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ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม 
 

รายงานเล่มนี้ เป็นการน าเสนอตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 15  
พลังทางสังคม ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัด 
ทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดของต่างประเทศ  และส่วนที่ 3  
การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวช้ีวัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด 

 

ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (15) ประเดน็ พลังทางสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) 
การเสริมสร้างพลังทางสังคมเป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งระดมสรรพก าลังจากประชากร  

ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และจากภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น 
ท้องที่มาเป็นกลไกในการช่วยสร้างโอกาสและแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาค เนื่องจากการท างานโดยกลไกและ
ก าลังทรัพยากรของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวอาจไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงควรน าจุดเด่นและศักยภาพของภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคม มาเป็นแรงพลัง  
ในการช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดการทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการเกิดพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมที่แท้จริง การดึงพลัง
ต่าง ๆ เหล่านี้ออกมาสร้างชาติสร้างอนาคต จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 

ก) เป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) ประเด็น พลังทางสังคม 
 แผนแม่บทฯ (15) ประเด็นพลังทางสังคม มีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น และตัวชี้วัด คือ มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ) 
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ตารางที่ 1 เปา้หมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม 

ประเด็น เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
พลังทางสังคม ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ใ น ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม
เพิ่มข้ึน 

มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัด
ความก้าวหน้าทางสังคม 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

15000101 เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 
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ข) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y1) ประเด็น พลังทางสังคม 
ทิศทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน

ในทุกระดับเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนา ผ่านการระดมสรรพก าลังจากประชากรทุกกลุ่ม  ทุกเพศ ทุกวัย  
การสร้างพื้นที่ให้เกิดการปรึกษาหารือ สร้างความเข้าใจและยอมรับถึงคุณค่าและความแตกต่าง และสร้าง
เป้าหมายร่วมหรือจุดร่วมอย่างสร้างสรรค์ จะมุ่งเน้นการด าเนินการใน 2 แผนย่อย ได้แก่ การเสริมสร้างทุน 
ทางสังคม และการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1) แผนย่อยการเสริมสร้างทุนทางสังคม  
เน้นการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของประชาชน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้เกิด

กระบวนการรวมตัวของประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงภาคีเครือข่ายพัฒนา ในการร่วมคิด ร่วมลงมือ
พัฒนา จะเป็นพลังส าคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมควบคู่ไปกับการด าเนินการของภาครัฐ
ในระยะ 20 ปีข้างหน้า เนื่องจากการท างานโดยกลไกและก าลังทรัพยากรของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว 
ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและความไม่เสมอภาคอาจไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบสนองต่อ  
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเน้นการน ารากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยในการเป็น
สังคมแห่งการให้ที่สมาชิกมีน้ าใจและคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มาใช้เป็นพลังในการดูแลกันและกันเพื่อไม่ให้  
คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูกทอดทิ้งให้ตกอยู่ในภาวะยากล าบาก และการน าทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่ตกทอด  
มาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์ การมีรากเหง้าร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านบนคาบสมุทรอินโดจีนหรือดินแดน
สุวรรณภูมิ ในการสร้างให้เกิดทั้งมูลค่าและคุณค่าใหม่ร่วมกันได้  

เป้าหมาย คือ “ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง”  และใช้
ตัวชี้วัด “ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ)” 

แนวทางการพัฒนา 
1.1) เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการน าทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

ในเรื่องของการมีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การรู้จักให้ รู้จักแบ่งบัน และเสียสละ โดยยึดหลักคุณธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
มาส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อท าประโยชน์ส่วนรวมและสร้างสังคมแห่งการให้ รวมทั้งการพัฒนากลไกและระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัดผ่านการระดมพลังความร่วมมือของรัฐและภาคประชาชน 
ในระดับจังหวัด การส่งเสริมให้มีกลไกเชื่อมโยงกับนโยบายและการบริหารจัดการในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกลไกและระบบการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ 
ต าบล และชุมชน เพื่อสนับสนุนการท างานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และ  
ภาคประชาชนเพื่อการพัฒนา และมีพื้นที่สาธารณะ เพื่อปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน 

ท้องถิ่น อ าเภอจนถึงระดับจังหวัด 

1.2) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง 
ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติ
ตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่ระดับชุมชน 
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด ทีเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามวัยในท้องถิ่น  

ได้แก่ เยาวชน คนวัยท างาน และผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการสืบทอดทักษะภูมิปัญญาของกลุ่มคนที่จะเป็นแกนน า
การพัฒนาในท้องถิ่นระดับต าบลและหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย และสนับสนุน 
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึด 
ยุทธศาสตร์ชาตแิละแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบการด าเนินงาน 

1.3) ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชน  ให้ทุกเพศสภาพร่วมเป็นพลัง 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทของทุกเพศสภาพ เสริมสร้าง  
ความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อเรื่องเพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศสภาพ 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัวและร่วมกันพัฒนาสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนา
ระบบสวัสดิการทางสังคมในสถานประกอบการเพื่อให้ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับ
การท างาน เพื่อส่งเสริมการสร้างประชากรรุ่นใหม่บนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสของสตรี 
ในการท างานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และภาวะผู้น าของสตรี
เพื่อให้สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และในระดับท้องถิ่น
ได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง  

1.4) ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา การสร้างความภาคภูมิใจ  
ในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ด ารงอยู่และสามารถ
น าไปต่อยอดพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในการยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนานวัตกรรม  
จากทุนทางวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ และการส่งเสริมความร่วมมือ 
ด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ บนฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการยกระดับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของโลก 

  

2) แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก  
เน้นการดึงพลังและศักยภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีภูมิปัญญา องค์ความรู้  

ความสามารถ และประสบการณ์ จึงควรได้รับการส่งเสริมให้ได้น าศักยภาพที่มีในตัวเองในด้านต่าง ๆ ออกมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม และการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียม
ความพร้อมของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชากรอายุ 25 - 59 ปีในปัจจุบัน 
ซึ่งจะเป็นคลื่นมนุษย์ลูกใหญ่ที่ก าลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุภายในช่วง 20 ปีข้างหน้า ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองและเป็นพลังในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด  
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เป้าหมาย 1 “ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น”  
ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เทียบกับจ านวนประชากรอายุ 25-59 ปี ทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)” และเป้าหมาย 
2 “ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง” ตัวชี้วัด คือ สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจน
หลายมิติลดลง (เฉลี่ยร้อยละ)” 

แนวทางการพัฒนา 
2.1) เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ  

โดยการสร้างความตระหนักและการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคต
ได้มีการเตรียมการให้พร้อมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม และเป็นผู้สูงอายุที่มีก าลัง  
มีแรง มีความมั่นคงทางรายได้ และพึ่งพาตนเองได ้

2.2) เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการน าความรู้ ประสบการณ์ 
และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดการสืบสานและต่อยอด
การพัฒนาสังคม รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แ ละสามารถ
ช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง  สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี 
และมีความสุขในการด าเนินชีวิตในสังคม และสามารถคงไว้ซึ่งศักยภาพและบทบาทในการสร้างสรรค์สังคม 
เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกับช่วงวัยอ่ืน ๆ 

2.3) เพิ่มบทบาทภาคส่วนอื่น ๆ ในการรองรับสังคมสูงวัย สนับสนุนให้สังคมและภาคส่วนอื่น ๆ 
ตระหนักและยอมรับถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ และก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคมและ 
ภาคส่วนอื่น ๆ ในการปฏิบัติกับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
สมรรถนะ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมทางสังคม จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุและทุกช่วงวัยให้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน
และนวัตกรรมเพื่อรองรับการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

แผนย่อยการเสริมสร้างทุนทางสังคม 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนา
สังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ) 15010101 
 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อน
ยามสู งอายุ เพื่ อ ให้สู งวั ยอย่ า งมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น  

สั ด ส่ ว นป ระช าก รอ า ยุ  25 -  59 ปี ที่ มี 
การเตรียมการเพื่ อยามสู งอายุทั้ งมิติทาง
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม 
เทียบกับจ านวนประชากรอายุ  25 - 59 ปี  
ทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) 

15020101 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจน
หลายมิติลดลง (เฉลี่ยร้อยละ) 

15020201 ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 15 ลดลงร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 25 
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ค) การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (Z) กับแผนแม่บทประเด็น พลังทางสังคม 

 
***หมายเหตุ (1) ตัวอักษรสดี าและกรอบสนี้ าเงิน คือ เป้าหมายของยุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทฯ และ (2) ตัวอักษรและกรอบสีแดง คือ ตัวช้ีวัดของค่าเป้าหมาย 

 

รูปที่ 1 แผนภมูิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฎิบัต ิกรณี แผนแม่บท ประเด็น (15) พลังทางสังคม
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและ 
 ตัวชี้วัดของต่างประเทศในประเด็น พลังทางสังคม 

  

การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดส าคัญในระดับนานาชาติที่มี  
ความเกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการมองหาค าอธิบายหรือนิยามตัวชี้วัด วิธีการเก็บข้อมูล สูตรค านวณ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพัฒนา/จัดท าตัวช้ีวัดภายใต้แผนแม่บทฯ ประเด็น พลังทางสังคม 
 

Y2  แผนแม่บท ประเด็น พลังทางสังคม 
เป้าหมายที่ 1 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น  ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ มิติ 

ด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เป็นตัวเดียวกันกับตัวชี้วัดโอกาส (Opportunity) ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในมิติองค์ประกอบของ “ดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม” (Social Progress Index) ซึ่งเป็นดัชนีรวม (Composite 
index) ที่ด าเนินการจัดท าโดย Social Progress Imperative องค์กรที่ไม่หวังผลก าไร ร่วมกับ Professor 
Michael Porter จาก Harvard Business School และ Professor Scott Stern จาก the Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) เผยแพร่การจัดอันดับความก้าวหน้าทางสังคมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 
ครอบคลุมประเทศจ านวน 50 ประเทศ และในปีถัดมาขยายความครอบคลุมไปมากกว่า 130 ประเทศ 

รายละเอียด “ตัวชี้วัดโอกาส” 
 ค านิยาม ให้นิยามของความก้าวหน้าทางสังคมว่าหมายถึง ความสามารถของสังคมที่จะท าให้

