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ธรรมชาตขิองประชากรศาสตร์

ขอ้มลูทางประชากร

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

การวเิคราะหข์อ้มลูทางประชากร
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ท าไมตอ้งเรยีนประชากรศาสตร์

ประชากรศาสตรช์ว่ยใหเ้กดิความเขา้ใจใน
ปัญหาทางสงัคมและเศรษฐกจิ

ประชากรศาสตรส์ามารถชว่ยหาทางออก
ของปัญหาทางสงัคมและเศรษฐกจิ

ประชากรศาสตรเ์ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบั

การวางระบบทางสงัคม

การวจัิยทางการตลาด

การพยากรณท์ศิทางการประกนัภยั/ชวีติ

การวเิคราะหต์ลาดแรงงาน

การวางแผนการสาธารณสขุ 3



ธรรมชาตขิองประชากรศาสตร์

• จดุเริม่ตน้ของประชากรศาสตร์

• ความหมายของประชากรศาสตร์

• ขอบขา่ยของประชากรศาสตร์
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ประชากรศาสตร์

เป็นศาสตรท์ีท่ าการศกึษาเกีย่วกบัขนาดหรอืจ านวน
คนทีม่อียูใ่นแตล่ะสงัคม ภมูภิาค และระดับโลก

นอกจากนีย้ังศกึษาเกีย่วกบัการกระจายตัวในดา้น
พืน้ทีข่องประชากร ตลอดจนองคป์ระกอบตา่ง ๆ ทาง
ประชากร – การตาย การเจรญิพันธุ ์การยา้ยถิน่
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ธรรมชาตขิองประชากรศาสตร์

ศกึษาการเปลีย่นแปลงในจ านวนคน 
การกระจายตัวของคน และ
องคป์ระกอบตา่ง ๆ ของประชากร
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ธรรมชาตขิองประชากรศาสตร์

จดุเร ิม่ตน้ของประชากรศาสตร์

ความสนใจศกึษาเกีย่วกบัประชากร มนุษย ์หรอืคน เกดิขึน้มา
ยาวนานหลายศตวรรษ

การศกึษาในระยะแรก ๆ อาศยัเพยีงการสงัเกตและคาดการณ์
ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้รอบ ๆ ตวั เชน่ จ านวนคนเกดิและคน
ตาย - จ านวนประชากรถกูควบคมุโดยธรรมชาติ

ศตวรรษที ่17 John Graunt ไดศ้กึษาหาสาเหตกุาร
ตาย การตายคลอด ตลอดจนความยนืยาวของชวีติของ
ประชากรในกรงุลอนดอน โดยใชข้อ้มลูทีร่วบรวมอยา่ง
มรีะบบ ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1604 – 1661 จงึไดรั้บการยก
ยอ่งเป็น “บดิาของประชากรศาสตร”์
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ธรรมชาตขิองประชากรศาสตร์

ความหมายของประชากรศาสตร์

Demography เป็นค าทีม่าจากภาษากรกี 2 ค า

Demos = people ประชากร

Graphie = describing การพรรณนาหรอืบรรยาย

ดงันัน้ ประชากรศาสตร ์(Demography) จงึเป็นการ
พรรณนาหรอืบรรยายเกีย่วกบัคนหรอืประชากร

เกดิ

ตาย

ยา้ยถิน่
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ธรรมชาตขิองประชากรศาสตร์

ขอบขา่ยของประชากรศาสตร์

ประชากรศาสตรเ์ชงิแบบ (Formal demography)
หรอืการวเิคราะหท์างประชากร (Demographic 
analysis)

เป็นการศกึษาเกีย่วขอ้งกบัการใชร้ะเบยีบวธิทีางสถติิ
ในการวัดและวเิคราะหป์รากฏการณ์ทางประชากร 
โดยอาศยัตวัแปรทางประชากรเป็นหลัก
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ธรรมชาตขิองประชากรศาสตร์

ขอบขา่ยของประชากรศาสตร์

การศกึษาทางประชากร (Population studies) หรอื
ประชากรศาสตรส์งัคม (Social demography)

เป็นการศกึษาปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ทางประชากรที่
สมัพันธก์บัศาสตรส์ว่นอืน่ ๆ เชน่ เศรษฐศาสตร ์
รัฐศาสตร ์กฎหมาย ประวัตศิาสตร ์และศาสตรส์าขา
อืน่ ๆ ในแขนงสงัคมศาสตร์
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ธรรมชาตขิองประชากรศาสตร์

ขอบขา่ยของประชากรศาสตร์

ประชากรศาสตรท์างการแพทย ์(Medical 
demography)

เป็นการประยกุตห์ลักการ แบบจ าลองและเทคนคิของ
ประชากรศาสตร ์เพือ่วเิคราะหเ์กีย่วกบัปรากฏการณ์
ของภาวการณ์เจ็บป่วย ภาวะทพุพลภาพ และ
ภาวะการตาย



