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เพื่ออนาคตเรา: KPI ของไทยควรเปนอะไร? 

(1) ภาคประชาชน 

อาจเปนเพราะอัตราการวางงานของเรามีอยูในระดับตํ่าราว 1% หรือนอยกวาอยางตอเน่ือง เรา

จึงไมคอยเห็นนโยบายเก่ียวกับดานแรงงานเทาใดนัก แตอัตราการจางงานอาจบอกสภาพการณ

ไดเฉพาะในระยะสั้น ซ่ึงภาคประชาชนจะมีความแข็งแรงไดตองมีโอกาส โดยเฉพาะโอกาสทาง

การศึกษา และเม่ือมีโอกาสที่จะไดรับการศึกษาแลว ก็ตองพิจารณาตอวาจะมีโอกาสที่จะไดงาน

ทําหรือไมหรือไดงานทําที่เหมาะสมกับท่ีเรียนมาหรือไม และสุดทาย มีความกาวหนาในหนาที่

การงานหรือไม 

 

กวาครึง่ของครวัเรอืนไทยไมมโีอกาสทางการเงินทีจ่ะเรยีนสงูกวามธัยมตน 

จาก 19.6 ลานครัวเรือนของไทย มีเพียง 7 แสนครัวเรือน (3.6%) ที่มีศักยภาพทางการเงินสง

บุตรหลานเรียนไดสูงสุดถึงระดับ ปวช. มี 1.7 ลานครัวเรือน (8.7%) ที่สามารถสงบุตรหลาน

เรียนไดสูงสุดถึงระดับ ปวส. และอีก 7.1 ลานครัวเรือน (36.2%) ที่สามารถสงบุตรหลานเรียนได

สูงสุดในระดับ ป.ตรี ในขณะที่อีก 10.1 ลานครัวเรือน (51.5%) ไมมีศักยภาพทางการเงิน

พอท่ีจะสงบุตรหลานเรียนในระดับดังกลาว 

 

45% ของคนวางงานเปนเยาวชน 

นอกจากกวาคร่ึงหน่ึงของครัวเรือนไทยไมมีโอกาสทางการเงินท่ีจะไดรับการศึกษาใน

ระดับกลาง-สูงแลว ขอมูลป 2010 แสดงใหเห็นวา ในจํานวนคนวางงาน 4.3 แสนคนเปน

แรงงานเยาวชน (Youth) ท่ีวางงานถึง 1.9 แสนคน หรือคิดเปน 45% ของจํานวนคนวางงาน

ทั้งหมด ซ่ึงถือเปนสัญญาณที่ไมดีนักที่พบวาแรงงานเยาวชนซึ่งเปนแรงงานที่จะขับเคล่ือน

อนาคตของประเทศเร่ิมมีปญหา (รูปท่ี 3) 
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เพื่ออนาคตเรา: KPI ของไทยควรเปนอะไร? 

ทักษะแรงงานไมตรงกบังาน โอกาสกาวหนากน็อย 

เม่ือแรงงานสวนใหญถึงราว 3 ใน 4 ทํางานไมตรงกับวุฒิที่ตนมี โอกาสกาวหนาซ่ึงวัดโดยการ

เพ่ิมขึ้นของเงินเดือนก็จะมีนอย พบวาคาแรงที่แทจริงของไทยไมเพ่ิมขึ้นเลยในชวง 10 ปที่ผาน

มา (ป 2001-2010) โดยนอกจากคาแรงที่แทจริงของแรงงานวุฒิประถมและมัธยมตนจะไม

เพ่ิมขึ้นแลว คาแรงที่แทจริงของแรงงานระดับมัธยมหรือสูงกวากลับลดลงเลก็นอยราว 5-10% 

 

รปูที ่4 
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เพื่ออนาคตเรา: KPI ของไทยควรเปนอะไร? 