ประชาชนในสังคมได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน มีพื้นที่ให้ประชาชนและชุมชนสามารถ 
เพิ่มและรักษาคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ทุกคนสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ 
ซึ่งนิยามนี้น าไปสู่การก าหนดโครงสร้างของการสร้างดัชนีออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ (1) ความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์ (2) รากฐานของความอยู่ดีมีสุข และ (3) โอกาส โดย “โอกาส” หมายถึง ช่องทางที่จะท าให้บุคคล
นั้นสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่  

 หน่วยวัด ค่าคะแนน 
 วิธีการค านวณ ตัวชี้วัดมิติโอกาสประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) สิทธิส่วนบุคคล 

(2) การเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา (3) เสรีภาพและทางเลือก และ (4) ความครอบคลุม ภายใต้มิตินี้มี
ตัวชี้วัดย่อยทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดย่อภายใต้ตัวชี้วัดมิติโอกาส 
องค์ประกอบ ตัวชี้วัดย่อย 

สิทธส่วนบุคคล สิทธิทางการเมือง (0=ไม่มีสิทธิ; 40=มีสิทธิเต็มที่) 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (0=ไม่มีเสรีภาพ; 1=มีเสรีภาพเต็มที่) 
เสรีภาพในการนับถือศาสนา 0=ไม่มีเสรีภาพ; 1=มีเสรีภาพเต็มที่) 
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (0=ไม่ม;ี 1=มี) 
สิทธิสตรีในการถือครองทรัพย์สิน (0=ไม่มีสิทธิ; 5=มีสิทธิเต็มที)่ 

เสรีภาพและอิสรภาพ ร้อยละของลูกจ้างที่มีการจ้างงานที่เปราะบาง (% of employees) 
ร้อยละของสตรีที่แต่งงานตั้งแต่เด็ก  
ร้อยละของสตรีที่มีความต้องการคุมก าเนิด  
ระดับการทุจริต (0=สูง; 100=ต่ า) 

การนับรวมทุกคน ระดับการยอมรับเกย์และเลสเบี้ยน (0=ต่ า; 100=สูง) 
การกีดกัดและความรุนแรงต่อคนกลุ่มน้อย (1=ต่ า; 10=สูง) 
ความเสมอภาคอ านาจทางการเมอืงระหว่างเพศหญิงชาย (0=ไม่เสมอภาค; 4=เสมอภาค) 
ความเสมอภาคอ านาจทางการเมอืงระหว่างชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม (0=ไม่เสมอภาค; 
4=เสมอภาค) 
ความเสมอภาคอ านาจทางการเมอืงระหว่างกลุ่มสังคมต่างๆ (0=ไม่เสมอภาค; 4=เสมอภาค) 

การเข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

จ านวนปีที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
จ านวนปีที่ได้รับการศึกษาเฉลี่ยของผู้หญิง 
จ านวนมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับระดับโลก (คะแนน) 
ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับระดับโลก 

ที่มา: แปลจาก The 2019 Social Progress Index Methodology Summary 

 
การสร้างตัวชี้วัดโอกาสมี 2 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างค่าคะแนนแต่ละองค์ประกอบและการสร้างค่า

คะแนนแต่ละมิต ิ
ขั้นตอนที่  1 การสร้างค่าคะแนนองค์ประกอบ  (Component score) แต่ละองค์ประกอบ  

ใช้วิธีวิเคราะห์ส่วนประกอบส าคัญ (Principal Components Analysis: PCA) เพื่อหาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
โดยมีสูตรในการค านวณค่าองค์ประกอบดังนี ้

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑐 = ∑ 𝑤𝑖 × 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖

𝑖

 

โดย c หมายถึง องค์ประกอบ และ i หมายถึง ตัวชี้วัด ทั้งนี้ SPI ได้ก าหนดให้ทุกตัวชี้วัด 
มีค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากันหมด  
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ขั้นตอนที่ 2 การสร้างค่าคะแนนมิติ (Dimension score) จะใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตในการเฉลี่ย 
ค่าคะแนนองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ และมีสูตรในการค านวณค่าคะแนนมิติดังนี้ 

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐 =
1

4
∑ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑐

𝑐

 

โดย d หมายถึง มิต ิ
 การจัดเก็บ รายปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน 

 

Y1.1  แผนย่อยการเสริมสร้างทุนทางสังคม 
เป้าหมายที่ 1 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

คือ ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ) พบว่า มีความสอดคล้องโดยคล้ายคลึงกับตัวชี้วัดทุนทางสังคม (Social 
Capital Index) ซึ่งเป็นหนึ่งในมิติองค์ประกอบของดัชนีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (The Global 
Sustainable Competitiveness Index: GSCI) จัดท าโดยองค์กร SolAbility ที่ตั้งอยู่ในประเทศเกาหลีใต้และ
สวิตเซอร์แลนด์ ด าเนินการเผยแพร่การจัดอันดับประเทศต่าง ๆ 180 ทั่วโลก ตามความสามารถในการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน (ดัชนีรวม) ซึ่งสร้างจากตัวชี้วัดองค์ประกอบ 5 ประเด็น ได้แก่ ทุนทางธรรมชาติ (Natural capital)  
ทุนทางสังคม (Social capital) การจัดการทรัพยากร (Resource management) ทุนทางปัญญา (Intellectual 
capital) และประสิทธิภาพของการจัดการธรรมภิบาล (Governance efficiency)1 

รายละเอียด “ตัวชี้วัดทุนทางสังคม” 
 ค านยิาม “ทนุทางสังคม” หมายถึง ผลรวมของความมั่นคงทางสังคม (Social stability) และ

ความอยู่ดีมีสุขของประชากร ทั้งที่วัดด้วยภววิสัยและอัตวิสัย  
 หน่วยวัด ค่าคะแนน 
 วิธีการค านวณ ตัวชี้วัดทุนทางสังคม ครอบคลุมมิติส าคัญทางสังคม 5 ประเด็น ได้แก่ สุขภาพ 

ความเท่าเทียมกัน อาชญากรรม สิทธิเสรีภาพ และ ความพึงพอใจ ภายใต้ประเด็นเหล่านี้ ประกอบไปด้วย
ตัวชี้วัดทั้งหมด 19 ตัว ดังนี ้

(1) จ านวนแพทย์ต่อประชากร 1,000 คน 
(2) จ านวนเตียงในโรงพยาบาล 
(3) จ านวนพยาบาลต่อประชากร 1,000 คน 
(4) อัตราตายของเด็ก (อายุน้อยกว่า 5 ปี) ต่อประชากร 1,000 คน 
(5) ภาวะน้ าหนักเกิน 
(6) จ านวนแม่วัยใส 
(7) อายุคาดหมายเฉลี่ย 
(8) สัดส่วนประชากรตามกลุ่มรายได ้

                                           
1 รายละเอียดเพิ่มเติม ดู The Sustainable Competitiveness Report, 8th edition, December 2019 
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(9) ดัชนีการกระจายรายได้จีนี ่
(10)  ร้อยละของรายจ่ายด้านสาธารณสุขต่อรายจ่ายทั้งหมด 
(11)  อัตราการฆ่าตัวตาย 
(12)  อัตราการติดคุก ต่อประชากร 100,000 คน 
(13)  อัตราการถูกฆาตกรรม 
(14)  ดัชนีสันติภาพ 
(15)  ดัชนีเสรีภาพของสื่อ 
(16)  ดัชนีด้านสิทธิมนุษยชน 
(17)  จ านวนผู้หญิงในรัฐสภา (ร้อยละของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) 
(18)  จ านวนเด็กเกิดต่อสตร ี
(19)  สังคมสูงวัย 

การสร้างตัวชี้วัดทุนทางสังคมมี 2 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างค่าคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด ในขั้นตอนนี้ ข้อมูลดิบของแต่ละตัวชี้วัดจะถูก

น ามาจัดอันดับเปอร์เซ็นไทล์ เพื่อแปลงเป็นค่าคะแนน โดยเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ขึ้นไป ก าหนดให้มีคะแนน 100 
เต็ม และเปอร์เซ็นไทล์ที่ 5 หรือต่ ากว่า ก าหนดให้มีคะแนนเท่ากับ 0 คะแนนที่อยู่ระหว่าง 0-100 จะใช้วิธีการ
ประมาณจากความสัมพันธ์เชิงเส้น 

ขั้นตอนที่ 2 เริ่มต้นจากการหาค่าถ่วงน้ าหนักความส าคัญสัมพัทธ์ น าค่าถ่วงน้ าหนักที่ได้มาค านวณ
ตัวชี้วัด  

 การจัดเก็บ รายปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน 
 

Y1.2  แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
เป้าหมายที่ 1 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น  

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ 
สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เทียบกับจ านวนประชากรอายุ 25-59 ปี ทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)  
ที่ด าเนินการรวบรวมโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้ข้อมูลจากส านักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า ยังไม่มีความสอดคล้องกับประเทศใดๆ ในต่างประเทศ  โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประเทศเหล่านั้นใช้เวลาในการเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุนานกว่าประเทศก าลังพัฒนา  
ท าให้ประเทศมีความพร้อมทั้งเรื่องทุนมนุษย์ ระบบและการบริหารจัดการการต่าง ๆ ก่อนการเป็นสังคมสูงวัย 
ซึ่งแตกต่างจากประเทศก าลังพัฒนาที่ส่วนใหญ่เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย โดยที่ยังไม่มีระบบความคุ้มครอง 
ทางสังคม อีกทั้งผู้สูงอายุยังมีระดับการศึกษาและรายได้ที่ค่อนข้างต่ า 

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคือ สัดส่วนผู้สูงอายุ 
ที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง ที่ด าเนินการจัดท าโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า มีความคล้ายคลึงกับตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต่างประเทศ ดังนี ้
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(1) ดัชนีความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุสากล (Global AgeWatch Index) 
(2) ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุ (Active Aging Index: AAI) 

รายละเอียด “ดัชนีความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุสากล” 
 ค านิยาม ความอยู่ดีของผู้สูงอายุ สามารถประเมินจาก 4 มิติด้วยกัน ได้แก่ (1) มิติความมั่นคง