ธรรมชาตขิองประชากรศาสตร์

ลกัษณะสถติ  (Static 
aspects) 

เป็นการศกึษาลกัษณะเฉพาะ 

(Characteristics) ณ ต าแหน่ง
เวลา เชน่

- อายุ

- เพศ

- เชือ้ชาติ

- สถานะภาพสมรส

- ลกัษณะทางเศรษฐกจิ

ลกัษณะพลวตั (Dynamic 
aspects)

เป็นการศกึษาปรากฏการณ์ที่

เกดิขึน้ในชว่งเวลาหนึง่ เชน่

- ภาวะเจรญิพนัธุ ์(Fertility)

- ภาวะการตาย (Mortality)

- ภาวะสมรส (Nuptiality)

- การยา้ยถิน่ (Migration)

- การเพิม่ (Growth)
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ขอบขา่ยของประชากรศาสตร์
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ธรรมชาตขิองประชากรศาสตร์

สรปุประเด็นหลกัในการศกึษาประชากรศาสตร์

เพือ่หาขนาดหรอืจ านวนประชากร (Population size) ในแตล่ะ
พืน้ที ่และรปูแบบการเปลีย่นแปลงขนาดประชากร 

ซึง่ปัจจัยหลักทีส่ง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงขนาดประชากร 
ประกอบดว้ย ภาวะการเกดิ ภาวะการตาย และการยา้ยถิน่

การกระจายของประชากร (Population distribution)

โดยตอ้งการศกึษาถงึความหนาแน่น (Density) ของประชากร
ในแตล่ะพืน้ที่

องคป์ระกอบทางประชากร (Population composition)

เป็นการศกึษาประชากรภายใตอ้งคป์ระกอบตา่ง ๆ เชน่ อาย ุ
เพศ เชือ้ชาต ิศาสนา สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา สภาพ
เศรษฐกจิ เป็นตน้



ขอ้มลูทางประชากร

• ขอ้มลูทางประชากร

• แหลง่ทีม่าของขอ้มลูประชากร
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ขอ้มลูทางประชากร

ขอ้มลูทางประชากร (Demographic data)

ประกอบดว้ยตวัแปรทีแ่สดงถงึลกัษณะเฉพาะของประชากร 

เชน่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชพี รายได ้เป็นตน้

GenderAge Status Occupa
tionขอ้มลูทีใ่ชใ้นการค านวณทาง

ประชากรศาสตร์

มกัอาศยัจ านวนหรอืความถีข่อง
การเกดิเหตกุารณ์ในชว่งเวลา
หนึง่ และจ านวนประชากรที่
เกีย่วขอ้งกบัการทดลองที่
กอ่ใหเ้กดิเหตกุารณ์ดงักลา่ว
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ขอ้มลูทางประชากร

แหลง่ขอ้มลูทางประชากร (Source of demographic data)

สว่นใหญม่กัเป็นขอ้มลูทตุยิภมู ิ
(Secondary data)

โดยมหีลายหน่วยงานทีไ่ด ้
รวบรวมขอ้มลูทางประชากรไว ้
และเผยแพรใ่นรปูแบบตา่ง ๆ 

นักประชากรสามารถเขา้ถงึและ
น ามาใชใ้นการศกึษาทาง
ประชากรศาสตรไ์ด ้

ขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary data)

ในบางกรณี นักประชากรอาจตอ้ง
เก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง

http://www.nso.go.th/ 

http://www.moph.go.th/ http://www.moi.go.th 

http://www.census.gov/population/international/ 
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ขอ้มลูทางประชากร

แหลง่ขอ้มลูทางประชากร (Source of demographic data)

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร 

- ขอ้มลูส ามะโนประชากรและเคหะ

- ส ามะโนธรุกจิและอตุสาหกรรม

- สถานภาพแรงงาน

- จ านวนผูม้งีานท า

- อตัราวา่งงาน

- รายไดแ้ละรายจา่ยของครอบครัว

http://www.nso.go.th/ 
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ขอ้มลูทางประชากร

แหลง่ขอ้มลูทางประชากร (Source of demographic data)

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

• ขอ้มลูคนเกดิ คนตาย

• ขอ้มลูการยา้ยทีอ่ยู่

• ขอ้มลูการสมรส http://www.moi.go.th 

ส านักนโยบายและยทุธศาสตร ์
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

• สถติปิระชากร

• สถติชิพี

• สถติทิรัพยากรสาธารณสขุ

http://www.moph.go.th/ 
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ขอ้มลูทางประชากร

แหลง่ขอ้มลูทางประชากร (Source of demographic data)

ส านักส ามะโนประชากร ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (U.S. Census 
Bureau)