(2) ภาคสาธารณะ 

ภาคสาธารณะประกอบดวยรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ การดําเนินการ

ของภาคสาธารณะที่มีประสิทธิภาพประกอบดวยองคประกอบหลายสวน ท้ังความรูความสามารถ

ของบุคคลากรท่ีดี กฎระเบียบท่ีไมถวงร้ัง ตลอดจนความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึง

ความตอเน่ืองในการดําเนินงานของภาคสาธารณะเปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึงที่จะชี้ใหเห็นวา

นโยบายท่ีจะนําไปพัฒนาประเทศสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริงอยางรวดเร็ว หรือลาชา

เพียงใด 

 

รฐับาลมอีายุเฉลีย่ 1 ป 3 เดอืน / สัน้ทีสุ่ด 75 วนั 

ตั้งแตบานเมืองเราเร่ิมวุนวายหลังมีการปฏิวัติชวงปลายป 2006 จนถึงรัฐบาลทานนายกอภิสิทธ์ิ

ที่ผานมา รัฐบาลในชวงดงักลาวมีอายุเฉลี่ยเพียง 1 ป 3 เดือน โดยรัฐบาลทานนายกสมชายฯ มี

อายุสั้นท่ีสุดเพียง 75 วัน  ซ่ึงหากหักเวลาที่รัฐมนตรีจะตองทําความคุนเคยกับงานแตละ

กระทรวงหรือเวลาการเตรียมงบประมาณใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล

แลว อายุรัฐบาลเฉลี่ยท่ี 1 ป 3 เดือนอาจไมเพียงพอตอการดําเนินนโยบายสําคัญๆ ใหมีความ

ตอเน่ืองได 

 

19 กระทรวงแตเปลีย่น รมว. ปละ 21 ตาํแหนง 

นอกจากในชวงเวลาของแตละรัฐบาลจะมีการปรับเปล่ียน รมว. ในจํานวนท่ีแตกตางกันแลว 

การเปล่ียนแปลงรัฐบาลบอยคร้ังเปนเหตุสําคัญที่ทาํใหการบริหารงานของแตละกระทรวงไมมี

ความตอเน่ือง โดยระหวางป 2002 ถึงปจจุบัน (ป 2011) หลังจากมีการเพิ่มกระทรวงเปน 19 

กระทรวงไดมีการเปล่ียน รมว. เฉลี่ยจํานวน 21 ตําแหนง โดยเฉพาะในป 2008 ที่มีรัฐบาลถึง 3 

รัฐบาล มีการเปล่ียน รมว. สูงสุดถึง 69 ตําแหนง (ดูรูปท่ี 5) 
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ฯ เคยอยูที่รา

ระดับสูงบอย

ปที่ 6) 

ธานี 7.ฉะเชิงเทรา 
.ราชบุรี 17.นนทบ

อน 

าชการตําแห

ศรษฐกิจที่ใ

ลชุดปจจุบัน 

งของตําแหน

าว 2 ปเศษ 

ยๆ ยอมสงผ

 8.สงขลา 9.นครร
บุรี 18.นครสวรรค

หนงสําคัญๆ

ใหญที่สุดขอ

ทุกคร้ังที่มีก

นงเสมอ ซ่ึงท

มาอยูที่ระดั

ลใหการสง

ราชสีมา 10.สระบุ
ค 19.กําแพงเพชร 

8

 

 ซ่ึงจาก

องไทย1 

การ

ทําให

ับเฉลี่ย 

ผาน

บรีุ             
                 

8 



 
เพื่ออนาคตเรา:
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การโย

จากการ

โยกยาย

2006) ก

การปรับ

การปรับ

ขึ้นในช

มีการโย

 

 

 

 

 KPI ของไทยคว

6 

ยกยายผูวา

รพิจารณาเพี

ยผูวาฯ 13 จั

ก็ไดมีการโย

บเปลีย่นโยก

บเปลีย่นผูวา

ชวงป 2008 

ยกยายผูวาฯ

วรเปนอะไร? 