ทางรายได้ (Income Security) (2) สถานะทางสุขภาพ (Health Status) (3) การจ้างงานและการศึกษา 
(Employment and Education) และ (4) สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวย (Enabling Environment)  

 หน่วยวัด ค่าคะแนน 
 วิธีการค านวณ  

  ภายใต้องค์ประกอบทั้ง 4 มิติของดัชนีความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุสากล ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด
ทั้งหมด 19 ตัว ดังนี ้

มิติที่ 1 ความมั่นคงทางรายได ้ประกอบไปด้วยตัวช้ีวัด 4 ตัว ได้แก ่
 ความครอบคลุมของบ านาญ (รวมระบบที่ร่วมจ่ายและไมร่่วมจ่าย) 
 อัตราความยากจนในผู้สูงอายุ  
 สวัสดิการอ่ืน ๆ ของผู้สูงอายเุมื่อเทียบกับกลุ่มประชากรอื่น 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว (ในปี พ.ศ. 2558 เปลี่ยนเป็นรายได้ประชาชาติต่อหัว) 
มิติที่ 2 สถานะทางสุขภาพ ประกอบไปด้วยตัวช้ีวัด 3 ตัว ได้แก่ 

 อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ป ี 
 อายุคาดหวังที่มีสุขภาพดีเมื่ออายุ 60 ป ี 
 สุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรกลุ่มอื่น  

มิติที่ 3 การจ้างงานและการศึกษา ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด 2 ตัว ได้แก่ 
 การจ้างงานในผู้สูงอายุ (วัดจากสัดส่วนของประชาการอายุ 55-64 ที่ได้รับการจ้างงาน) 
 การได้รับการศึกษาของผู้สูงอายุ (วัดจากสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ได้รับการศึกษาระดับ

มัธยมหรือสูงกว่า) 
มิติที่ 4 สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวย ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด 4 ตัว ได้แก่ 

 ความสัมพันธ์กับชุมชน (วัดจากสัดส่วนของผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่มีญาติหรือเพื่อน 
ที่สามารถพึ่งพาได้เมื่อเกิดปัญหา) 

 ความปลอดภัยจากการถูกท าร้ายร่างกาย (วัดจากสัดส่วนของผู้ที่มีอายุ 50 ปี ที่คิดว่า
ตนเองปลอดภัยหากเดินคนเดียวในเมือง หรือย่านที่ตนเองอาศัย) 

 อิสรภาพ (วดัจากสัดส่วนของผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่พอใจกับอิสรภาพในชีวิตของตน) 
 การเข้าถึงขนส่งสาธารณะ (วัดจากสัดส่วนของผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่พอใจกับระบบ

ขนส่งมวลชนสาธารณะ) 
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การสร้าง Global AgeWatch Index มี 3 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 การ Normalize ตัวชี้วัดแต่ละตัวให้มีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 ส าหรับการเลือกค่าสูงสุด 

-ต่ าสุด จะพิจารณาจากข้อมูลของทุกประเทศภายใต้การศึกษา  
 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟
= (𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)

(𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)
 

 
ขั้นตอนที่ 2 การค านวณดัชนีของแต่ละมิติ ทั้ง 4 มิติ ซึ่งจะต้องใช้ค่าถ่วงน้ าหนักในการค านวณ

เนื่องจากตัวชี้วัดแต่ละตัวมีระดับความส าคัญที่แตกต่างกัน อีกทั้งในบางประเทศ ไม่มีข้อมูลส าหรับตัวชี้วัด  
บางตัว ในรายงานระเบียบวิธีวิจัยของ Global AgeWatch Index ปี พ.ศ. 2556 ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักของ
ตัวชี้วัดต่าง ๆ ไว้ดังแสดงในตารางที่ 4 เมื่อได้ดัชนีของแต่ละมิติแล้ว น ามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้ได้ดัชนีรวม  

ขั้นตอนที่ 3 น าดัชนีมิติทั้ง 4 ตัว มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้ได้ดัชนีรวม 
 
ตารางที่ 4 ค่าถ่วงน้ าหนักส าหรับการสร้างตัวชี้วัด 

มิติและตัวชี้วัด ค่าถ่วงน้ าหนัก 
มิติที่ 1 ความมั่นคงทางรายได้  
ความครอบคลุมของบ านาญ (รวมระบบที่ร่วมจ่ายและไม่ร่วมจ่าย) ร้อยละ 40 
อัตราความยากจนในผู้สูงอายุ  ร้อยละ 20 
สวัสดิการอื่นๆ ของผู้สูงอายุเม่ือเทียบกับกลุ่มประชากรอื่น ร้อยละ 20 
รายได้ประชาชาติต่อหัว ร้อยละ 20 
มิติที่ 2 สถานะทางสุขภาพ 
อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี  ร้อยละ 40 
อายุคาดหวังที่มีสุขภาพดีเมื่ออายุ 60 ปี  ร้อยละ 40 
สุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ  ร้อยละ 20 
มิติที่ 3 การจ้างงานและการศึกษา 
การจ้างงานในผู้สูงอายุ  ร้อยละ 50 
การได้รับการศึกษาของผู้สูงอายุ  ร้อยละ 50 
มิติที่ 4 สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวย 
ความสัมพันธ์กับชุมชน  ร้อยละ 25 
ความปลอดภัยจากการถูกท าร้ายร่างกาย  ร้อยละ 25 
อิสรภาพ  ร้อยละ 25 
การเข้าถึงขนส่งสาธารณะ ร้อยละ 25 

ที่มา: HelpAge International. 2013. Global AgeWatch Index 2013 Purpose, methodology and results. 
 

 การจัดเก็บ รายปี เริ่มตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2558 
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 รายละเอียด “ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุ” 
 ค านิยาม พฤฒพลังผู้สูงอายุเป็นแนวคิดที่แสดงถึงภาวะสุขสมบูรณ์ของผู้สูงอายุและ 

เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั่วโลก โดยภาวะพฤฒพลังจะประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก 
ได้แก่ (1) การมีสุขภาพที่ดี (Health) (2) การมีส่วนร่วม (Participation) และ (3) การมีหลักประกันและ 
ความมั่นคง (Security) 

 หน่วยวัด ค่าดัชนีอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง ผู้สูงอายุมีความสามารถ  
ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ค่าเข้าใกล้ 0 จะมีความหมายในทางตรงกันข้าม คือมีความสามารถ  
ในการด ารงชีวิตอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า 

 วิธีการค านวณ ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุถูกพัฒนาขึ้นมาตามแนวคิดพฤฒพลังขององค์การ
อนามัยโลก เพื่อใช้วัดระดับคุณภาพในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ ต่อมาได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้ต่อ  
อย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2557 สหภาพยุโรปได้จัดท าดัชนีพฤฒพลัง
ส าหรับกลุ่มประเทศสมาชิกมีชื่อเรียกว่า “EU AAI” ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุยุโรปมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 
การจ้างงาน การมีส่วนร่วมในสังคม ชีวิตที่มั่นคง และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการมีพฤฒพลัง และ
ตัวชี้วัดทั้งหมด 24 ตัว ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันจัดท า ASEAN AAI ขึ้นมา โดยใช้
กรอบแนวคิดของ EU AAI เป็นแนวทางในการสร้างดัชนี ส าหรับประเทศไทย ได้มีการจัดท าดัชนีพฤฒพลัง
ผู้สูงอายุไทยขึ้นสองครั้ง ครั้งแรกจัดท าโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปีพ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบระดับคุณภาพในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุได้ทั้งเชิงมิติของเพศและพื้นที่ในระดับภาคและจังหวัด 
มีกรอบแนวคิด องค์ประกอบของดัชนี และตัวชี้วัดดังแสดงในรูปที่ รูปที่ 2 และครั้งที่สองโดย Professor 
Asghar Zaidi และ Dr. Jinpil Um ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดท า ASEAN AAI 

 

 
 

รูปที่ 2 องค์ประกอบและตัวช้ีวัดของดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุยุโรป (EU AAI) 
ที่มา: Zaidi & Um. 2019. The Social Development Working Papers. The ASEAN Active Aging Index. 
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รูปที่ 3 องค์ประกอบและตัวช้ีวัดของดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2560. ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย 

  
การสร้างดัชนีพฤฒพลัง มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างดัชนีองค์ประกอบและการสร้างดัชนีรวม 

ขั้นตอนที่ 1 ในการค านวณดัชนีองค์ประกอบ 4 ด้าน ส านักงานสถิติแห่งชาติจะก าหนดให้ 
ค่าถ่วงน้ าหนักตัวช้ีวัดเท่ากันหมด ในขณะที่ Zaidi & Um ก าหนดให้ค่าถ่วงน้ าหนักของตัวช้ีวัดแตกต่างกัน 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างดัชนีรวม ส านักงานสถิติแห่งชาติจะก าหนดให้ค่าถ่วงน้ าหนักตัวชี้วัดเท่ากัน
หมด ในขณะที่ Zaidi & Um ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักขององค์ประกอบที่องค์ประกอบด้านการจ้างงานมี 
ค่าถ่วงน้ าหนักสูงที่สุดที่ร้อยละ 32 

 การจัดเก็บ ไม่เป็นประจ า 
 

ในภาพรวม พบว่าดัชนีชี้วัดในประเด็นพลังทางสังคมเกือบทั้งหมดเป็นตัวชี้วัดเดียวกับ
ต่างประเทศ หรือสอดคล้องกับตัวชี้วัดของต่างประเทศที่ใช้ในการประเมินผลในระดับสากล  มีเพียงตัวชี้วัด
เดียวเท่านั้น คือ การเตรียมความพร้อมของประชากรอายุ 25-59 ปี เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ  
ที่ไม่พบการใช้งานหรือตัวชี้วัดในลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประเทศเหล่านั้นใช้เวลา
ในการเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุนานกว่าประเทศก าลังพัฒนา ท าให้ประเทศมีความพร้อมทั้งเรื่องทุนมนุษย์ 
ระบบและการบริหารจัดการการต่างๆ ก่อนการเป็นสังคมสูงวัย ซึ่งแตกต่างจากประเทศก าลังพัฒนาที่ส่วนใหญ่
เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย โดยที่ยังไม่มีระบบความคุ้มครองทางสังคม อีกทั้งผู้สูงอายุยังมีระดับการศึกษาและ
รายได้ที่ค่อนข้างต่ า อาจท าให้รัฐต้องเร่งเตรียมการประชากรให้พร้อมก่อนเข้าวัยสูงอายุ 
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ตารางที่ 5 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น พลังทางสังคม กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาติ 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด CODE ตวัชี้วัด หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัดทีเ่หมือนกันหรือ

