์ (Unit of
Analysis) เป็นกลุ่มที่มีการเปรียบเทียบความก้าวหน้าระหว่างกัน เป็นประจา เช่น การเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าระดับประเทศ ภูมิภาค หรือจังหวัด เป็นต้น หากประเทศ ภูมิภาค หรือจังหวัดใดอยู่ใน
กลุ่มรายชื่อ 5 อันดับ หรือ 10 อันดับยอดเยี่ยม หรืออยกย่องของตัวชี้วัด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เทคนิคนี้จะมีความหมายขึ้นทันที
ตั ว อย่ า งที่ 2.1 10 จั งหวั ด ที่ มี อั น ดั บ ยอดเยี่ ย มและยอดแย่ ข องดั ช นี ค วามก้ า วหน้ า ของคน การ
เปรียบเทียบข้อมูลในลักษณะนี้ จะช่วยให้จังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใน 10 อันดับที่ดีที่สุด
และ 10 อันดับรั้งท้าย ได้เห็นว่าจังหวัดตนเองมีความก้าวหน้าด้านการพัฒนาคนมากน้อยเพียงใด โดย
ใช้ วิธีก ารอธิ บายว่าดีห รือ แย่เพี ยงใดจากการเปรียบเทีย บอัน ดั บ กับ จังหวัด อื่น ๆ รวมถึงบอกได้ ว่า
จังหวัดตนเองอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีอันดับที่ดีที่สุดหรือแย่ที่สุด ซึ่งจะอธิบายให้เห็นภาพได้มากกว่าการ
นาเสนอเพียงอันดับของจังหวัดเพียงอย่างเดียว
10 จังหวัดทีม่ ีอันดับยอดเยี่ยมและยอดแย่ของดัชนีความก้าวหน้าของคน
10อันดับสู งสุ ด

10อันดับรั้งท้ าย





กรุงเทพ



แม่ฮอ่ งสอน

ภูเก็ต



ตาก

นนทบุรี



ศรีสะเกษ

ตรัง



นครพนม

พะเยา



สุรนิ ทร์

นครนายก



สระแก้ว

นครปฐม



บุรรี มั ย์

สงขลา



ปั ตตานี

อยุธยา



กาญจนบุรี



เพชรบูรณ์

ทรสงคราม
ที่มา: รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย,สมุUNDP
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ในขณะเดียวกันหากประเทศ ภูมิภาค หรือจังหวัดนั้นๆ ไม่ติดอยู่ในกลุ่มยอดแย่หรือยอดเยี่ยม
อาจทาการวิเคราะห์ผ่านการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอันดับในแต่ละช่วงปีที่มีการจัดอันดับว่ามี
พัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง ดังตัวอย่างที่ 2.2
ตัวอย่างที่ 2.2 อันดับดัชนีความก้าวหน้าของคน จังหวัดเชียงราย จากอันดับดัชนีความก้าวหน้าของ
คนของจังหวัดเชียงราย ปี 2557 จะเห็นได้ว่าอันดับของจังหวัดไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุด และแย่ที่สุด
เมื่อไม่อยู่ในทั้ง 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบอันดับเฉพาะปีนั้นๆ อาจะมีพลังงาน
ในการกระตุก กระตุ้นให้คนได้ขบคิดถึงทิศทางการพัฒนาการของอันดับการพัฒนาในช่วงเวลาที่ผ่ าน
มา (ปี 2550-2557) ท าให้ ข้ อ มู ล มี ค วามน่ าสนใจมากยิ่ งขึ้ น จะเห็ น ได้ ว่ าถึ งแม้ ในปี 2557 จั งหวั ด
เชี ยงรายจะมี อ ยู่ในอัน ดั บ ที่ 53 แต่ เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2550 และ 2552 ถือ ได้ ว่ามี พั ฒ นาที่ ดี ขึ้ น การ
วิเคราะห์ในลักษณะนี้ทาให้มีพลังงานและมีความหมายมากยิ่งขึ้นต่อการกาหนดทิศทางพัฒนาต่อไปใน
อนาคต
เชียงราย: ดัชนีความก้าวหน้าคนอันดับที่ 53 ของประเทศ
จากดัชนีความก้าวหน้าของคนปี 2557
อันดับ 63
อันดับ 59
อันดับ 53