ระบบฐานขอ้มลูทางประชากรของ
ประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลก 

นักประชากรสามารถเขา้ถงึและ
น ามาใชใ้นการศกึษาทาง
ประชากรศาสตรไ์ด ้

http://www.census.gov/population/international/ 



วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

• การส ามะโนประชากร

• การจดทะเบยีน

• การส ารวจดว้ยตวัอยา่ง
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

การส ามะโนประชากร (Census of population)

เป็นการส ารวจขอ้มลูดว้ยการแจงนับประชากรทัง้หมด
ของพืน้ทีห่นึง่ หรอืประเทศหนึง่ ในทกุลกัษณะเฉพาะ
ของประชากร เชน่ 

อาย ุเพศ สถานภาพสมรส จ านวนบตุรเกดิรอด สถานที่
เกดิ สญัชาต ิศาสนา อาชพี ระดบัการศกึษา เป็นตน้

ขอ้มลูจากส ามะโนเป็นแหลง่ส าคัญในการศกึษาวจัิย
ทางประชากร

เป็นตวัเลขพืน้ฐานในการวางแผนพัฒนาหรอืปรับปรงุ
งานในดา้นตา่ง ๆ

การจัดท าส ามะโนประชากรจะท าทกุ 5 ปี หรอื 10 ปี 
โดยมหีน่วยงานของรัฐเป็นผูจ้ัดท า
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

ประวตัศิาสตรข์องการส ามะโน

Egypt 3000 B.C.

จัดท าบญัชรีายชือ่ของครัวเรอืนและผูอ้าศยัรว่มใน
กลุม่เป้าหมายเฉพาะกลุม่ (เชน่ กลุม่ทหาร)

Greece

นับจ านวนชายอาย 18 ปีหรอืสงูกวา่

Rome

การแจงนับทกุครัวเรอืนเป็นประจ าทกุ ๆ 5 ปี เพือ่
จดุมุง่หมายทางดา้นภาษี

England 1066

จัดท าบนัทกึทะเบยีนราษฎรด์มูสเ์ดย์

(Domesday book)
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

ประวตัศิาสตรข์องการส ามะโน

การส ามะโนสมยัใหม ่(Modern census)

ปรากฏหลกัฐานขึน้ราว ค.ศ.1600 ในยโุรป

Quebec ค.ศ.1666
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

ประวตัศิาสตรข์องการส ามะโน

การส ามะโนสมยัใหม ่

จัดท าการส ามะโนเต็มรปูแบบครัง้แรกใน 
England ค.ศ.1841

เริม่จัดท ารายชือ่ประชากรใน U.S. 
ค.ศ.1850 
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

ประวตัศิาสตรข์องการส ามะโน

การส ามะโนในไทย 

จัดท าการส ามะโนประชากรเต็ม
รปูแบบครัง้แรกใน ปี 2452 
(ค.ศ.1909)

และตอ่มาในปี 2462, 2472, 2480,

2490, 2503

ในปี 2513 ไดเ้พิม่การท าส ามะโน
เคหะ โดยเพิม่รายละเอยีดเกีย่วกบั
ทีอ่ยูอ่าศยัของครัวเรอืน จงึเรยีกวา่ 
ส ามะโนประชากรและเคหะ
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

ตวัอยา่ง

การส ามะโน U.S. 2010 
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

ตวัอยา่ง

การส ามะโนในไทย 2553 
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

แนวทางการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการส ามะโน

จัดเตรยีมบคุลากร – เจา้หนา้ทีห่น่วยส ามะโน, ผูค้วบคมุ
ภาคสนาม, เจา้หนา้ทีแ่จงนับ

สรา้งแบบสอบถาม (Questionnaire)

จัดเตรยีมแผนที ่(Cartography)

ก าหนดพืน้ทีแ่จงนับ (Enumeration areas)

ทดสอบลว่งหนา้ (Pretest) กระบวนการแจงนับ

ออกแบบระบบประมวลผลขอ้มลู

ท าการแจงนับ
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

การประเมนิคา่ขอ้มลูจากการส ามะโน

การประมาณคา่การนับต า่กวา่จ านวนจรงิ 
(Undercounts)

การส ารวจแจงนับภายหลงั (Post-
enumeration)

การประเมนิคา่ทางประชากร

การจัดการคา่ “ไมท่ราบขอ้มลู (Unknowns)”