คล้ายกนั 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่ ค า
นิยาม วิธกีารค านวณ วิธีการเกบ็ 

ประเด็นพลังทางสังคม ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสั งคม
เพิ่มขึ้น 

มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัด
ความก้าวหน้าทางสังคม (เฉลี่ย
ร้อยละ) 

15000101 คะแนน - / 
เพื่อประเมิน

ความก้าวหน้า
ทางสังคมในมิติ

โอกาส 

ตัวชี้วัดมิติโอกาส • ค านิยาม โอกาส” หมายถึง การที่มีบุคคลมีสิทธิ
ส่วนบุคคล สามารเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เสรีภาพและทางเลือก และได้รับความครอบคลุม 
เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถแสดงศักยภาพของตนเอง
ได้อย่างเต็มที่ 
• หน่วยวัด ค่าคะแนน 
• วิธีการค านวณ ค านวณจากตัวชี้วัดย่อย 16 ตัว 
• การจัดเก็บ ทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี  2557 จนถึง
ปัจจุบัน 

Social Progress 
Imperative 

แผนย่อยการเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม 
 

ภ า คี ก า ร พั ฒ น า มี
บทบาทในการพัฒนา
สั งคมมากขึ้ นอย่ าง
ต่อเนื่อง  

ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ย
ร้อยละ) 

15010101 - - / 
เพื่อประเมิน

ความสามารถใน
การแข่งขันอย่าง
ยั่งยืนในมิติด้าน
ทุนทางสงัคม 

ดัชนีชี้วัดทุนทาง
สังคม 

• ค านิยาม ทุนทางสังคม” หมายถึง ผลรวมของความ
มั่นคงทางสังคม (Social Stability) และความอยู่ดีมี
สุขของประชากร ทั้งที่วัดด้วยภววิสัยและอัตวิสัย 
• หน่วยวัด ค่าคะแนน 
• วิธีการค านวณ ค านวณจากตัวชี้วัดย่อย 19 ตัว 
• การจัดเก็บ ทุกปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน 

องค์กร SolAbility 

แผนย่อยการรองรับ
สังคมสูงวัยเชิงรุก 

ประชากรไทยมีการ
เตรี ยมการก่อนยาม
สู งอายุ เพื่ อให้สู งวั ย
อย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปี
ที่ มี การเตรียมการเพื่ อยาม
สูงอายุทั้ งมิติทางเศรษฐกิจ 
สั ง ค ม  สุ ข ภ า พ  แ ล ะ
สภาพแวดล้อม เทียบกับจ านวน
ประชากรอายุ 25-59 ปี ทั้งหมด 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

15020101 - วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์  

จุฬาฯ 

x x x x 
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ตารางที่ 5 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น พลังทางสังคม กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด CODE ตวัชี้วัด หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัดทีเ่หมือนกันหรือ

คล้ายกนั 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่ ค า
นิยาม วิธกีารค านวณ วิธีการเกบ็ 

แผนย่อยการรองรับ
สังคมสูงวัยเชิงรุก 

ผู้ สู ง อ า ยุ มี ค ว า ม
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบ
ปัญหาความยากจนหลายมิติ
ลดลง (เฉลี่ยร้อยละ) 

15020201 ร้อยละ ส านักงานสภา
พัฒนาการ

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

/ 
เพื่อประเมิน

ความอยู่ดีมีสุข
ของผุ้สูงอายุใน

มิติต่าง ๆ 
 

ดัชนีความอยู่ดีมี
สุขของผู้สูงอายุ
สากล (Global 
AgeWatch 

Index) 

• ค านิยาม ความอยู่ดีของผู้สูงอายุ สามารถประเมิน
จาก 4 มิติด้วยกัน ได้แก่ (1) มิติความมั่นคงทางรายได้ 
(Income Security) (2) สถานะทางสุขภาพ (Health 
Status) (3) การจ้างงานและการศึกษา (Employment 
and Education) และ (4) สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวย 
(Enabling Environment) 
• หน่วยวัด ค่าคะแนน 
• วิธีการค านวณ ค านวณจากตัวชี้วัดย่อย 19 ตัว 
• การจัดเก็บ ทุกปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน 

HelpAge Internation 

/ 
เพื่อประเมิน
คุณภาพชีวิต

ของผุ้สูงอายุใน
มิติต่าง ๆ 

 

ดัชนีพฤฒพลัง
ผู้สูงอายุ (Active 
Aging Index: 

AAI) 
 

• ค านิยาม พฤฒพลัง หมายถึงภาวะสุขสมบูรณ์ของ
ผู้สูงอายุประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ (1) การมี
สุ ขภ าพที่ ดี  (Health) ( 2 )  ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม 
(Participation) และ (3) การมีหลักประกัน และความ
มั่นคง (Security) 
• หน่วยวัด ค่าดัชนีอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1  
• วิธีการค านวณ ค านวณจากตัวชี้วัดย่อย 20 ตัว 
• การจัดเก็บ ไม่เป็นประจ า ครั้งแรกใน ปี 2558  

EU AAI/ ASEAN AAI 
 
 

หมายเหต:ุ / หมายถึง พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง มีการจัดเก็บ 
      X หมายถึง ไม่พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง ไม่มีการจัดเก็บ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
 

การวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap) เป็นการน าผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal Relationship) กับของ SDGs กับ
ขององค์กรนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ และแผนย่อยกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศขององค์กรนานาชาติ มาท าการ
วิเคราะห์ช่องว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัด ภายใต้หลักการว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี 
ความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบและสามารถ
ขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน (Output) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาได้  

โดยที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจ ากัดของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อจ ากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจ ากัดด้านการได้มาของข้อมูล ข้อจ ากัด 
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น รวมถึงแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าด้วยกันอีกทั้งจะน าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับการพิจารณา
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI Alignment) 

ขั้นตอนในการด าเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัด  
2) จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อที่ 1 
3) สรุปร่างตัวช้ีวัดจากการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการผนวกกับผลการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถ 

แบ่งได้ 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย 1 กลุ่มตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 2 กลุ่มตัวชี้วัดเดิม + ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 3 กลุ่มตัวชี้วัดที่ถูกปรับเปลี่ยน 

4) ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อน าเสนอ First Draft KPI 
5) ที่ปรึกษาเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการตกผลึกตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยน รวมทั้งตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังหารือถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดเดิม 
ในคราวเดียวกัน 

6) สรุปผลตัวชี้วัดเดิมพร้อมค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและตัวชีว้ัดปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการตรวจรับ 

ในการจัดท าตัวชี้วัด (Draft KPI) เพื่อแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น (1) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายเดิมที่มี 
ความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ที่เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว และต้องมีการเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องปรับเปลี่ยน/ค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม 
แผนแม่บทฯ  
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รูปที่ 4 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 

 
รูปที่ 5 สรุปกลุ่มตัวช้ีวัดที่ได้จากการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

 

จากการประชุมกลุ่มย่อยและเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์
ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 15 พลัง 
ทางสังคม ตามหลักวิชาการโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาประกอบกับผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าประชุม
กลุ่มย่อย และการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมายอีก
ทั้งที่ปรึกษายังท าการตรวจสอบสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด โดยการสืบค้นจาก Website และ
เข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดนั้น ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้
จะท าให้ทราบถึงความพร้อมของข้อมูลของแต่ละตัวช้ีวัด ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวช้ีวัด ประเด็นที่ 15 
พลังทางสังคม ดังแสดงในรูปที่ 6 และตารางที่ 6 
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รูปที่ 6 สรุปตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ประเด็น พลังทางสังคม  
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ตารางที่ 6 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น พลังทางสังคม 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม 
ประเด็นพลังทางสังคม ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

สังคมเพิ่มขึ้น 
มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ)  / /  
ดัชนีความก้าวหน้าของคน มิติด้านการมีส่วนร่วม (คะแนน)   /  

แผนย่อยการเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม 

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการ
พัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ) /  /  

แผนย่อยการรองรับ
สังคมสูงวัยเชิงรุก 

ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อน
ยามสู งอายุ เพื่ อให้สู งวั ยอย่ างมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้ง
มิติทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เทียบกับจ านวน
ประชากรอายุ 25-59 ปี ทั้งหมด 

/  /  

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

สัดส่วนผู้สู งอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

 /  / 

ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ (Population Ageing Quality 
Index; PAQ Index) 

  /  

หมายเหต:ุ ตัวชี้วัดตัวเอียงหมายถึงตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม 

 
ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ที่ปรึกษาจะน าเสนอภาพรวมของตัวชี้วัดโดยระบุนิยามของ

ตัวชี้วัด วิธีการวัดและวิธีการค านวณ และหลังจากนั้นจะขอแบ่งการสรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุม
กลุ่มย่อย (2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 
(4) สรุปตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม (15) 
เป้าหมาย: ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมขึ้น 
Code 15000101: ตัวชี้วัด มิติด้านโอกาสของดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้าทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ) 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทน 
Code 15000101_1: ดัชนีความก้าวหน้าของคน มิติด้านการมีส่วนร่วม (ค่าคะแนน) 
นิยามของตัวชี้วัด  

ดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม (Social Progress Index) นิยาม “โอกาส” หมายถึง ช่องทางที่จะท าให้บุคคลนั้นสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ 
ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) สิทธิส่วนบุคคล (2) การเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา (3) เสรีภาพและทางเลือก และ (4) ความครอบคลุม 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

การสร้างตัวชี้วัดมิติด้านโอกาสมี 2 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างค่าคะแนนแต่ละองค์ประกอบและการสร้างค่าคะแนนแต่ละมิต ิ
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างค่าคะแนนองค์ประกอบ (Component Score) แต่ละองค์ประกอบ ใช้วิธีวิเคราะห์ส่วนประกอบส าคัญ (Principal Components 