2550

2552

2557
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ตัวอย่างที่ 2.3 การเปรียบเทียบอันดับ ไม่จาเป็นต้องนาเสนอข้อมูลในลักษณะตาราง หรือจัดวาง
เรียงลาดับก่อน-หลังเสมอไปในกรณีที่อันดับของข้อมูลมีความสัมพันธ์กับพื้นที่ อาจนาเสนอข้อมูลลง
บนแผนที่ เพื่อทาให้ผู้รับสารได้เห็นและเข้าใจในสาถนการณ์ของข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น จากตัวอย่างจะเห็น
ได้ว่าเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนรายได้จากการทาการเกษตรไม่มากนัก ในขณะที่
เกษตรกรภาคใต้มีสัดส่วนรายได้จากการเกษตรค่อนข้างสูง
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3. เปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์
กรณีที่วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบอันดับ ไม่สามารถนาไปสู่ประเด็นหรือข้อค้นพบที่
น่าสนใจ อาทิ ไม่ติดอยู่ใน 5 หรือ 10 อันดับยอดเยี่ยมและยอดแย่ หรือการเปลี่ยนแปลงอันดับใน
ช่วงเวลานั้นๆ มีไม่มากนัก การเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์ต่างๆ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามาตรฐาน หรือ ค่า
เกณฑ์ ที่เป็นเป้ าหมายในการพัฒ นา อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลให้น่าสนใจ และ
สามารถกระตุ้นให้คนรับสารหันมาพิจารณาข้อมูลชุดนั้นมากขึ้น
นอกจากนี้ การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะนี้ ยังช่วยให้หน่วยการวิเคราะห์ เช่น
ประเทศ ภูมิภาค จังหวัด หรือกลุ่มอาชีพ เห็นได้ว่าการพัฒนาที่ตนเองเป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นห่างไกลกับ
เกณฑ์ ต่างๆ มากน้อ ยเพีย งใด และนาไปสู่การกระตุ้นให้ เกิดการตั้งเป้าหมายการพั ฒ นาของตนที่
เหมาะสมต่อไปในอนาคต
อย่างไรก็ตาม การเลือกว่าจะใช้ค่าเกณฑ์ใดในการเปรียบเทียบ อาจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ
และเลือกใช้ตามความเหมาะสมของบริบทและเนื้อหาของข้อมูลเพราะในบางครั้งค่าเฉลี่ยอาจมีค่าต่า
กว่าค่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น หรือค่ามาตรฐานอาจมีไม่ครบทุกตัวชี้วัด หรือค่าเกณฑ์ที่เป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนา อาจมีแหล่งข้อมูลให้เลือกใช้ได้หลายระดับตั้งแต่ระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ่น เช่น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนแม่บทเชิงประเด็น หรือแผนพัฒนา
ตาบล
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ตัวอย่างที่ 3.1 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของจังหวัด เชียงราย และเชียงใหม่ หากนาเสนอเฉพาะข้อมูล
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของแต่ละจังหวัด (จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่) ในปี 2556 ว่ามีค่าเท่ากับ
13,510 และ 14,393 บาท/ครัวเรือน/เดือน ตามลาดับ ข้อมูลอาจไม่มีพลัง มากพอในการสื่อสารต่อ
สาธารณะ เนื่องจากไม่สามารถประเมินได้ว่าตัวเลขดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มากน้อยเพียงใด แต่เมื่อนา
ข้อ มู ล ของจั งหวัด ไปเปรียบเที ยบกั บ ค่ าเฉลี่ ย ของภาคเหนื อ และค่ าเฉลี่ ยประเทศ ทาให้ ผุ้รับ สาร
มองเห็ น ภาพได้ ม ากขึ้ น ว่ารายได้ ข อง 2 จั งหวัด นี้ น้ อ งกว่าค่ าเฉลี่ ย ของภาคและของประเทศอยู่
พอสมควร หากทั้ง 2 จังหวัดต้องการจะพัฒนาด้านรายได้ครัวเรือนให้ดีขึ้น อาจใช้ค่าเฉลี่ยรายได้ของ
ภาคหรือประเทศกาหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัด รวมถึงใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินจังหวัด
ตนเองว่ามีความก้าวหน้ ามากน้อยเพี ยงใด ซึ่งจะช่วยให้ก ารกาหนดเป้ าหมายการพัฒ นาจังหวัด มี
แนวทางที่ชัดเจนและรอบคอบยิ่งขึ้น

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน ปี2556

25,194
19,267

13,510

เชียงราย

14,393

เชียงใหม่

ภาคเหนือ

ประเทศ

ที่มา: การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน, สานักงานสถิติแห่งชาติ