Imputation technique



วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

ขอ้ไดเ้ปรยีบ

ท าใหไ้ดข้อ้มลูทัว่ถงึทกุ
พืน้ที่

เป็นการด าเนนิการ
ระดบัชาติ

ท าใหไ้ดก้รอบส าหรับใชใ้น
การส ารวจตวัอยา่ง

ท าใหท้ราบจ านวน
ประชากร

ขอ้เสยีเปรยีบ

ตอ้งจ ากดัประเด็นใน
การศกึษา และตอ้งใช ้

ความพยายามในการ
ควบคมุคณุภาพ

คา่ใชจ้า่ยสง่ผลใหไ้ม่
สามารถท าไดบ้อ่ย

มคีวามลา่ชา้ระหวา่งการลง
ภาคสนามกบัผลการศกึษา

บางครัง้มกีารเมอืง
แทรกแซง

29

การส ามะโน
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

การจดทะเบยีน (Registration)

ขอ้มลูจากการจดทะเบยีน 

เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการจดแจง้ของประชาชนตอ่หน่วยงานรัฐ
ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ด าเนนิการภายใตข้อ้บงัคบัทางกฎหมาย

การจดทะเบยีนราษฎร ์(Civil registration) เป็นการจด
ทะเบยีนขอ้มลูทางประชากร เชน่ 

การแจง้เกดิ

การแจง้ตาย

การท าบตัรประชาชน

การจดทะเบยีนสมรส

การขอยา้ยทะเบยีนทีอ่ยูเ่ขา้/ออก
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

ประวตัศิาสตรข์องการจดทะเบยีน

เริม่เห็นหลกัฐานของการจดทะเบยีน จากพธิกีรรมในโบสถ์
ทางครสิตจักร

มกีารจดทะเบยีนผูท้ีเ่ขา้พธิลีา้งบาปและพธิศีพ ซึง่ท าให ้
ทราบถงึขอ้มลูคนเกดิและคนตายในชมุชน

การจดทะเบยีนราษฎรใ์นไทย

2452 เริม่การจดทะเบยีนคนเกดิ คนตาย ใน 25 ต าบล
ของกรงุเทพ

2459 จดทะเบยีนคนเกดิ คนตาย ทัว่ประเทศ

2460 เริม่การจดทะเบยีนยา้ยทีอ่ยู่

2478 เริม่การจดทะเบยีนสมรสและหยา่รา้ง
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

ความมุง่หมายของการจดทะเบยีนราษฎร์

เป็นพืน้ฐานทางการปกครอง

เพือ่รวบรวมขอ้มลูเหตกุารณ์ส าคญัในชวีติ (Vital 
events) ทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะคน

ชว่ยใหเ้ขา้ใจลกัษณะเฉพาะทางประชากรของประชากร
ทีแ่ตกตา่งกนัในจดุทีม่คีวามแตกตา่ง
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

การจดทะเบยีนราษฎร์

การเกดิรอด (Live birth) 

ทารกทีค่ลอดออกมามชีวีติหรอืมี
สญัญาณการมชีวีติ เชน่ รอ้ง ดิน้ มกีาร
เคลือ่นไหวของกลา้มเนือ้

เมือ่มทีารกเกดิรอดตอ้งแจง้ชือ่คนเกดิ 
พรอ้มกบัการแจง้เกดิ

• เกดิในบา้น ใหเ้จา้บา้น/บดิา/มารดา แจง้ตอ่
นายทะเบยีนภายใน 15 วนั

• เกดินอกบา้น ใหบ้ดิา/มารดาแจง้ตอ่นาย
ทะเบยีนภายใน 15 วนั ในกรณจี าเป็นให ้
แจง้ภายหลงัไดแ้ตต่อ้งไมเ่กนิ 30 วนั นับแต่
วนัเกดิ
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

การจดทะเบยีนราษฎร์

ความตาย (Death) 

เป็นการสิน้สญูอยา่งถาวรของ
หลกัฐานทัง้มวลเกีย่วกบัการมชีวีติ
ในขณะใดขณะหนึง่ ทัง้นีก้ารสิน้สญู
จะตอ้งเกดิขึน้ภายหลงัการมชีพีหรอื
เกดิรอดแลว้เทา่นัน้

เมือ่มคีนตายในบา้น ใหเ้จา้บา้น/ผู ้
พบศพแจง้ตอ่นายทะเบยีนภายใน 
24 ชัว่โมง นับแตเ่วลาตาย/พบศพ
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

การจดทะเบยีนราษฎร์

ขอ้จ ากดัของขอ้มลูการตายจากการจด
ทะเบยีน 

การตกจดทะเบยีน อนัเนือ่งจาก

• การตายของทารกเกดิใหมท่ีย่ังไมไ่ด ้
แจง้เกดิ

• การเสยีชวีติตา่งพืน้ที่

• ผูต้ายไมม่ทีะเบยีนบา้น ไมม่บีตัร
ประจ าตวัประชาชน

ปัญหาเกีย่วกบัขอ้มลูสาเหตกุารตาย

• ใชบ้ญัชจี าแนกโรคระหวา่งประเทศ 
(International Classification of 
Diseases, ICD-10) ทีอ่งคก์ารอนามัย
โลก (WHO) จัดท าขึน้ เป็นเกณฑ์
จ าแนกสาเหตกุารตาย
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