าฯ มคีวามส

พยีง 20 จังห

จังหวัด (65%

ยกยายบาง 

กยายผูวาฯ ใ

าฯเพียง 6 จั

ไดมีการเปลี

ฯ ในป 2009

สัมพนัธกบั

หวัดใหญพบ

%) และในร

แตไมมากนั

ใหญอีกคร้ัง

ังหวัด (30%

ลี่ยนผูวาฯ ถึ

9 สูงมากทีสุ่

บการเปลีย่

บวาในป 20

ะหวางชวงที

นัก ตอมาในป

ง 14 จังหวดั

%) และเม่ือบ

ถึง 16 จังหวั

สดคือ 17 จัง

ยนรัฐบาล

01 รัฐบาลท

ที่นายกรัฐมน

ป 2006 สมั

ด (70%) แต

บานเมืองเริ่ม

ัด (80%) แล

หวัด (85%)

ทานนายกทัก

นตรียังเปนค

ยรัฐบาลพล

ระหวางการ

มแบงฝายกนั

ละรัฐบาลทา

) (ดูรูปที่ 7) 

กษิณสมัย 1

คนเดิม (ป 2

.อ. สุรยุทธ 

รบริหารงาน

นอยางชัดเจ

านนายกอภิ

9

 

 มีการ

2001-

ไดมี

นไดมี

นมาก

สิทธ์ิได

9 



 
เพื่ออนาคตเรา:

รปูที ่7

 

ภาวะป

ในบรรด

2011 รั

(55%) 

เปลี่ยนแ

บอรดฯ 

บางในช

ในชวงด

รัฐวิสาห

คร้ังหน่ึง

รัฐวิสาห

 

 

 

 KPI ของไทยคว

7 

ปกต ิเปลี่ยน

ดารัฐวิสาหกิ

ัฐวิสาหกิจใ

ของสินทรัพ

แปลงกันอยูเ

เขา-ออกปร

ชวงบานเมือ

ดังกลาวมีกา

หกิจดังกลาว

ง โดยในป 2

หกิจใหญ 3 

วรเปนอะไร? 

นบอรดรฐั

กิจทั้งหมดข

หญคอื ปตท

พยรัฐวิสาหกิ

เนืองๆ โดยช

ระมาณ 1/3 

องปนปวน ห

ารเปล่ียนบอ

วทั้งหมด แต

2009 มีการ

แหงดงักลา

วสิาหกจิห

องประเทศไ

ท. ธ.กรุงไท

กิจทั้งหมด ซึ

ชวงกอนวิก

ของจํานวน

หรือมีการชมุ

อรดฯ กันนอ

ตหากเม่ือบา

รเปลี่ยนกันถึ

าว 

หลกั 1/3 –

ไทยที่มีสินท

ย และ ธ.ออ

ซ่ึงบอรดรัฐวิ

ฤติการเมือง

นบอรดทั้งหม

มนุม ในชวง

อยเพียงราวป

นเมืองเริ่มส

ถึงเกือบคร่ึงห

1/2 ของจ

รัพยรวมกัน

อมสิน มีสินท

สาหกิจดังก

งป 2005 -2

มด ซ่ึงอาจมี

ปลายป 200

ปละ 15% ข

สงบ กลับมีกา

หน่ึงของจําน

จาํนวนเกา

นอยูกวา 9 ล

ทรัพยรวมกัน

กลาวไดมีกา

006ในรอบ

มการเปล่ียน

06 -ปลายป 

ของจํานวนที

ารเปล่ียนบอ

นวนบอรดที่

าอีท้ั้งหมด 

ลานลานบาท

นกวาคร่ึงหนึ

รหมุนเวียน

ปหน่ึงมีการ

แปลงบอรดฯ

2008 จึงทาํ

ที่น่ังในบอรด

อรดฯ กันมา

ทีมี่ทั้งหมดใน

10

 

ทในป 

น่ึง 

รเปลี่ยน

ฯ นอย

าให

ด

กอีก

น

0 



 
เพื่ออนาคตเรา:

(3) ภา

หากพิจ

หลักทรั

ธุรกิจขอ

ใหญเพี

การจาง

 

5 บรษิั

จากจําน

เม็ดเงินภ

อันดับแ

จายภาษี

 

รปูที ่8

               
2 อันดับการ
SCB, BAN

 KPI ของไทยคว

าคเอกชน 

ารณาตัวเลข

ัพยของประ

องไทย ซ่ึงเป

ยงไมกี่บริษั

งงานสูง โดย

ษทัใหญจา

นวนภาษีเงิน

ภาษีที่เก็บได

แรก 27% เก็

ษสีูงสุด 15 อ

8  

                      

รจายภาษีเงินไดนิ
NPU, SCC, BBL

วรเปนอะไร? 

ขระยะสั้น อ

ะเทศไทยอยู

ปนฐานราก

ษทั ในขณะที

ยเฉพาะในเข

ยภาษ ี21%

นไดนิติบุคค

ดทั้งหมดมา

ก็บไดจากบริ

อันดับแรก2 

                      

นิติบุคคลของบริษ
, BAY, KTB, TO

อาทิ ดัชนีตล

ในเกณฑทีด่

ของอนาคต

ที่บริษัทเล็กที

ขตตางจังหว

% ของทัง้

ลที่จัดเก็บได

จากบริษัทที

รษัทฯ ท่ีจาย

และ 35% เ

 

 

ษัทในตลาดหลักท
OP, DTAC, TRU

ลาดหลกัทรัพ

ดีเม่ือเทียบกั

ตจะพบวากา

ที่เปนรากฐา

วัดกลับยังมีค

หมด 

ดในป 2011

ที่จดทะเบียน

ภาษีสูงสุด 1

เก็บไดจากบ

   รปูที่

ทรัพยฯ 15 อันดับ
UE, TCAP และ C

พย อัตรากา

กับภูมิภาค แ

รขับเคล่ือน

านในการขบั

ความออนแ

1 มูลคา 5.7

นในตลาดหล

10 อันดับแร

บริษัทใน SE

ที ่9 

บแรกในป 2011 ค
CPALL 

ารจายเงินปน

แตหากพจิาณ

เศรษฐกิจไท

บเคลื่อนเศรษ

อ 

 แสนลานบา

ลักทรัพยที่จ

รก 30% เกบ็

ET 50 (ดูรูป

คือ PTT, PTTEP

นผล หรือรา

ณาโครงสรา

ทยขึ้นอยูกับ

ษฐกิจที่แทจ

าทน้ัน 21%

จายภาษีสูงสุ

บไดจากบริษ

ปที่8) 

P, ADVANC, KB

11

าคา

างทาง

บบริษัท

จริง มี

% ของ

สุด 5 

ษัทฯ ท่ี

 

BANK, 

1 
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เพื่ออนาคตเรา: KPI ของไทยควรเปนอะไร? 

ในขณะ SMEs จางงาน 78%  

แตหากพิจารณาที่การจางงานพบวาแรงงานในภาคเอกชนถึง 78% ทํางานอยูใน SMEs 

โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต ซ่ึงมีสัดสวนการจางงานใน 

SMEs ท่ีสูงกวาภาคอ่ืนอยางเห็นไดชัด (ดูรูปท่ี 9) 

 

(4) โครงสรางพืน้ฐานและนวัตกรรมเพื่ออนาคต 

คงไมมีใครปฏิเสธวาโครงสรางพื้นฐานและนวัตกรรม เปนพ้ืนฐานของการพัฒนาในอนาคต 

เชนเดียวกับภาคสวนตางๆ ที่กลาวมาในขางตน ตัวเลขหรือดัชนีที่ไดรับความสนใจ หรือท่ีใช

เปน KPI จะนําไปสูการวางนโยบาย หากเราสนใจตัวเลขผิด นโยบายก็จะผิดไปดวย ซ่ึงเราอาจ

เห็นตัวเลขเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานบางตัวที่ดูดี แต...... 