22

ตัวอย่างที่ 3.2 ระดับสติปัญญาของเด็กนักเรียนอายุ 6-15 ปี ของจังหวัดสระแก้ว ในกรณีนี้ จะเห็นได้
ว่าถึงแม้เด็กนักเรียนจังหวัดสระแก้วจะมีระดับสติปัญญาน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ แต่ก็ถือว่าต่างกันไม่
มากนั ก แต่ เมื่อ เที ยบกับ ค่ าเกณฑ์ ม าตรฐาน พบว่า แม้ แ ต่ ค่าเฉลี่ ย ประเทศก็ยั งมี ค่าต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ควรจะเป็น ในกรณีนี้ ควรใช้ค่ามาตรฐานเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบมากกว่าการใช้
ค่าเฉลี่ยแต่เพียงอย่างเดียวเพราะหากใช้ค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบอย่างเดียว อาจทาให้เกิดการ
ตีความหมายของข้อมูลผิดไปจากความเป็นจริง รวมถึงอาจส่งผลต่อการกาหนดทิศทางการพัฒนาใน
ด้านการศึกษาในอนาคตอีกด้วย
เด็กนักเรียนสระแก้ว (6-15ปี)

95.38
ค่าเฉลี่ยของประเทศ

98.94
เกณฑ์มาตรฐาน

100
ที่มา: กรมสุขภาพจิต

ระดับสติปัญญา
ของนักเรียน
อายุ 6-15 ปี
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ตัวอย่างที่ 3.3 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสงขลา และชุมพร ปี 2554 การนาเสนอข้อมูลสัดส่วน
ของพื้นที่ป่าไม้ของแต่ละจังหวัดเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถสร้างแรงจูงใจในการทาให้มีพื้นที่ป่าไม้
เพิ่มขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของประเทศที่กาหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ทา
ให้เห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ของแต่ละจังหวัดอยู่ห่างไหลจากเป้าหมายที่กาหนดไว้มากเพียงใด และอาจะ
นาไปสู่การหาแนวทางเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ได้ตามเป้าหมายของประเทศที่กาหนดไว้ก็เป็นได้

ร้อยละ 21.34

ร้อยละ 30

ร้อยละ 14.91

สงขลา

ชุมพร

เป้าหมายประเทศ
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4.เปรียบเทียบตามความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง
ในกรณีที่สามารถจาแนกข้อมูลตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่างได้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เทคนิคการเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละกลุ่มตัวอย่างตามที่จาแกนไว้ จะช่วยให้เกิดประเด็นที่
น่าสนใจได้หลากหลายมิติมากขึ้น และอาจนาไปสู่ข้อค้นพบแนวทางการพัฒนาใหม่ๆ เพิ่มเติม
ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยจาแนกกลุ่มตัวอย่างได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ
- ลักษณะทางกายภาพ เช่น เพศ วัย
- ลักษณะทาเศรษฐกิจ-สังคม เช่น รายได้ อาชีพ การศึกษา การตั้งถิ่นฐาน
การเลือกว่าจะจาแนกกลุ่มตัวอย่างในรูปแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของตัวชี้วัด รวมถึง
เป้าหมายการวิเคราะห์ข้อมูลและการตั้งสมมุติฐานของผู้วิเคราะห์ว่าต้องนาปัจจัยใดมาพิจารณาว่ามี
ผลต่อความแตกต่างของข้อมูลหรือตัวชีวัดนั้นหรือไม่
ตัวอย่างที่ 4.1 ความพึงพอใจในชีวิต จาแนกตามกลุ่มอายุและรายได้ ปี 2555 เมื่อนาคะแนนความพึง
พอใจในชีวิตมาจาแนกตามอายุ และรายได้ พบว่า ทั้งอายุและรายได้มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิต
โดยกลุ่มเด็กวัยรุ่นมีความสุขความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุด ส่วนผู้สูงอายุเป็นกลุ่มคนที่มีความพึงพอใจ
ในชีวิตน้อยที่สุด ในขณะที่กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยจะมีความพึงพอใจในชีวิตต่า และความพึงพอใจใน
ชีวิตจะเพิ่มขึ้นเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น แต่เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นถึง ณ จุดๆ หนึ่งความพึงพอใจในชีวิตก็จะชะลอ
ตัว จากการจาแนกกลุ่ ม ตัวอย่ างออกเป็ น 2 กลุ่ ม ในลั ก ษณะนี้ แทนการวิเคราะห์ เฉพาะค่ าเฉลี่ ย
ภาพรวมของคนทุ ก กลุ่ ม ท าให้ เข้ า ใจถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในชี วิ ต รวมถึ ง ลั ก ษณะ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยนั้นๆ ที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดด้วย
7.85
7.8
7.75
7.7
7.65
7.6
7.55
7.5
7.45
7.4