การจดทะเบยีนราษฎร์

การสมรส (Marriage) 

การทีช่าย หญงิ 2 คน ตกลงใจทีจ่ะใช ้

ชวีติคูร่ว่มกนัภายใตก้ารรับรองทาง
กฎหมาย เพือ่สรา้งสทิธแิละขอ้ผกูพัน
ระหวา่งคูส่มรสดว้ยกนั ระหวา่งคูส่มรส
กบับตุร และระหวา่งคูส่มรสกบัญาตโิดย
การสมรส

การจดทะเบยีนสมรส 

• คูส่มรสตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์

• หากคูส่มรสอาย ุ17 – 19 ปี ตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมจากบดิา มารดา หรอืผูป้กครอง

• กรณีอายตุ า่กวา่ 17 ปี ตอ้งไดรั้บการอนุญาต
จากศาล
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

การจดทะเบยีนราษฎร์

การหยา่ (Divorce) 

การขาดจากการเป็นสาม ีภรรยา ของคู่
สมรส ตามวธิกีารทีก่ฎหมายไดบ้ญัญัติ
ไว ้

การจดทะเบยีนหยา่ 

• การหยา่โดยความยนิยอมของทัง้สองฝ่าย

ใหย้ืน่ขอจดทะเบยีนหยา่ทีน่ายทะเบยีน ซึง่
การหยา่จะมผีลนับแตไ่ดม้กีารจดทะเบยีน

• การหยา่โดยค าพพิากษาของศาล

ใหฝ่้ายทีป่ระสงคจ์ะขอหยา่ยืน่เรือ่งฟ้องหยา่
ตอ่ศาล ซึง่การหยา่จะมผีลนับแตว่นัทีไ่ดจ้ด
ทะเบยีนหยา่ภายใตค้ าสัง่ศาล
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

การจดทะเบยีนราษฎร์

การท าบตัรประจ าตวัประชาชน 

บคุคลทีม่สีญัชาตไิทยซึง่มอีายตุัง้แต ่7 
ปีบรบิรูณ์ แตไ่มเ่กนิ 70 ปี และมชีือ่อยู่
ในทะเบยีนบา้นตอ้งท าบตัรประจ าตวั
ประชาชน

การขอยา้ยทะเบยีน

การขอยา้ยทะเบยีน-ทีอ่ยูเ่ขา้

การขอยา้ยทะเบยีน-ทีอ่ยูอ่อก

ใหเ้จา้บา้นแจง้ยา้ยภายใน 15 วนั นับแต่
วนัทีม่กีารยา้ยเขา้/ออก
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

การประเมนิคา่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการจดทะเบยีนราษฎร์

ตอ้งค านงึถงึการครอบคลมุพืน้ที ่(Coverage)

ความลา่ชา้ของการจดทะเบยีน



วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

ขอ้ไดเ้ปรยีบ

เป็นตดิตามขอ้มลูทางสถติิ
ชพี (อตัราการเกดิ/ตาย) 
อยา่งตอ่เนือ่ง

สามารถใชข้อ้มลูทีไ่ดใ้นการ
ค านวณคา่อตัราทางประชากร
บางตวั เชน่

Infant Mortality Rate, IMR

ใชเ้ป็นฐานในการตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของผลการส า
มะโนและการส ารวจดว้ย
ตวัอยา่ง

ขอ้เสยีเปรยีบ

ไมแ่น่ใจถงึการครอบคลมุ
พืน้ที ่เนือ่งจากเป็นการยาก
ทีม่ัน่ใจวา่ทกุเหตกุารณ์ได ้
ถกูจดทะเบยีน

มขีอ้จ ากดัเกีย่วกบั
สารสนเทศทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
การเกดิเหตกุารณ์

ชว่งเวลาทีเ่กดิเหตกุารณ์
อาจไมต่รงกบัขอ้เท็จจรงิ

สารสนเทศทีไ่ดอ้าจมาจาก
บคุคลทีส่าม 40

การจดทะเบยีนราษฎร์
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

การส ารวจ (Surveys)

ขอ้มลูจากการส ารวจ 

เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการส ารวจในประเด็นทีม่คีวาม
เฉพาะเจาะจง และมกัอาศยัวธิกีารสุม่ตวัอยา่งมาใชใ้น
การส ารวจสอบถาม เรยีกวา่ การส ารวจดว้ยตวัอยา่ง 
(Sample survey)

ความมุง่หมายของการส ารวจดว้ยตวัอยา่ง 

ไดข้อ้มลูสารสนเทศจากกลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นตวัแทน
ของประชากร

สามารถรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศเชงิลกึในประเด็นที่
สนใจได ้
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