Analysis: PCA) เพื่อหาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ โดยมีสูตรในการค านวณค่าองค์ประกอบดังนี้ 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑐 = ∑ 𝑤𝑖 × 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖

𝑖

 

โดย c หมายถึง องค์ประกอบ และ i หมายถึง ตัวชี้วัด ทั้งนี้ SPI ได้ก าหนดให้ทุกตัวชี้วัดมีค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากันหมด  
 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างค่าคะแนนมิติโอกาส (Dimension score) จะใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตในการเฉลี่ยค่าคะแนนองค์ประกอบ และมีสูตรในการค านวณ  
ค่าคะแนนมิติดังนี ้

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑 =
1

4
∑ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑐

𝑐

 

โดย d หมายถึง มิต ิ
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 แหล่งข้อมูล  ฐานข้อมูลระดับสากล เช่น World Bank Database 
 หน่วยงานจัดท าข้อมูล Social Progress Imperative (https://www.socialprogress.org) 
 ความถี่ในการจัดท า รายปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 0 21 79 
Measurable 0 12 88 
Controllable 0 14 86 
Affordable 5 38 57 
Comparable 0 40 60 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
นิยามของตัวชี้วัดยังขาดความชัดเจน และไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  การน าดัชนีจากต่างประเทศมาใช้ควรค านึงถึง 

ความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย รวมไปถึงข้อมูลและแหล่งข้อมูล ตลอดจนวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ผู้จัดท าดัชนีใช้ในการสร้างตัวชี้วัดว่ามีความน่าเชื่อถือมาก-น้อย
เพียงใด ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้ควรใช้ข้อมูลที่จัดเก็บโดยหน่วยงานในประเทศไทย และควรเป็นดัชนีที่มีการจัดท าอยู่แล้ว 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ยังไม่เหมาะสม เพราะตัวชี้วัดและวิธีการวัดไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ว่าต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา อีกทั้งตัวชี้วัดยังขาดข้อมูล 
ที่ชัดเจนที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือในการจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัด 
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 จากการหารือเชิงลึก ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้ข้อคิดเห็นถึงมิติของดัชนีความก้าวหน้าของคนว่าควรเลือกใช้เฉพาะมิติ  
ที่มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของตัวชี้วัด ซึ่งทีมที่ปรึกษาได้พิจารณาเลือกเฉพาะมิติการมีส่วนร่วมของดัชนีความก้าวหน้าของคน 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอให้ที่ปรึกษาพิจารณาถึงความต่อเนื่องของข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการสร้างดัชนี ที่อาจส่ งผลต่อ

ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ที่ปรึกษาเห็นว่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index: HAI) พัฒนาขึ้นครั้งแรกโดย UNDP ประเทศไทยสามารถตอบเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เนื่องจากในภาพรวมของดัชนี HAI แม้ว่าจะมีการวัดผลในระดับบุคคล แต่สามารถน ามาค านวณภาพรวมในระดับจังหวัดและระดับประเทศได้ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ของการได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคในการพัฒนาตนเอง ให้สามารถพึ่งตนเองและเป็นก าลังในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของแผนฯ มากกว่าดัชนีมิติด้านโอกาสภายใต้ดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม  
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น ที่ปรึกษาได้พิจารณาจากแนวโน้มในอดีตที่ผ่านมาและความน่าจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ดี เงื่อนไขของความส าเร็จนี้ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความผันผวนทางการเมืองที่ส่งผลต่อการมีกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น  
ในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีความผันผวนทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้สร้างความชะงักงันทางการเมือง (disruptions) เป็นระยะๆ ส่งผลให้ดัชนีย่อย
การมีส่วนร่วมในปี 2560 และปี 2562 ต้องใช้ร้อยละของประชากรที่ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 มาค านวณดัชนีในทั้งสองรอบรายงาน ซึ่งหากไม่มีข้อมูลดังกล่าว 
มีความเป็นไปได้ที่ดัชนีจะมีค่าลดต่ าลงไปอีก  
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ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทน  
Code 15000101_1: ดัชนีความก้าวหน้าของคน มิติด้านการมีส่วนรว่ม (ค่าคะแนน)  
นิยามของตัวชี้วัด  

ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index: HAI) พัฒนาขึ้นครั้งแรกโดย UNDP ประเทศไทย ซึ่งได้น าแนวคิดและวิธีการค านวณดัชนีการพัฒนาคน 
(Human Development Index: HDI) ของ UNDP มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย HAI เป็นดัชนีรวม (Composite Index) สร้างจากองค์ประกอบ
ทั้งหมด 8 ด้านด้วยกัน คือ (1) ด้านสุขภาพ (2) ด้านการศึกษา (3) ด้านชีวิตการงาน (4) ด้านรายได้ (5) ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม (6) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน  
(7) ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร และ (8) ด้านการมีส่วนร่วม ในแต่ละด้านมีตัวช้ีวัดย่อย 4 ตัว รวมตัวช้ีวัดทั้งหมด 32 ตัวช้ีวัด โดยองค์ประกอบที่มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายของแผนฯ คือ องค์ประกอบที่ 8 ด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งครอบคลุมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางสังคม โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะวัด 
ตามระบอบประชาธิปไตย เช่น การใช้สิทธิเลือกตั้ง การใช้สิทธิลงประชามติต่าง ๆ เป็นต้น ในขณะที่การมีส่วนร่วมทางสังคมจะประเมินจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม/
องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนและการมีจิตอาสาร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม เป็นต้น ซึ่งทั้งสองมิตินี้ถือเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน และสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อน าไปสู่การพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชน  
วิธีการวัด   

 ดัชนีย่อยด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่  ร้อยละของประชากรที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนองค์กรชุมชนต่อประชากรแส นคน ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น และร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน โดยแต่ละตัวชี้วัดมีนิยามและวิธีการสร้าง ดังต่อไปน้ี2 

 ร้อยละของประชากรที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หมายถึง สัดส่วนของจ านวนประชากรที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อจ านวนประชา กรที่มี 
สิทธิออกเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด (ทั้งนี้ ในรอบการจัดท าปี 2560 และปี 2562 ได้ใช้ตัวช้ีวัดร้อยละของประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
ปี 2559 แทน เนื่องจากไม่มีการเลือกต้ังต้ังแต่ปี 2554 และยังไม่มีการรายงานผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งปี 2562 ขณะจัดท ารายงาน)  

                                           
2 รายละเอียดของวิธีการวัดและการค านวณดัชนีด้านการมีส่วนร่วมและดัชนีความก้าวหน้าของคน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายงานความก้าวหน้าของคน ปี 2562 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 จ านวนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน โดยองค์กรชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่มีระบบการจัดการที่สมาชิกของชุมชนจัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินการร่วมกัน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ พัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม หรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม  

 ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น โดยครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น หมายถึง ครัวเรือนในหมู่บ้านที่ เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ เช่น สหกรณ์ชาวไร่อ้อย โคนม ปฏิรูปที่ดิน เลี้ยงสุกร อื่น ๆ จะไม่นับซ้ า แม้คนในครัวเรือนหนึ่งอาจเป็ นสมาชิกสหกรณ์ได้มากกว่า 1 แห่ง  
แต่จะนับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งเท่านั้น เช่นเดียวกับการนับกลุ่มอาชีพการเกษตรที่คนในครัวเรือนเดียวกันอาจเป็นสมาชิกกลุ่ มอาชีพมากกว่า 1 กลุ่ม  
แต่ให้นับเพียงครัวเรือนละ 1 กลุ่มอาชีพเท่าน้ัน  

 ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน โดยครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน หมายถึง ในรอบปีที่ผ่านมา
คนในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน เคยเข้าร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านโดยการออกแรงงาน เงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอย่าง 
วิธีการค านวณ 

ดัชนีย่อยด้านการมีส่วนร่วมมีขั้นตอนการค านวณดังต่อไปน้ี  
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างค่าคะแนนของตัวชี้วัดแต่ละตัวช้ีวัด มีวิธีการค านวณดังนี้3  

 คะแนนตัวชี้วัด =  
ค่าตัวชี้วัด - ค่าต่ าสุด

ค่าสูงสุด - คา่ต่ าสุด
 

 

โดยค่าต่ าสุดและค่าสูงสุดเป็นค่าคงที่ที่ค านวณมาจากข้อมูลในช่วงป ี2554 - 2561  
ขั้นตอนที่ 2 ค านวณค่าคะแนนรวมของดัชนีย่อยด้านการมีส่วนร่วม ในขั้นตอนน้ี ก าหนดให้ดัชนีทุกตัวมีความส าคัญเท่ากัน  

ค่าคะแนนรวมของดัชนีด้านการมีส่วนร่วม =  
(ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1 + ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 2 + ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 3 + ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 4)

4
 

                                           
3 วิธีการค านวณนี้ใช้ส าหรับตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวมีความหมายเชิงบวก 
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ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโคร งสร้างตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดงันี ้
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

ดัชนีความก้าวหน้า
ของคน มิติด้านการมี
ส่วนร่วม (ค่าคะแนน) 

ร้อยละของประชากรที่ ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ ง หรือการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองในลักษณะอื่นตามระบอบ
ประชาธิปไตย เช่น การลงประชามต ิ

ร้อยละ /  ประมวลผลโดยกองพัฒนาข้อมูล
และตัวชี้วัดสังคม 

ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ผันแปรตามประเภท
การมีส่วนร่วม 

จ านวนองค์กรชุมชนต่อประชากร
แสนคน 

ต่อ
ประชากร
แสนคน 

/  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ทุกปี 

ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นสมาชิก
กลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น 

ร้อยละ /  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน)  

และข้อมูลประชากรจาก 
ส านักบริหารการทะเบียน  

ราย 2 ป ี

ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท า
กิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 

ร้อยละ /  ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน  ทุกปี 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ร้อยละของประชากรที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในลักษณะอื่นตามระบอบประชาธิปไตย เช่น การลงประชามติ 

- - 75.03* - 59.40* - 59.40*  

จ านวนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน - - 101.01 - 117.48 - 124.86  
ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น - - 78.47 - 73.65 - 73.65  
ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน - - 98.73 - 99.33 - 99.54  