7.79

ความพึงพอใจในชีวิตจาแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2555
7.7
7.58

15-19

20-29

7.63

7.62
7.56

30-39

40-49

50-59

ที่มา: การสารวจความพึงพอใจและความสุขในชีวิตทั่วประเทศ, ปี 2555

60ปีขึ้นไป
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รายได้น้อย ความพึงพอใจในชีวิตต่า

8.2
8

7.69

7.8
7.6
7.4

7.31

7.41 7.45

8.07

8.08

8.01

7.78

7.54

แต่เมื่อรายได้ถึงจุดหนึ่ง
ระดับความพึงพอใจ
ในชีวิตก็เริ่มชะลอตัว

7.2
7
6.8

ที่มา: การสารวจความพึงพอใจและความสุขในชีวิตทั่วประเทศ, ปี 2555
ตัวอย่างที่ 4.2 รายได้ครัวเรือน จาแนกตามกลุ่มควินไทล์ เมื่อจาแนกรายได้ครัวเรือนออกเป็น 5 กลุ่ม
จะทาให้เห็นภาพความแตกต่างของความเหลื่อมล้าด้านรายได้ชันเจนมากขึ้น โดยกลุ่ม มครัวเรือน
20% สุดท้าย (QU5) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้มากที่สุด มีรายได้มากกว่ากลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
ที่สุด 20% แรก (QU1) ถึง 8 เท่า ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า แม้แต่การจาแนกกลุ่มตัวอย่างตามรายได้ ยัง
สามารถแบ่ งได้ ห ลายวิ ธี ไม่ ว่ าจะเป็ น การแบ่ ง กลุ่ ม รายได้ อ อกเป็ น ช่ ว งๆ ดั ง ตั ว อย่ างที่ 4.1 หรือ
แบ่งกลุ่มรายได้ในแต่ละกลุ่มจานวนเท่าๆ กัน กลุ่มละ 20% ดังตัวอย่างที่ 4.2
ตัวอย่างที่ 4.3 รายได้ -รายจ่ายครัวเรือน จังหวัดเชียงราย ปี 2554 จาแนกตามอาชีพ นอกจากจะ
วิเคราะห์ รายได้ รายจ่าย และรายได้สุ ทธิข องครัวเรือ นจังหวัดเชียงรายในภาพรวมแล้ว ยั งมีก าร
วิเคราะห์ข้อมูลจาแนกตามกลุ่มอาชีพ เพื่อให้เห็นว่ามีกลุ่มอาชีพใดบ้างที่มีสถานะทางเศรษฐกิจน่าเป็น
ห่วง ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ไม่สามารสะท้อนออกมาได้ผ่านการวิเคราะห์ในภาพรวมเพียงอย่างเดียว
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ตัวอย่างที่ 4.4 ความพึงพอใจในชีวิต จาแนกตามระดับการศึกษา และสถานการณ์สมรส นอกจากจะ
วิเคราะห์ความพึงพอใจในชีวิต โดยจาแนกตามอายุ และรายได้ ดังตัวอย่างที่ 4.1 ยังมีการทดลอง
สมมุติฐานเพิ่มเติมว่าระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสนั้นมีผลทาให้ความพึงพอใจของแต่ละกลุ่ม
มีความแตกต่างกันหรือไม่ เมื่อทาการวิเคราะห์จึงพบว่า ปัจจัยทั้ง 2 ตัวแปรนี้ มีผลต่อความพึงพอใจ
ในชีวิตเช่นกัน ทั้งนี้ ข้อค้นพบใหม่ๆ ที่น่าสนใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ผู้วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐาน
หลายๆ ครั้ง ก็จะได้เกิดประเด็นที่น่าสนใจเพื่อนาเสนอต่อสาธารณะต่อไป
ตัวอย่างที่ 4.5 ความพึงพอใจในชีวิต จาแนกตามรายได้ และอายุ นอกเหนือจากการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยจาแนกตามกลุ่มตัวอย่าง/ตัวแปรที่หลากหลายแล้ว ดังตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับตัวแปรมากกว่า 1 ตัวแปร ดังเช่นตัวอย่างนี้ ที่เลือกตัวแปรเรื่องอายุ และ
รายได้ มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ว่ามีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงวัยหรือไม่ ซึ่งพบว่า ในกลุ่มผู้