วธิกีารสุม่ตวัอยา่ง

กรอบการสุม่ตวัอยา่ง สามารถอาศยัจากกรอบการส ามะโน

ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมู ิ(Stratification sampling 
technique)

เป็นวธิทีีมั่กถกูน ามาใชใ้นการส ารวจดว้ยตวัอยา่ง

โดยอาจก าหนดแตล่ะจังหวดัเป็นชัน้ภมู ิ(Strata) หรอืก าหนดเขต
ชนบท/เมอืงเป็นชัน้ภมูิ

ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบกลุม่ (Cluster sampling 
technique)

จากพืน้ทีใ่นการส ามะโนอาจสามารถจัดเป็นกลุม่เพือ่สุม่เลอืก
ครัวเรอืน
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

การประเมนิคา่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการส ารวจ

ตอ้งค านงึถงึการครอบคลมุพืน้ที ่(Coverage)

ความคลาดเคลือ่นจากการส ารวจ



วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู

ขอ้ไดเ้ปรยีบ

สามารถด าเนนิการไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ
ไมส่งูนัก

มคีวามยดืหยุน่

สามารถเพิม่รายละเอยีด
ของขอ้มลูทีต่อ้งการ

ขอ้เสยีเปรยีบ

การครอบคลมุพืน้ที่

ความคลาดเคลือ่นของ
เนือ้หาขอ้มลู

44

การส ารวจดว้ยตวัอยา่ง



การวเิคราะหข์อ้มลูทางประชากร

• มาตรวดัพืน้ฐาน

• แนวคดิมลูฐานทางประชากรศาสตร์

45
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การวเิคราะหข์อ้มลูทางประชากร

การวเิคราะหข์อ้มลูทางประชากร

เป็นการวเิคราะหป์รากฏการณ์ทางประชากรนัน้ โดยอาศยั
มาตรวดัเชงิสถติอิยา่งงา่ย ๆ  หรอือาศยัวธิกีารทางสถติิ
ขัน้สงู 

การวเิคราะหข์อ้มลูทีด่ขี ึน้อยูก่บัการใหค้วามส าคญักบั

ความเขา้ใจในขดีจ ากดับางประการของขอ้มลูประชากร 

ระเบยีบวธิทีีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู

มมุมองในการจ าแนกประเภท และผลของการจ าแนกประเภทตอ่
ผลการวเิคราะห์

การสรา้งหรอืเลอืกตวัชีว้ดัทางประชากรเพือ่การวเิคราะหแ์ละแปล
ความหมายของปรากฏการณท์างประชากร



การวเิคราะหข์อ้มลูทางประชากร

มาตรวดัพืน้ฐาน

อตัราสว่น (Ratio) เป็นการเปรยีบเทยีบระหวา่ง
ขนาดของตวัเลข 2 จ านวน

อตัราสว่นรอ้ย หรอื อตัรารอ้ยละ 
(Percentage) เป็นการเทยีบขนาดตวัเลขหนึง่กบั
อกีตวัเลขแลว้คดิเป็นสดัสว่นของรอ้ย

เชน่

a b
c

ขอ้มลูทัง้หมด

อตัราสว่น a ตอ่ b = a

b
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อตัราสว่นรอ้ย a ตอ่ b = a  (x 100)

b



การวเิคราะหข์อ้มลูทางประชากร

การใชอ้ตัราสว่นในทางประชากร

อตัราสว่นเพศ (Sex ratio) เป็นการเปรยีบเทยีบระหวา่ง
จ านวนของเพศชายกบัเพศหญงิ

อตัราสว่นพึง่พงิทางอาย ุ(Dependency ratio) 
ประชากรอายตุ า่กวา่ 15 หรอืเกนิกวา่ 64 ปี หารดว้ย
ประชากรอาย ุ15 – 64 ปี

อตัราสว่นเด็กตอ่สตร ี(Child-woman ratio) จ านวน
เด็กอาย ุ0 – 4 ปี หารดว้ยจ านวนสตรอีาย ุ15 – 44 ปี หรอื 
15 – 49 ปี

อตัราสว่นอาย ุ(Age ratio)

เป็นตน้
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การวเิคราะหข์อ้มลูทางประชากร

การอธบิายเกีย่วกบัคา่อตัราสว่นในทางประชากร

พจิารณาตวัอยา่ง ในประเทศแหง่หนึง่มปีระชากรในเขต
เมอืง 400,000 คน เขตชนบท 600,000 คน 

ค ากลา่วใดเป็นจรงิ

ก) ประชากรในเขตชนบทมมีากกวา่ประชากรในเขตเมอืง
รอ้ยละ 50

ข) ประชากรในเขตเมอืงเทา่กบัรอ้ยละ 66.7 ของประชากร
ทีอ่ยูใ่นเขตชนบท

ค) ประชากรในเขตเมอืงเทา่กบัรอ้ยละ 40 ของประชากร
รวม และประชากรในเขตชนบทเทา่กบั 60 ของประชากร
รวม
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การวเิคราะหข์อ้มลูทางประชากร