* เนื่องจากไม่มีการจัดการเลือกตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา จึงใช้ร้อยละของประชากรที่ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 แทน ในการสร้างดัชน ี
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ดัชนีความก้ าวหน้ าของคน  
มิติด้านการมีส่วนร่วม  
(ค่าคะแนน) 

ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ 
และหน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบ
ก าหนดขึ้น* 

- - - - - เพิ่มข้ึนร้อยละ 2 ต่ ่ อปี เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 2 

 ต่ ่ อปี 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 2 

ต่ ่ อปี 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 2 

 ต่ ่ อปี 
ผลการด าเนินงาน** - - 0.606 - 0.510 - 0.521 - - - - - - 

* ก าหนดขึ้นจากการพิจารณาแนวโน้มท่ีผ่านมาในอดีต 
** ผลการด าเนินงานมาจากรายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจ าปี 2558, 2560 และ 2562 โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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แผนย่อยการเสริมสร้างทนุทางสังคม 
เป้าหมาย: ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
Code 15010101: ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 
 ยังไม่มีนิยามของทุนทางสังคม 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

ไม่มี 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 8 13 79 
Measurable 9 13 78 
Controllable 5 14 81 
Affordable 5 19 76 
Comparable 10 19 71 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 1) ควรก าหนดนิยามของดัชนีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมาย 
 2) พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้ 
 3) พิจารณานิยามของค าว่าทุนทางสังคม เพื่อสร้างกรอบในการจัดเก็บข้อมูล 
 4) ควรมีฐานในการจัดเก็บข้อมูล และฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
ยังขาดความเหมาะสม เนื่องด้วยตัวชี้วัดยังไม่มีนิยามทุนทางสังคมที่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถพิจารณาถึงวิธีการวัด รวมไปถึงข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล  

ที่จะน ามาใช้ได ้
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอให้ที่ปรึกษาพิจารณาเพิ่มเติมถึงความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดทางเลือกต่าง ๆ ที่น าเสนอไป 
ซึ่งที่ปรึกษาได้เลือกใช้ตัวชี้วัดทุนทางสังคม เนื่องจากมีความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลมากที่สุด 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดทุนทางสังคมที่น าเสนอมีความครอบคลุมในทุกมิติทางสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของคนไทย  
การได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมในมิติต่างๆ รวมไปถึงการได้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคม และการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข จากการเปรียบเทียบตัวชี้วัดทุนทางสังคม 
ที่มีอยู่ เช่น ดัชนีทุนทางสังคมของไทย โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า ตัวชี้วัดที่น าเสนอนีม้ีความเป็นไปได้ในการวัดและจัดเก็บข้อมูลมากกว่า 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

การก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับค่าของตัวชี้วัดที่ค านวณได้ในปีแรกหลังจากมีการเก็บข้อมูลส่วนที่เหลือ โดยอาจพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ตามระดับความเป็นไปได้และสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาสามารถสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด “ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ)” ได้ดังนี ้
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นิยามของตัวชี้วัด  
 เนื่องจากตัวชี้วัดนิยามยังไม่ชัดเจน ที่ปรึกษาจึงได้ทบทวนดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมที่ใช้ในประเทศไทยและในต่างประเทศ พบตัวชี้วัดและนิยาม 3 ตัว ได้แก่  

(1) ดัชนีทุนทางสังคม (Social Capital - SC IQ) เป็นดัชนีที่ใช้ทุนทางสังคมในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา จัดท าขึ้นโดยธนาคารโลก (World Bank) (Grootaert, Narayan, 
Deepa, Nyhan Jones & Woolcock, 2004)4 (2) ตัวชี้วัดทุนทางสังคม (Social Capital Index) เป็นหนึ่งในมิติองค์ประกอบของดัชนีความสามารถในการแข่งขัน 
อย่างยั่งยืน (The Global Sustainable Competitiveness Index: GSCI) จัดท าโดยองค์กร SolAbility ที่ตั้งอยู่ในประเทศเกาหลีใต้และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งด าเนินการ
เผยแพร่การจัดอันดับดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ 180 ประเทศทั่วโลก (SolAbility, 2020)5 และ (3) ดัชนีทุนทางสังคมของไทย โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2548)  ใน 3 ดัชนีนี้ ที่ปรึกษาเห็นว่าตัวชี้วัดทุนทางสังคมภายใต้ดัชนี GSCI สามารถน ามา
ปรับใช้ได้ในบริบทของประเทศไทยมากที่สุด เนื่องจากสามารถสะท้อนระดับทุนทางสังคมของประเทศ อีกทั้งประเทศไทยมี ข้อมูลครบถ้วนในเกือบทุกมิติ และมี 
ความเป็นไปได้ในการจัดเก็บข้อมูลต่อเนื่อง ส าหรับข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นมีความเป็นไปได้ในการจัดเก็บ โดยที่ปรึกษาได้สรุปนิยามของทุนทางสังคมโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ตัวชี้วัดทุนทางสังคม (Social Capital Index) เป็นหนึ่งในมิติองค์ประกอบของดัชนีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (The Global Sustainable 
Competitiveness Index: GSCI) โดยทุนทางสังคม หมายถึง ความมั่นคงทางสังคมและความอยู่ดีมีสุขของประชากรในภาพรวม เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการร่วมกันทางสังคมและ
ฉันทามติร่วมกัน เพื่อคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่มั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศหรือ
ชุมชนที่ยั่งยนืที่สุด 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ตัวชี้วัดทุนทางสังคมของ GSCI ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ (1) สุขภาพ (2) ความเท่าเทียมกัน (3) อาชญากรรม (4) สิทธิเสรีภาพ 
และ (5) ความพึงพอใจ โดยในแต่ละองค์ประกอบ มีตัวช้ีวัดย่อยดังนี ้
 

                                           
4 อ่านเพิ่มเติมใน https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15033  
5 อ่านเพิ่มเติมใน https://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index/social-capital  
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 ที่มา: https://solability.com/download/the-global-sustainable-competitiveness-index-2020/ 

 
ตัวชี้วัดทุนทางสังคม มีขั้นตอนการค านวณดังต่อไปนี ้

 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างค่าคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดย่อย ในขั้นตอนน้ี ข้อมูลดิบของแต่ละตัวชี้วัดจะถูกน ามาจัดอันดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ เพื่อแปลงเป็นค่าคะแนน 
โดยคะแนนจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 ก าหนดให้ค่าคะแนนที่อยู่ในเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ขึ้นไป มีคะแนนเท่ากับ 100 และค่าคะแนนที่อยู่ ในเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5 หรือต่ ากว่า 
มีคะแนนเท่ากับ 0 ส าหรับค่าคะแนนที่อยู่ระหว่างเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 6-94 การค านวณหาค่าคะแนน จะประมาณจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น 

 ขั้นตอนที่ 2  การค านวณหาค่าน้ าหนักโดยหาค่าความส าคัญเชิงสัมพัทธ์  
 ขั้นตอนที่ 3  การค านวณหาดัชนีทุนทางสังคม  

ทุนทางสังคม 

 

สุขภาพ ความ 

เท่าเทียมกัน 
อาชญากรรม สิทธิเสรีภาพ ความพึงพอใจ 

ระบบบริการ

สาธารณสุข 

การตายของ

เด็ก 

การวางแผน

ครอบครัว 

ความไม่เท่า

เทียมด้านรายได้ 

ความเท่าเทียม

ทางทรัพยากร 

ความเท่าเทียม

ทางเพศ 

การโจรกรรม 

อาชญากรรม 

ประชากร

ผู้ต้องขัง 

เสรีภาพของสื่อ 

สิทธิมนุษยชน 

ความรุนแรง 

ความสุข 

อัตราการฆ่าตัวตาย 

ความพึงพอใจใน

บริการสาธารรณะ 
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𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = ∑ 𝑤𝑖 × 𝑠𝑢𝑏 − 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖

𝑖

 

โดย i หมายถึง ตัวชี้วัดย่อย  
 

ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตาม โครงสร้างตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

ดั ช นี ชี้ วั ด ทุ น ท า ง
สังคม (เฉลี่ยร้อยละ) 

มิติสุขภาพ 
สัดส่วนจ านวนบุคลาการทางการแพทย์ต่อ
ประชากรทั้งหมด 

ต่อประชากร
แสนคน 

/  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายปี 

จ านวนเตียงผู้ป่วยต่อประชากร เตียงต่อ
ประชากร 

/  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายปี 

อัตราการตายของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ต่อ
ประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 5 ป ี

ต่อประชากร
พันคน 

/  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายปี 

อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ป ี

ต่อประชากร
พันคน 

/  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กรมอนามัย  
ส านักอนามัยเจริญพันธุ์ 

รายปี 

สัดส่วนงบประมาณทางด้านสาธารณสุขต่อ
งบประมาณทั้งหมดของประเทศ 

ร้อยละ /  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงบประมาณ ส านัก
นายกรัฐมนตรี 

รายปี 

มิติความเท่าเทียมกัน 
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี ค่าคะแนน /  ส านักงานสภาพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ทุก 2 ปี 
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ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
สัดส่วนของผู้หญิงในรัฐสภา ร้อยละ /  ส านักงานสภาพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
Inter-Parliamentary Union ราย

เดือน 
มิติอาชญากรรม 
อัตราการฆาตกรรม  ต่อประชากร

แสนคน 
/  ส านักงานสภาพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
United Nations Office of 

Drug and Crime 
รายปี 

จ านวนผู้ต้องขัง คน /  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รายปี 

มิติสิทธิเสรีภาพ 
ดัชนีเสรีภาพสื่อ ค่าคะแนน /  ส านักงานสภาพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
องค์กร Reporters Without 

Borders 
รายปี 

ดัชนีชี้วัดสิทธิมนุษยชน ค่าคะแนน  / ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

- - 

ดัชนีชี้วัดสันติภาพ ค่าคะแนน /  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

องค์กร Vision of Humanity รายปี 

มิติความพึงพอใจ 
ดัชนีชี้วัดความสุข ค่าคะแนน /  ส านักงานสภาพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
World Happiness Report รายปี 