สูงวัยก่อนเกษียณ (50-59 ปี) ความพึงพอใจในชีวิตจะเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปจนถึงรายได้ที่
50,000-100,000 บาท จากนั้นจะเริ่มคงที่ ขณะที่วัยเกษียณ (60 ปี ขึ้นไป) ความพึงพอใจในชีวิตจะ
เพิ่มขึ้นตามรายได้ไปจนถึงรายได้ที่ 50,000-100,000 บาท แต่จากนั้นความพึงพอใจในชีวิตกลับเริ่ม
ลดลง นั่งแสดงว่า รายได้อาจไม่ใช่ปัจจัยสาคัญที่สุดที่จะทาให้กลุ่มวัยเกษียณรู้สึกมีความพึงพอใจใน
ชีวิต
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5. เปรียบเทียบกับคู่เปรียบเทียบที่เหมาะสม
ถึ ง แม้ ก ารวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ เทคนิ ค ต่ า งๆ เปรี ย บเที ย บมาข้ า งต้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น การ
เปรียบเทียบอดีต-ปัจจุบัน เปรียบเทียบอันดับ เปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์ หรือเปรียบเทียบตามความ
แตกต่ างของกลุ่ ม ตั วอย่าง จะช่ วยให้ เห็ น ข้ อ ค้ น พบใหม่ ๆ จากข้ อ มู ล แต่ ก ารชี้ ให้ เห็ น ข้ อ ค้ น พบที่
น่าสนใจเพียงอย่างเดียว อาจไม่มีพลังมากพอที่จะสร้างแรงจูงใจสาหรับการตั้งเป้าหมายการพัฒนาได้
มากนัก โดยเฉพาะเมื่อทาการเปรียบเทียบแล้วพบว่า จังหวัดนั้นๆ อยุ่ในกลุ่มที่มีการพัฒนายอดเยี่ยม
หรือยอดแย่
อุปสรรคสาคัญของทั้ง 2 กลุ่มนี้ที่มีเหมือนกัน คือ การขาดแรงจูงใจหรือความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาต่อจังหวัดที่มีการพัฒนาที่ดีเลิศอยู่แล้ว อาจไม่มีแรงกระตุ้นที่จะพัฒนาให้ดีกว่าเดิมเพราะข้อมูล
สะท้อนว่าการพัฒนาที่ผ่านมาทาได้ในระดับที่ดีอยู่แล้ว ส่วนจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มยอดแย่ อาจจะผู้สึกว่า
ตนเองมีปัญหาด้านพัฒนาค่อนข้างมาก และห่างไกลกับจังหวัดอื่น จนไม่มีแรงจูงใจที่จะขับเคลื่อนการ
พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
ดังนั้น การใช้เทคนิคหาคู่เปรียบเทียบที่เหมาะสม สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในกรณีที่มีหน่วย
วิเคราะห์เป็นจังหวัด อาจเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสร้างแรงจูงใจสาหรับการตั้งเป้าหมายการพัฒนาของ
จังหวัด ทั้ งนี้ การหาคู่เปรียบเที ย บที่เหมาะสมอาจเป็ น สิ่ งที่ ผู้วิเคราะห์ ต้ องใช้ วิจ ารณญาณในการ
พิจารณาให้รอบคอบ และสามารถเปรียบเทียบได้จากหลากหลายแง่มุม ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่และ
เป้าหมายของการนาข้อมูลไปใช้
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ตัวอย่างที่ 5.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 14 จังหวัดภาคใต้ ปี 2538-2556 การวิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้
เกิดขึ้นจากกรณีปัญหาราคายางพาราตกต่า จึงเกิดการตั้งสมมติฐานเบื้องต้นว่า ราคายางพาราที่ตกต่า
ลง จาส่งผลกระทบต่อรายได้ของจังหวัดในภาคใต้หรือไม่ การวิเคราะห์ครั้งนี้มุ่งเน้นการเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด แทนการวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบทั่วไปที่นา
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของทุกจังหวัดทั่วประเทศมาทาการวิเคราะห์ เนื่องจากภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีการ
เพาะปลูกยางพารามากที่สุดในประเทศ ซึ่งผลจาการวิเคราะห์ ปรากฏว่าเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้มี
รายได้ลดลงในช่วง 3 ปีหลัง นับตั้งแต่ปี 2554-2556 เนื่องจากเกือบทุกจังหวัดจากในภาคใต้พึ่งพา
รายได้จากการปลูกยางพาราเป็นหลัก เมื่อราคายางพาราลดลง ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจึงลดลงตาม
ไปด้วย ยกเว้นจังหวัดภูเก็ตเพียงจังหวัดเดียวที่ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากรายได้ของจังหวัดไม่ได้
พึง่ พิงภาคการปลูกยางพาราเป็นหลัก
ตัวอย่างที่ 5.2 ผลิ ตภั ณ ฑ์ ม วลรวมต่อ หั วประชากร และสัด ส่วนความยากจนของจังหวัด สระแก้ ว
เปรียบเทียบกับจังหวัดหนองบัวลาภู และอานาจเจริญ เป้าหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้คือ
สร้างแรงจูงใจสาหรับการตั้งเป้าหมายการพัฒ นาด้านเศรษฐกิจของจั งหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งใน
จังหวัดที่มี ปัญ หาด้ายความยากจนเป็น อันดับ ของประเทศ หากน าข้อมูล รายได้และสัดส่วนความ
ยากจนของจังหวัดสระแก้วไปเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออก อาจยิ่งทาให้คนในจังหวัด
สระแก้วรู้สึกว่าเศรษฐกิจของตนห่างชั้นกับจังหวัดอื่นๆ ในภูมิ ภาคมากเหลือเกิน เนื่องจากจังหวัดใน
ภาคตะวันออกส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทาให้มีรายได้เป็นอันดับต้นๆ ของ
ประเทศ หรือบางจังหวัดมีฐานการเกษตรที่เข้มแข็ง จึงมีรายได้สูงกว่าจังหวัดสระแก้วค่อนข้างมาก
เพื่อไม่ให้เกิดการบั่นทอนกาลังใจในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้วมากจนเกินไป การ
วิเคราะห์ในครั้งนี้ จึงเลือกเปรียบเที ยบกับจังหวัดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกันอย่างจังหวัด
อานาจเจริญ และหนองบัวลาภู โดยเกิดจากฐานคิดที่ว่า ทั้ง 3 จังหวัดมีการตั้งเป็นจังหวัดพร้อมกัน จึง
นาข้อมูลวิเคราะห์เปรียบเทียบกั นเพื่อติดตามว่าจังหวัดใดสามารถพัฒนาได้ดีกว่ากัน ภายหลังจากที่
ยกระดับเป็นจังหวัดแล้ว
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ตัวอย่างที่ 5.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรและสัดส่วนครัวเรือน ที่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน
ของจั งหวัด ระยองเปรีย บเที ย บกั บ จังหวัด หนองบั ว ล าภู ตั ว อย่ างนี้ เปรีย บเที ยบในลั ก ษณะของคู่
เปรียบเทียบในลักษณะของคู่เปรียบเทียบที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากจังหวัดระยองเป็น
จังหวัดอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรสูงสุด ในขณะที่จังหวัดหนองบัวลาภูเป็น
จังหวัดเกษตรกรรมและมีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรอยู่ในอันดับท้ายสุดแต่เหตุ ผลที่นาข้อมูล
ของทั้ง 2 จังหวัดมาเปรียบเทียบกับในลักษณะคู่ตรงข้ามเช่นนี้ เพื่อต้องการเปรียบเทียบการพัฒนาระ
หว่าจังหวัดที่รวยที่สุดและจนที่สุด ว่ามีความแตกต่างกันในแง่แต่ละมิติมากน้อยเพียงใด และแตกต่าง
กันในลักษณะใดบ้าง เพื่อค้นหาแง่มุมของการพัฒนาที่สะท้อนถึง ความสมดุลระหว่าเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นแรงจูงใจสาหรับการตั้งเป้าหมายการพัฒนา