มาตรวดัพืน้ฐาน

สดัสว่น (Proportion) เป็นอตัราสว่นของตวัเลข
ตวัหนึง่เปรยีบเทยีบกบัผลรวม (ซึง่ประกอบดว้ย
ตวัเลขตวันัน้กบัตวัเลขอืน่)

อตัรา (Rate) คอือตัราสว่นของสิง่หนึง่ตอ่อกีสิง่
หนึง่ในชว่งเวลาทีร่ะบไุว ้

เชน่

a b
c

ขอ้มลูทัง้หมด

สดัสว่น a = a      (x 100%)

a + b + c
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การวเิคราะหข์อ้มลูทางประชากร

มาตรวดัพืน้ฐาน

อตัรา (Rate) ในทางประชากร เป็นการ
เปรยีบเทยีบจ านวนความถีข่องลักษณะบางอยา่งตอ่
ประชากรในชว่งเวลาทีร่ะบไุว ้

เชน่
a b

c

ขอ้มลูทัง้หมด ใน ปี 2556

อตัรา a =        a x k

a + b + c
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ในทางประชากร 
• ชว่งเวลาทีร่ะบไุวม้กัเป็น 1 ปี แตอ่าจจะเป็น 1 สปัดาห,์ 1 เดอืน, 
6 เดอืน หรอื 5 ปี ก็ได ้

• อตัราแสดงปรากฏการณ์ทางประชากรมกัแสดงตอ่ประชากร k คน



การวเิคราะหข์อ้มลูทางประชากร

มาตรวดัพืน้ฐาน

อตัรา (Rate) ในทางประชากร แบง่ไดเ้ป็น 2 
ประเภท คอื

อตัราอยา่งหยาบ (Crude rate)

เป็นอตัราทีค่ านวณส าหรับกลุม่ประชากรรวม

อตัราเฉพาะลักษณะ (Specific rate)

เป็นอตัราทีค่ านวณส าหรับกลุม่ประชากรทีม่ลีกัษณะ

เฉพาะทีร่ะบไุว ้เชน่ เฉพาะชาย, เฉพาะหญงิ หรอืเฉพาะ
กลุม่อาย ุ15 – 19 ปี เป็นตน้

52



53

การวเิคราะหข์อ้มลูทางประชากร

ในการวเิคราะหห์รอืเปรยีบเทยีบปรากฏการณ์
ทางประชากร มกัไมน่ยิมใช ้“จ านวน” 
เปรยีบเทยีบกนั แตจ่ะใช ้“อตัรา”

เชน่ ในการเปรยีบเทยีบการตายของประชากร
ระหวา่งจังหวัด ก กบั ข

จงัหวดั ก จงัหวดั ข

จ านวนคนตายใน 1 ปี   5,000    500

จ านวนประชากร 5,000,000 500,000

อตัราการตาย   1 คน/1000คน   1 คน/1000คน
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การวเิคราะหข์อ้มลูทางประชากร

อตัราตา่ง ๆ ทางสถติชิพี (Vital Statistic Rates)

อตัราการเกดิ (Birth Rate)

อตัราการตาย (Mortality Rate)

อตัราเจรญิพันธุ ์(Fertility Rate)

อตัราการเกดิโรค (Morbidity Rate)

อตัราอบุตักิารณ์ของโรค (Incidence Rate)

อตัราความชกุของโรค (Prevalence Rate)
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การวเิคราะหข์อ้มลูทางประชากร

ขนาดประชากร

ขนาด (Size) หรอืจ านวน (Number) ประชากรจะตอ้ง

อา้งองิกบั

พืน้ที/่อาณาบรเิวณ เชน่ ประชากรโลก ประชากรไทย

เวลา เชน่ ประชากรเมือ่ 31 ธ.ค. หรอืเมือ่ 1 ก.ค. 
เพราะปรากฏการณ์ทางประชากรเกดิขึน้ตลอดเวลา เมือ่

กลา่วถงึขนาดประชากรจงึตอ้งมเีวลาอา้งองิทีแ่น่นอน

วธิกีารนับ/จด

• De facto นับ/จด ณ สถานที ่ๆ พบ/มเีหตกุารณ์เกดิขึน้

• De jure นับ/จด ณ ถิน่ทีอ่ยูป่รกต/ิถิน่ทีอ่ยูต่ามกฎหมาย

แนวคดิมลูฐานทางประชากรศาสตร์
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การวเิคราะหข์อ้มลูทางประชากร

ประชากรกลางปี (Mid-year population)