 

จดสทิธบิตัรมาก แตเปนของคนไทย 1/3  

การพัฒนาทรัพยสินทางปญญาเปนหน่ึงในองคประกอบของการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ แตการวิจัยและพัฒนาน้ันตองอาศัยท้ังเวลาและงบประมาณจํานวนมาก 

ขอมูลของกรมทรัพยสินทางปญญา ป 2011 ระบุวา สัดสวนจํานวนการจดสิทธิบัตรโดยคนไทยมี

เพียง 1 ใน 3 ของจํานวนการจดสิทธิบัตรทั้งหมด ซ่ึงในจํานวนน้ันเปนการจดสิทธิบัตรออกแบบ 

(Design patent) 32% และเปนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ (Invention patent) เพียง 2% ของจํานวน

การจดสิทธิบัตรทั้งหมดตามลําดับ (ดูรูปท่ี 10) จึงไมนาแปลกใจที่สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐจะมีการ

จดทะเบียนกันไมมากเน่ืองจากเราลงทุนสงเสริมการวิจัยเพ่ือการพัฒนากันนอย  
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มีอนิเต

แมวาจํา

อินเตอร

ใหญใช

ไทยท่ีค

ตามลําด

จํานวนบ

นิวยอรค

พบวา จํ

จํานวนบ

กวาถึง 

 

 

 KPI ของไทยคว

0 

ตอรเนต็ใช

านวนผูใชอิ

รเน็ตในเวียด

ชเพื่อการบัน

นไทยนิยมเ

ดับ (8.6, 8.0

บัญชี Face

คและปารีสร

จํานวนบทคว

บทความวชิ

6 เทา  

วรเปนอะไร? 

ชมาก แตเน

นเตอรเน็ตใ

ดนามมากก

นเทิงมากกวา

เขามากที่สดุ

0, 7.6 แสน

ebook ถึง 8

รวมกัน (6.5

วามวิชาการ

ชาการภาษา

นนบันเทงิ

ในไทยจะเพิ่

วาไทย 1.7 

าเพื่อการศึก

ด ไดแก  sa

ไอพีตอวัน ต

.7 ลานบัญชี

5 ลานบญัชี)

รภาษาไทยใ

เวียดนามทีมี่

พิม่ขึ้นอยางต

เทา นอกจา

กษาหาความ

nook.com,

ตามลําดับ) 

ชซ่ึีงมากที่สุ

) แตหากพจิ

ใน Wikiped

มีจํานวน 41

ตอเน่ืองหาก

ากน้ียังพบว

มรู ดังจะเหน็

 kapook.co

นอกจากน้ีเฉ

ดในโลกแล

ารณาเรื่องค

dia.com มีเ

14,000 บทค

แตปจจุบันพ

า ผูใชอินเต

นไดจากสถติิ

om และ mt

ฉพาะในกรุ

ะมากกวาจํา

คลังความรูแ

พียง 74,00

ความ หรือคิ

พบวา จํานว

ตอรเน็ตในไ

ติการเขาเวป

thai.com 

งเทพอยางเ

านวนบัญชีใ

และการศึกษ

0 บทความเ

คิดเปนจํานว

13

 

วนผูใช

ไทยสวน

ปไซต

เดียว มี

ใน

ษากลับ

เทียบกับ

นที่นอย

3 



 
เพื่ออนาคตเรา:

ไทยใช

ในดาน

Index ข

นับวาอย

GDP มู

ประเทศ

พบวามี

ดังกลาว

การใชพ

การใชพ

ดังกลาว

 

รปูที ่1

 

 

 KPI ของไทยคว

ชพลงังานส

การขนสงแ

ของไทยอยูใ

ยูในอันดับที

ลคา 1 ดอล

ศในอียูถึง 4 

แนวโนมเพิ่ม

วมีแนวโนมป

พลังงานที่ต่ํา

พลังงานในภ

วแมวาจะรว

1 

วรเปนอะไร? 