อัตราการฆ่าตัวตาย  ต่อประชากร
แสนคน 

/  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข 

รายปี 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
สัดส่วนจ านวนบุคลาการทางการแพทย์ต่อประชากรทั้งหมด (ต่อแสนคน) 2,399 2,125 2,035 2,065 1,843 1,771 1,674 - 
จ านวนเตียงผู้ป่วยต่อประชากร (เตียงต่อประชากร) 427 432 433 459 432 437 415 - 
อัตราการตายของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี (ต่อประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 
5 ปี 1,000 คน) 

8.7 8.8 8.6 8.8 8.2 8.4 7.9 - 

อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี (ต่อประชากรหญิงอายุ  
15-19 ปี 1,000 คน) 

51.1 47.9 44.8 42.5 39.6 35.0 31.3 - 

สัดส่วนงบประมาณทางด้านสาธารณสุข ต่องบประมาณทั้งหมดของ
ประเทศ (ร้อยละ) 

10.6 10.0 10.1 9.9 10.1 10.5 - - 

ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (0-100) 46.53  - 44.51  - 45.28 - - - 
สัดส่วนของผู้หญิงในรัฐสภา (ร้อยละ) 15.8 15.8 6.1 6.1 4.9 4.8 5.4 - 
อัตราการฆาตกรรม (ต่อประชากร 100,000 คน) 4.2 3.9 3.5 3.2 2.6 - - - 
จ านวนผู้ต้องขัง (คน) 296,074 320,737 312,436 299,676 314,255 365,514 363,554 - 
ดัชนีเสรีภาพสื่อ (ค่าคะแนน) - - - - - 44.31 44.10 - 
ดัชนีชี้วัดสิทธิมนุษยชน (ค่าคะแนน) - - -  - - - - 
ดัชนีชี้วัดสันติภาพ (ค่าคะแนน) 2.4/5 2.4/5 2.3/5 2.3/5 2.2/5 2.3/5 - - 
ดัชนีชี้วัดความสุข (ค่าคะแนน) - - - 6.474 6.424 6.072 6.008 - 
อัตราการฆ่าตัวตาย (ต่อประชากร 100,000 คน) 6.08 6.07 6.47 6.35 6.03 6.32 6.64 - 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม 
แผนย่อยการเสริมสร้างทุน
ทางสังคม 

- - - - - เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

ผลการด าเนินงาน - - - - - - - - - - - - - 
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แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
เป้าหมาย: ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
Code 15020101: สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เทียบกับจ านวนประชากร
อายุ 25-59 ปี ทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 
 การเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ หมายถึง การรายงานว่าตนเองได้คิดและปฏิบัติการเตรียมการแล้วในด้านต่าง  ๆ 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และ
สภาพแวดล้อม โดยมิติเศรษฐกิจ หมายถึง การเตรียมออมเงินหรือสะสมทรัพย์สินเพื่อไว้ใช้ในวัยสูงอายุ มิติสุขภาพจะพิจารณาทั้งการเตรียมพร้อมสุขภาพกายและใจ  
เช่น การท าตัวเองให้มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี รวมไปถึงการศึกษาธรรมะหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การเตรียมการในมิติสังคมหมายถึงการเตรียมการว่าใช้ชีวิต
อย่างไร หรือจะท างานให้แก่ชุมชนหรืออาสาสมัครเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ การเตรียมการในมิติสภาพแวดล้อมจะพิจารณาจากการเตรียมการในด้านส ภาพแวดล้อม 
การอยู่อาศัยว่าจะอยู่กับใครและให้ใครเป็นผู้ดูแลเมื่ออยู่ในวัยสูงอาย ุ
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

การสร้างตัวชี้วัดการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

 ขั้นตอนที่ 1 ค านวณหาค่าถ่วงน้ าหนัก (𝑤𝑘𝑖 ) ของการเตรียมการในมิติ 𝑘 ที่มีองค์ประกอบมากกว่า 1 องค์ประกอบ เช่น มิติสุขภาพ ที่ประกอบไปด้วย 
การเตรียมการด้านสุขภาพกาย และใจ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ส่วนประกอบส าคัญ (Principal Components Analysis: PCA) 

 ขั้นตอนที่ 2 ค านวณตัวชี้วัดย่อยของแต่ละองค์ประกอบ (𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑘𝑖) 
 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑘𝑖 =
จ านวนประชากรอายุ 25 –  59 ปีที่มกีารเตรียมการในองค์ประกอบ 𝑖 ของด้าน 𝑘

จ านวนประชากรอายุ 25 –  59 ปีทั้งหมด
 × 100 

 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างค่าตัวชี้วัดของการเตรียมการในมิติ 𝑘 
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𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑘 = ∑ 𝑤𝑘𝑖 × 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑘𝑖

𝑖

 

 

 ขั้นตอนที่ 4 การค านวณหาค่าตัวชี้วัดรวมของการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุใน 4 มิติ ได้แก่เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย  
โดยให้ทุกมิติมีค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากัน 

= 
1

4
× [∑  𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑘

4

𝑘=1

] 

 
1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 42 54 4 
Measurable 50 46 4 
Controllable 50 50 0 
Affordable 40 55 5 
Comparable 38 52 10 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 1) ควรมีนิยามของการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุโดยอธิบายถึงหลักการสร้าง วิธีการวัด การเตรียมความพร้อมว่าใช้หลักเกณฑ์ใดบ้าง  
 2) พิจารณาการใช้ข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลทุก ๆ ปี เพื่อใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานและสร้างแผนงานในอนาคต 
 3) ควรใชข้้อมูลกลุ่มประชากรอายุ 18-59 ปี ให้สอดคล้องกับแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว  

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 จากการหารือเชิงลึกกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษ ย์ ทั้งสอง
หน่วยงานมีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ที่ปรึกษาเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว สามารถสะท้อนเป้าหมายของแผนในประเด็นการเตรียมการเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยท างานได้อย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ดี ตัวชี้วัดย่อยภายใต้องค์ประกอบและมิติต่างๆ ทั้ง 4 มิติ ที่ก าหนดไว้ ควรมีการทบทวนเป็นระยะๆ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
ส าหรับแหล่งข้อมูลหลักของตัวชี้วัดซึ่งได้มาจากโครงการส ารวจ แม้การส ารวจจะมีการจัดท าขึ้นเป็นประจ าในทุก ๆ 5 ปี (ปี 2550 2554 และ 2559) แต่โครงการส ารวจ 
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ส่งผลให้ปีส ารวจผันแปรไปตามการจัดท าโครงการประเมิน ซึ่งคาดว่าการส ารวจในครั้งถัดไปจะเป็นในปี 2565 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ที่ปรึกษาเห็นว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนเดิมมีความเหมาะสมอยู่แล้ว เนื่องจากมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะบรรลุผล  

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงาน ดังนี ้
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปีที่มี
การเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้ง
มิติทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 
และสภาพแวดล้อม เทียบกับ
จ านวนประชากรอายุ 25-59 ปี 
ทั้งหมด 

มิติเศรษฐกิจ 
ร้อยละของประชากรอายุ  25-59 ปีที่มี 
การเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในประเด็น
การออมหรือสะสมทรัพย์เงินทองทรัพย์สิน
ให้เพียงพอ เพื่อใช้ในวัยสูงอายุ 

ร้อยละ /  กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ไม่ประจ า  
เป็นราย
โครงการ 

ม ิตสิุขภาพกายและใจ 
ร้อยละของประชากรอายุ  25-59 ปีที่มี 
การเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในประเด็น
การท าตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงก่อนวัย
สูงอายุ 

ร้อยละ /  กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ไม่ประจ า  
เป็นราย
โครงการ 

ร้ อยละของประชากรอายุ  25-59 ปี ที่ มี 
การเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในประเด็น 
การท าตนเองให้มีสภาพจิตใจที่ดีหรือปล่อยวาง
ก่อนวัยสูงอาย ุ

ร้อยละ /  กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ไม่ประจ า  
เป็นราย
โครงการ 

ร้ อยละของประชากรอายุ  25-59 ปี ที่ มี 
การเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในประเด็น
การศึ กษาธรรมะหรื อเข้ าร่ วมกิ จกรรม 
ทางศาสนาที่บ่อยขึ้นเมื่ออยู่ในวัยสูงอาย ุ

ร้อยละ /  กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ไม่ประจ า  
เป็นราย
โครงการ 
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ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
 มิติสังคม 

ร้อยละของประชากรอายุ  25-59 ปีที่มี 
การเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในประเด็น
การใช้ชีวิตเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ 

ร้อยละ /  กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ไม่ประจ า  
เป็นราย
โครงการ 

ร้อยละของประชากรอายุ  25-59 ปีที่มี 
การเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในประเด็น
การท างานให้ชุมชนหรือเป็นอาสาสมัคร 
เมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ 

ร้อยละ /  กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ไม่ประจ า  
เป็นราย
โครงการ 

มิติสภาพแวดล้อม 
ร้อยละของประชากรอายุ  25-59 ปีที่มี 
การเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในประเด็น
การจะอยู่กับใครเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ 

ร้อยละ /  กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ไม่ประจ า  
เป็นราย
โครงการ 

ร้อยละของประชากรอายุ  25-59 ปีที่มี 
การเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในประเด็น
การจะให้ใครเป็นผู้ดูแลในช่วงวัยสูงอายุ 

ร้อยละ /  กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ไม่ประจ า  
เป็นราย
โครงการ 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในประเด็นการออมหรือสะสมทรัพย์เงินทองทรัพย์สิน  
ให้เพียงพอ เพื่อใช้ในวัยสูงอายุ 

- - - 71.0 - - - - 

ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในประเด็นการท าตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงก่อนวัย
สูงอายุ 

- - - 66.7 - - - - 
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ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในประเด็นการท าตนเองให้มีสภาพจิตใจที่ดีหรือปล่อยวาง
ก่อนวัยสูงอายุ 

- - - 64.3 - - - - 

ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในประเด็นการศึกษาธรรมะหรือเข้าร่วมกิจกรรม 
ทางศาสนาที่บ่อยขึ้นเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ 