หน่วาย: ร้อยละ
80.00
68.80
70.00
60.00
50.00
53.92
40.00
37.79
30.00
20.00
10.00
2547

สัดส่วนคนยากจน (ด้านรายจ่าย)

หนองบัวลาภู
อานาจเจริญ
สระแก้ว
30.18
22.12
15.25

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

ที่มา: การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน, สานักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2555

30

6. เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดอื่นที่สัมพันธ์กัน
ในบางสถานการณ์การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลเพียงตัวชี้วัดเดียวอาจไม่เพียงพอในการหา
ข้อสรุปบางประการ จึงจาเป็นต้องนาตัวชี้วัดอื่นมาเปรียบเทียบ เพื่อทาให้เห็นประเด็นที่กว้างขึ้น หรือ
เกิดข้อค้นพบใหม่ๆ แต่ก่อนที่จะนาตัวชี้วัดเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกัน ต้องให้หน่วยการวิเคราะห์ของ
แต่ละตัวชี้วัดในหน่วยเดียวกันเสียก่อน และการเลือกว่าจะนาตัวชี้วัดใดมาเปรียบเทียบกันนั้นขึ้นอยู่
กันเป้าหมายและสมมติฐานของผู้วิเคราะห์
ตัวอย่างที่ 6.1 ดัชนีราคาผลผลิตเปรียบเทียบกับดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อนาราคาดั ชนี ผู้บริโภคมา
เปรียบเที ยบกับ ราคาผักผลไม้ที่เกษตรกรขายได้ ก็จะเห็ นถึงช่องว่างทางการตลาดที่เพิ่ม ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะที่ดัชนีราคาผลผลิตที่เกษตรกรมขายได้เพิ่มขึ้นไม่มากนั ก แต่ดัชนีราคาผัก -ผลไม้ที่
ผู้บริโภคซื้อกลับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนถึงปัญหากลไกตลาดที่มีพ่อค้าคนกลาง เกษตรจึงไม่ได้รับ
ความธรรมเท่าที่ควร ถ้าหากวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีราคาของผู้บริโภค หรือเกษตรกรเพียงอย่างเดียว
อาจมองไม่เห็นประเด็นปัญหาของช่องว่างทางการตลาดที่เกิดขึ้น แต่เมื่อนาตัวชี้วัด 2 ตัว มาวิเคราะห์
เชื่อมโยงกัน ทาให้เห็นปัญหาของภาคการเกษตรได้ชัดเจนขึ้น
ที่มา: สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า, กระทรวงพาณิชย์
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ตัวอย่างที่ 6.2 ข้อมูลรายได้ รายจ่าย และรายได้สุทธิของจังหวัดชุมพร เปรียบเทียบกับอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้และรายจ่าย การนาเสนอข้อมูลตัวชี้วัดด้านรายได้เพียงอย่างเดียว อาจทาให้
ไม่เห็นภาพสถานการณ์การเงินที่ชัดเจนของจังหวัดชุมพร ดังนั้ นจาเป็ นต้องมีการเปรียบเทียบกับ
สถานการณ์ด้านรายจ่ายด้วย เพื่อทาให้ทราบถึงรายได้สุทธิที่แท้จริง ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญที่ช่วยประเมิน
ภาวะความเสี่ยงด้านการเงินว่าเป็นเช่นไร
นอกจากนี้ หากมีข้อมูลหลายปี ควรมีการเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของรายได้และรายจ่าย
เพื่อมาเทียบเคียงกันว่าอัตราในด้านใดเพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่ากัน จากข้อมูลของจังหวัดชุมพร จะเห็นได้ว่า
ถึงแม้จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีรายได้สุทธิเหลืออยู่ แต่เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของรายได้
และรายจ่าย กลับพบว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายสูงกว่ารายได้มาก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นสัญญาณ
เตือนภัยว่าอาจจะเกิดความเสี่ยงทางการเงินในอนาคตได้ หากไม่มีการวางแผนควบคุมรายจ่ายให้
เหมาะสมกับรายได้ที่มีอยู่
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ตังอย่างที่ 6.3 การเปรียบเทียบระหว่าสัดส่วนวัยแรงงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จาแนกตาม
ประเภทอุตสาหกรรม ของจังหวัดชุมพร เพื่อสะท้อนความสมดุลของโครงสร้างแรงงาน และผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด หากพิจารณาถึงความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ตัวชี้วัดที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งคือการวิเคราะห์ความสมดุลเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวม (ใน
ระดับประเทศและจังหวัด) และสัดส่วนวัยแรงงานจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม โดยความสมดุล
จะเกิดขึ้นเมื่อสัดส่วนของทั้งสองตัวชี้วัดในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน ดังตัวอย่างของ
จังหวัดชุมพร ที่มีวัยแรงงานในภาคการเกษตรถึงร้อยละ 60.24 ซึ่งสามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดสูงถึงร้อยละ 44.11 ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ห่างกันมากนัก แต่จังหวัดยังสามารถตั้งเป้าหมาย
ยกระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดให้เพิ่ มขึ้นมากกว่านี้ได้ เพื่อทาให้ช่องว่างระหว่างรายได้และการ
จ้างงานลดลง ซึ่งสะท้อนถึงการกระจาบรายได้ที่ทั่วถึงมากขึ้น และครอบคลุมถึงแรงงานภาคเกษตรที่
เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด
ผลิตภาพแรงงานภาคเกษตร และนอกภาคการเกษตร ของจังหวัด
ชุมพร
76,194