เนือ่งจากปรากฏการณ์ทางประชากรเกดิขึน้ตลอดเวลา 

จงึตอ้งการ “กลุม่ประชากรในขา่ยทีจ่ะมเีหตกุารณ์นัน้ ๆ 

เกดิขึน้เฉลีย่ตลอดปี” มาเป็นฐานในการค านวณ

จ านวนคน-ปีทีม่ชีวีติอยูใ่น 1 ปีปฏทินิของประชากร 

(Person-year lived in a population during a 

calendar year)

ประชากรกลางปี 

แนวคดิมลูฐานทางประชากรศาสตร์
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การวเิคราะหข์อ้มลูทางประชากร

ประชากรกลางปี (Mid-year population)

จ านวนคน-ปีทีม่ชีวีติอยูใ่น 1 ปีปฏทินิของประชากร (Person-

year lived in a population during a calendar year)

• ค านวณจ านวนวนัทีม่ชีวีติอยูใ่นรอบ 1 ปี เทยีบกบั 365 วนั

จะได ้จ านวนคน-ปีทีม่ชีวีติอยูใ่น 1 ปี

- 1 คนมชีวีติอยู ่365 วนั => จ านวนคน-ปี = 1

- 1 คนมชีวีติอยู ่73 วนั => จ านวนคน-ปี =73/365 = 0.2

- 10 คนมชีวีติ 146 วนั 

=> จ านวนคน-ปี = 10*(146/365) = 4

- รวมทัง้สิน้ จ านวนคน-ปี = 1 + 0.2 + 4 = 5.2

แนวคดิมลูฐานทางประชากรศาสตร์
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การวเิคราะหข์อ้มลูทางประชากร

ประชากรกลางปี (Mid-year population)

ประชากรกลางปี  = P1 + 0.5(P2 – P1)

เมือ่ P1 = ประชากรเมือ่ตน้ปี

P2 = ประชากรเมือ่สิน้ปี

เชน่ ประชากรตน้ปี = 1000 คน 

    ประชากรสิน้ปี = 1020 คน

ดงันัน้ ประชากรกลางปี = 1000 + 0.5(1020 – 1000)

= 1010

แนวคดิมลูฐานทางประชากรศาสตร์
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การวเิคราะหข์อ้มลูทางประชากร

องคป์ระกอบทางประชากร

เนือ่งจากปรากฏการณ์ทางประชากรเกดิขึน้ตลอดเวลา 

โดยมอีงคป์ระกอบหรอืโครงสรา้งทางประชากรบางอยา่ง

ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ปรากฏการณ์นัน้

องคป์ระกอบเพศ (Sex composition/structure)

องคป์ระกอบอาย ุ(Age composition/structure)

แนวคดิมลูฐานทางประชากรศาสตร์
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การวเิคราะหข์อ้มลูทางประชากร

โดยพืน้ฐานหลกัแลว้ การเปลีย่นแปลงของขนาดประชากรขึน้อยูก่บั

ขอบเขต การจด/การนับ รวมถงึจ านวนของเหตกุารณ์ 

ดงันัน้สามารถเขยีนสมการอยา่งงา่ยแสดงการเปลีย่นแปลงของขนาด

ประชากร ไดเ้ป็น

Pt + 1 = Pt + Bt – Dt + It – Et

เมือ่ Pt , Pt + 1 = ขนาดประชากรเมือ่เวลา t และ t + 1 ตามล าดบั

Bt = จ านวนคนเกดิระหวา่งเวลา t ถงึ t + 1

Dt = จ านวนคนตายระหวา่งเวลา t ถงึ t + 1

It = จ านวนคนยา้ยถิน่เขา้ (Immigrants) ระหวา่งเวลา t ถงึ t + 1

Et = จ านวนคนยา้ยถิน่ออก (Emigrants) ระหวา่งเวลา t ถงึ t + 1

สมการทางประชากรศาสตรเ์บือ้งตน้
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การวเิคราะหข์อ้มลูทางประชากร

จากสมการอยา่งงา่ยแสดงการเปลีย่นแปลงของขนาดประชากร 

สามารถพจิารณาองคป์ระกอบของการเปลีย่นแปลงในรปูแบบการ

เปลีย่นสถานะ (Transition) ระหวา่งสถานะตา่ง ๆ ไดเ้ป็น

กระบวนการทางประชากร (Demographic process)

มชีวีติ มชีวีติ

อยูใ่นครรภ์ ตาย

เม่ือ Bt = จ ำนวนคนเกิดระหวำ่ง [t, t + 1[

Dt = จ ำนวนคนตำยระหวำ่ง [t, t + 1[

It = จ  ำนวนคนยำ้ยถ่ินเขำ้ ระหวำ่ง [t, t + 1[

Et = จ ำนวนคนยำ้ยถ่ินออก ระหวำ่ง [t, t + 1[

ประชากรทีศ่กึษา ประชากรอืน่

Et

It

DtBt