- - - 46.4 - - - - 

ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในประเด็นการใช้ชีวิตเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ - - - 55.0 - - - - 
ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในประเด็นการท างานให้ชุมชนหรือเป็นอาสาสมัคร เมื่ออยู่
ในวัยสูงอาย ุ

- - - 35.9 - - - - 

ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในประเด็นการจะอยู่กับใครเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ - - - 53.7 - - - - 
ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในประเด็นการจะให้ใครเป็นผู้ดูแลในช่วงวัยสูงอายุ - - - 51.5 - - - - 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปีที่
มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ
ทั้ งมิ ติ ทางเศรษฐกิ จ สั งคม 
สุขภาพ และสภาพแวดล้อม 
เทียบกับจ านวนประชากรอายุ 
25-59 ปี ทั้งหมด (ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 
15 พลั งทางสั งคม แผนย่อย 
การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 

- - - - - ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงาน - - - 55.6* - - - - - - - - - 

 

หมายเหตุ: *ค่าดัชนีรวมที่น าเสนอเป็นค่าเบื้องต้นที่ค านวณโดยเฉลี่ยจากค่าดัชนีชี้วัดย่อยทั้ง 8 ค่า ที่รายงานในตารางข้างต้นแบบถ่วงน้ าหนักแต่ละค่าเท่ากัน อย่างไรก็ตาม การค านวณค่าตัวชี้วัด
รวมในอนาคต ควรอ้างอิงวิธีการที่น าเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ ซ่ึงพิจารณาจัดกลุ่มดัชนีชี้วัดย่อยให้เหลือเพียง 4 กลุ่ม ตามมิติของการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุใน 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพ และสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย  
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แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
เป้าหมาย: ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
Code 15020201: ตัวชี้วัด สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง (เฉลี่ยร้อยละ) 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทน 
Code 15020201_1: ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ (Population Ageing Quality Index; PAQ Index) 
นิยามของตัวชี้วัด 

ความยากจนหลายมิติพิจารณาจาก 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ 
วิธีการวัดและการค านวณ 

ใช้วิธีการค านวณดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multidimensional Poverty Index: MPI) ซึ่งคิดค้นโดย Oxford Poverty & Human Development Initiative 
และ United Nation Development Program ซึ่งส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้น ามาปรับใช้กับประเทศไทย โดยอาศัยหลักการที่ว่า 
คนจน คือ ผู้ที่มีคุณภาพชีวิตต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพชีวิตที่ดีในมิติต่าง ๆ 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ 

 แหล่งข้อมูล ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 หน่วยงานที่ประมวลผลข้อมูล สศช.  
 ความถี่ในการจัดท า จัดท าทุกสองปี (ปี 2556 2558 และ 2560) 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 22 35 43 
Measurable 14 43 43 
Controllable 15 45 40 
Affordable 15 60 25 
Comparable 44 39 17 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) ควรนิยามความยากจนของผู้สูงอายุให้ชัดเจน และระบุว่ามีเง่ือนไขอะไรบ้าง 
2) ควรจัดท า Elderly MPI ส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ  
3) ควรใช้ดัชนีใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรง 
4) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาควรครอบคลุมประชากรในทุกพื้นที่ ทั้งนี้เพราะข้อมูลของ จปฐ. ยังขาดการส ารวจประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและประชากรใน

เขตเทศบาล 
5) ควรพิจารณาใช้ข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เพื่อดูว่าผลที่ได้มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
ยังไม่เหมาะสม เพราะ ขาดการนิยามความหมายความยากจนที่ชัดเจน ประกอบกับข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนาชุมชนขาดการส ารวจ

ประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและประชากรในเขตเทศบาล ที่ประชุมฯ เสนอให้พิจารณาใช้ตัวชี้วัดอื่นคือ ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ 
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานเห็นด้วยกับตัวชี้วัดใหม่ที่น าเสนอ และขอให้ที่ปรึกษาพิจารณาองค์ประกอบของตัวชี้ วัดโดยค านึงถึง 

ความเหมาะสมกับบริบทไทย การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ และความเป็นไปได้ในการจัดเก็บข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นตัวช้ีวัดที่จัดท าขึ้นใหม่ จึงยังไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสม 

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เนื่องด้วยความเป็นอยู่ในบั้นปลายชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับปัจจัยที่หลากหลาย ที่ปรึกษาได้น าเสนอดัชนีตัวใหม่ ได้แก่ “ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ” 
ซึ่งมีการวัดความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุทั้งในเชิงอัตวิสัยกับภววิสัย ซึ่งสามารถสะท้อนความเป็นอยู่ของผู้สุงอายุไดด้ีกว่าตัวชี้วัดเดิม 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

การก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับค่าของตัวชี้วัดที่ค านวณได้ในปีแรกที่มีการเก็บข้อมูลในส่วนที่ยังขาดอยู่ โดยอาจพิจารณาก า หนดค่าเป้าหมาย 
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ตามระดับความเหมาะสม 
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ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทน  
Code 15020201_1: ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ (Population Ageing Quality Index; PAQ Index) 
นิยามของตัวชี้วัด 

ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ (Population Ageing Quality Index; PAQ Index) หมายถึง ดัชนีรวมของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่สะท้อนภาพรวมของ 
ดัชนีรายมาตรการ ซึ่งแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดให้ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุประกอบ  
ไปด้วยดัชนีจากยุทธศาสตร์และมาตรการต่าง ๆ จ านวน 10 ดัชนี มีเป้าหมายคือ การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของดัชนี โดยทั้ง 10 ดัชนี เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบที่ใช้  
ในการสร้างดัชนีเหมือนกันจึงสามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้  

ตามที่ที่ปรึกษาได้เสนอให้ใช้ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุนั้น แต่จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและผลการประเมินแผนผู้สูงอายุในรอบที่ 2 ในปี 
พ.ศ. 2554 และรอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีดัชนีบางตัวที่อาจไม่สอดคล้องโดยตรงกับคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุ อีกทั้งจากการประชุ มระดมความคิดเห็น 
ในการประเมินแผนผู้สูงอายุในรอบที่ 3 ได้เพิ่มตัวชี้วัดองค์ประกอบในการวัดคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุเข้ามาใหม่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้  

 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง 
 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Healthy Life Expectancy) เพิ่มขึ้น 
 ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 
 ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบสุขภาพไร้รอยต่อ (ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ) ในทุกจังหวัด เพิ่มขึ้น 
 ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่กับครอบครัวเพ่ิมขึ้น 
 ร้อยละของผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 
 ร้อยละของผู้สูงอายุที่พึงพอใจกับระบบทางสัญจรและการคมนาคมทางบกเพ่ิมขึ้น 
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วิธีการวัดและการค านวณ 
ส าหรับการประเมินดัชนี เป็นการวัดดัชนีแต่ละดัชนีออกมาเป็นค่าคะแนน และให้น้ าหนักของแต่ละดัชนีนั้นมีค่าเท่ากัน โดยเกณฑ์การให้คะแนนนั้นมี 2 เกณฑ์ 

เกณฑ์แรก คือ ถ้าดัชนีผ่านการประเมินได้ 1 คะแนน ถ้าไม่ผ่านได้ 0 คะแนน ส่วนเกณฑ์ที่สอง คือ ถ้าดัชนีนั้นผ่านการประเมินได้ 1 คะแนน ถ้าไม่ผ่านแต่ร้อยละของ 
ดัชนีสูงกว่าการประเมินในครั้งก่อนได้ 0.5 คะแนน และถ้าไม่ผ่านและร้อยละของดัชนีลดลงกว่าการประเมินในครั้งก่อนได้ 0 คะแนน เมื่อได้คะแนนรวมของดัชนีทั้งหมด
น ามาหารด้วยคะแนนเต็ม 7 คะแนน และคูณด้วย 100 เพื่อแปลงค่าเป็นค่าร้อยละ 

ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโคร งสร้างตัวชี้วัด 
และค่าเปา้หมายเทียบกับผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี ้
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

ดัชนีคุณภาพภาวะ
ประชากรสูงอาย ุ

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจน
หลายมิติลดลง 

ร้อยละ /  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ไม่ประจ า  
เป็นรายโครงการ 

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Healthy Life 
Expectancy) 

ป ี /  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวง

สาธารณสุข 

ไม่ประจ า  
เป็นรายโครงการ 

ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยของผู้สูงอาย ุ ค่าคะแนน /  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(โครงการส ารวจผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย) 

ไม่ประจ า  
เป็นรายโครงการ 

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ เข้าถึงระบบสุขภาพไร้
รอยต่อ (ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
และตติยภูมิ) ในทุกจังหวัด 

ร้อยละ  / กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

- 

ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่กับครอบครัว ร้อยละ /  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(โครงการส ารวจผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย) 

ไม่ประจ า  
เป็นรายโครงการ 

ร้ อยละของผู้ สู งอายุ ที่ อาศั ย ในบ้ านที่ มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

ร้อยละ /  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(โครงการส ารวจผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย) 

ไม่ประจ า  
เป็นรายโครงการ 

ร้อยละของผู้สูงอายุที่พึงพอใจกับระบบทางสัญจร
และการคมนาคมทางบกเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ /  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(โครงการส ารวจผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย) 

ไม่ประจ า  
เป็นรายโครงการ 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง - - - - - - - - - - - - - - 
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (ปี) ก 20.85 20.85 20.85 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89 22.70 22.70 22.70 22.70 22.70 - 
ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (0-10 
คะแนน)ข 

- - - - 7.4 - - - - 7.9 - - - - 

ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบสุขภาพไร้รอยต่อ (ที่เชื่อมโยง
ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ) ในทุกจังหวัด 

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

ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่กับครอบครัวข - - - - 90.9 - - - - 89.3 - - - - 
ร้อยละของผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
และปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุข 

- - - - 2.0 - - - - 3.4 - - - - 

ร้อยละของผู้สูงอายุที่พึงพอใจกับระบบทางสัญจรและการคมนาคม
ทางบกข 

- - - -  - - - - 72.5 - - - - 

หมายเหต:ุ ก. ข้อมูลจาก The 2019 World Population Prospect (https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Mortality/)    
   ข. ข้อมูลจากโครงการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ ค่าเป้าหมาย  - - - - - เห็นควรให้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดอย่างน้อย 3 ปี  

แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน - - - - - - - - - - - - - 
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