87,064

ปี 45

201,656

ปี 50

198,966

ปี 55

189,365

78,812

สงขลา 82,226



ภาคเกษตร
สุราษฎร์ 64,235



ที่มา: 1. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. การสารวจภาวการณ์ทางานของประชากร, สานักงานสถิติแห่งชาติ

นอก
ภาคเกษตร
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นอกจากนี้ สามารถนาข้อมูลจานวนประชากรวัยแรงงาน และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดที่จาแนกตาม
ประเภทอุตสาหกรรมไปวิเคราะห์หาผลิตภาพแรงงานเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพแรงงานของจังหวัด
ชุมพรได้เช่นกัน โดยคานวณจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตรหารด้วย
จานวนแรงงานในแต่ละภาคการผลิต ซึ่งพบว่า จังหวัดชุมพรมีผลิตภาพแรงงานภาคการเกษตรห่าง
จากผลิตภาพนอกภาคการเกษตรค่อนข้างมาก แต่มิได้หมายความว่าจะต้องหันไปพัฒนานอกภาค
การเกษตรแทนที่ภาคเกษตร เนื่องจากคนชุมพรส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาคเกษตร โจทย์การพัฒนาอาจะ
เป็นทาอย่างไรให้ผลิตภาพการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เพราะมีหลายจังหวัดที่มีผลิตภาพภาคการเกษตร
ดีกว่าจังหวัดชุมพร เช่น สงขลา เป็นต้น
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หน่วย: พันตัน

ตัว อย่างที่ 6.4 การเปรีย บเที ย บระหว่ าการผลิ ต และการใช้ย างธรรมชาติ เพื่ อ ติ ด ตามว่ ามี อุ ป สงค์
ส่วนเกินหรือไม่ การใช้ข้อมูลหลายตัวชี้วัดมาเปรียบเทียบขึ้นอยู่กับสมมติฐานของผู้วิเคราะห์ข้อมูล ใน
กรณีนี้คือต้องการทราบอุปสงค์และอุปทานของยางธรรมชาติ เพื่อทาการประเมินสถานการณ์ราคา
ยางได้ ชั ด เขนขึ้ น จากข้ อ มู ล ในรูป ภาพ พบว่ า ที่ ผ่ านมาข้ อ มู ล การผลิ ต และการใช้ ย างธรรมชาติ
ใกล้เคียงกัน แต่ในปี 2555 มีการผลิตยางธรรมชาติสูงกว่าปริมาณการใช้ จากข้อมูลดังกล่าวทาให้มี
ผลผลิตส่วนเกินเกิดขึ้น
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

ปริมาณการใช้และการผลิตยางธรรมชาติทั่วโลก
ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2556

การผลิต
การใช้
2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2551 2553 2555
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จากนั้นจึงตั้งประเด็นคาถามต่อไปว่า ผลผลิตส่วนเกินนั้นมีความสัมพันธ์กับราคายางธรรมชาติหรือไม่
จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยนาปริมาณผลผลิ ตส่วนเกินมาเปรียบเทียบกับราคาบางในแต่ละปี ซึ่งพบว่า
ความสัมพันธ์ของราคายางธรรมชาติกับผลผลิตส่วนเกินมีความสัมพันธ์กันในบางปีเท่านั้น
ดังนั้น ผลผลิตส่วนเกินของยางธรรมชาติจึงไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่กาหนดราคายาง และจากข้อมูล
นี้ทาให้ผู้วิเคราะห์ข้อมูลจาเป็นต้องค้น หาปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อราคายางธรรมชาติเพิ่มเติม เพื่อทา
ความเข้าใจถึงสถานการณ์ราคายางให้ดียิ่งขึ้น และนาไปสู่การพัฒนานโยบายในการพัฒนาระบบตลาด
ของยางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วย: ราคา(บาท/คน)
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ความสัมพันธ์ระหว่างราคายางธรรมชาติในประเทศไทยปับปริมาณ
ผลผลิตส่วนเกินเทียบกับการใช้ยางธรราชาติทั่วโลก
ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2556
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ผลผลิตส่วนเกิน
ราคา

-
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