สิน้เปลอืงม

ละโลจิสติกส

ในอันดับที่ 3

ที่ไมเลวนักแ

ลลาร (Energ

เทา และเม่ือ

มสูงขึ้นอยา

ปรับตัวลดลง

าและแยลงเ

ภาคการขน

ดเร็วกวากา

มากกวา E

ส ป 2011 ธ

38 จาก 155

แตหากเปรียบ

gy intensity

อพิจารณาแ

งตอเน่ืองซ่ึง

งหรือคงที่ (

เร่ือยๆสาเหต

สงที่เนนการ

ารขนสงทาง

EU ถงึ 4 เท

ธนาคารโลก

5 ประเทศ (

บเทียบประสิ

y) พบวา ใน

แนวโนมของ

งสวนทางกับ

ดังรูปที ่11)

ตุหน่ึงที่ไทย

รขนสงทางถ

งนํ้าและทาง

ทาและมีแน

กไดจัดอันดบั

เทียบกบัป 2

สิทธิภาพใน

นป 2009 ไท

งประสิทธิภา

บประเทศอ่ืน

 ซ่ึงแสดงให

มีประสิทธิภ

ถนนเปนหลั

ราง หากแต

นวโนมสงู

บLogistic P

2010 ไทยอ

การใชพลัง

ทยมีการใชพ

าพการใชพล

นๆ เชน สิงค

หเห็นวา ไท

ภาพในการใ

ลัก ซ่ึงการขน

ตเปนชองทา

ขึ้นอยางต

Performanc

ยูอันดับที่ 3

งานตอการ

พลังงานสูงม

ลังงานในชว

คโปรและเกา

ยมีประสิทธิ

ใชพลังงานที

นสงโดยชอ

างที่มีตนทุนท

14

ตอเนือ่ง 

ce 

5) ซ่ึง

ผลิต 

มากกลุม

วง 30 ป

าหลีที่คา

ภาพใน

ที่ต่ําคือ 

งทาง

ที่สูงกวา  

 

4 



15 
 

เพื่ออนาคตเรา: KPI ของไทยควรเปนอะไร? 

TFF Thailand Country Dashboard … 

ความสนใจในตวัเลขระยะสั้น อาจทาํใหนโยบายมุงเนนไปกบัการกระตุนเศรษฐกจิระยะสั้นเสยี

เปนสวนใหญจนละเลยการกดักรอนฐานรากในอนาคต อาจจะถงึเวลาแลว ทีเ่ราตองเปลีย่น

มุมมองมาสนใจตวัชีว้ดัอืน่เพิม่เตมิจากในปจจบุนั เชนเดียวกับองคกรสวนใหญที่การกําหนดและ

วางกรอบของตัวชี้วัด (KPI) ในการทํางานที่ชัดเจนจะนํามาซ่ึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

TFF Thailand Country Dashboard จึงไดถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคในการเปนตัวชี้วัด

ของการดําเนินนโยบาย ตลอดจนสะทอนใหเห็นภาพรวมของประเทศไทยในปจจุบัน เพือ่ชวย

ใหทิศทางของการพัฒนาเปนทศิทางแหงอนาคตทีย่ัง่ยนื 
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KPI 
ของไทย 

สัดสวนคนวางงานที่เปนเยาวชน  
สัดสวนของแรงงานที่ไดทํางานตรงวุฒ ิ
คาจางแทจริงของแรงงานไทยในภาคเอกชน 

จํานวนจังหวัดที่มกีารเปลี่ยนผูวาราชการจังหวัดในรอบ 1 ป
ระยะเวลาเฉลี่ยในการบริหารงานของผูวาฯใน 20 จังหวัดใหญ 
ระยะเวลาการทํางานของรัฐบาลชุดที่ผานมา 

รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ 

ภาคประชาชน 

ภาคสาธารณะ 

ภาคเอกชน 

โครงสรางพื้นฐาน 
เพื่ออนาคต 

ตัวช้ีวัด 

โครงสรางพ้ืนฐาน 

สัดสวนสินเชื่อปลอยกูใหกับ SME ตอสินเชื่อวิสาหกิจทั้งหมด 
ทัศนคติของผูประกอบการ -  Fear of failure 
ทัศนคติของผูประกอบการ -  Opportunity 
ทัศนคติของผูประกอบการ - Intention 
 

Energy Intensity - Total Primary Energy Consumption    
per Dollar of GDP 
Logistic Performance Index Ranking (World Bank) 
ICT Development Index Ranking (UN ITU)  
สัดสวนประชากรเมืองในกรงุเทพเทียบกบัประชากรเมืองทั้งหมด 

 

หนวย 

จํานวนคดีเด็กและเยาวชน 
สัดสวนคดีเยาวชนที่เปนคดยีาเสพติด 

% 
% 

บาท/เดือน 
 

% 
 

% ของ CIT ท้ังประเทศ 

% 

 

จาก 20 จังหวัดใหญ 
ป 
ป 

 

จํานวน 

จริยธรรม 

โอกาส 

คด ี
% 
 

ทรัพยากร สัดสวน Fiscal space ตอรายไดรัฐบาล 
 

การบริหารจัดการ 

24 

8 
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35,049 
40 

รัฐวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม 

สัดสวน SET 50 Corporate Income Tax (CIT) 
อัตราการจายเงินปนผลของ SET 50 

% 
คะแนน 
คะแนน 
คะแนน  

 

(Btu/Year 
2005 USD) 

จาก 155 ประเทศ 
จาก 152 ประเทศ 

% 
 

นวัตกรรมเพ่ืออนาคต สัดสวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทยโดยคนไทย 
สัดสวนแรงงานวิทยที่จบวิทยเทียบกับแรงงานวิทยทั้งหมด 
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เพื่ออนาคตเรา: KPI ของไทยควรเป็นอะไร? 

แหล่งที่มาของข้อมูล KPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KPI แหล่งท่ีมา

สัดส่วนคนว่างงานท่ีเปน็เยาวชน Labour Force Survey

สัดส่วนของแรงงานท่ีได้ท างานตรงวุฒิ Labour Force Survey

คา่จา้งแท้จริงของแรงงานไทยในภาคเอกชน Bank of Thailand; Labour Force Survey; Based year 2007

จ านวนคดีเด็กและเยาวชน กรมพินิจคุม้ครองเด็กและเยาวชน

สัดส่วนคดีเยาวชนท่ีเปน็คดียาเสพติด กรมพินิจคุม้ครองเด็กและเยาวชน

สัดส่วน Fiscal Space ต่อรายได้รัฐบาล ส านักงบประมาณ

จ านวนจงัหวัดท่ีมีการเปลี่ยนผู้ว่าฯ ในรอบ 1 ปี ท าเนียบผู้ว่าราชการจงัหวัด

ระยะเวลาเฉลี่ยในการบริหารงานของผู้ว่าฯใน 20

 จงัหวัดใหญ่
ท าเนียบผู้ว่าราชการจงัหวัด

ระยะเวลาการท างานของรัฐบาลชุดท่ีผ่านมา ส านักนายกรัฐมนตรี

สัดส่วน SET50 Corporate Income Tax (CIT) ฐานข้อมูล SETSMART

อตัราการจา่ยเงินปนัผลของ SET50 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการปล่อยกู้ให้กับ SME ต่อสินเช่ือ

วิสาหกิจท้ังหมด
Bank of Thailand; SME Bank; บสย.

ทัศนคติของผู้ประกอบการ – Fear of failure Global Entrepreneurship Monitor (GEM): 2011 Global Report   

ทัศนคติของผู้ประกอบการ – Opportunity Global Entrepreneurship Monitor (GEM): 2011 Global Report   

ทัศนคติของผู้ประกอบการ – Intention Global Entrepreneurship Monitor (GEM): 2011 Global Report   

Energy Intensity – Total Primary Energy

Consumption per Dollar of GDP
Energy Intensity from: US Energy Information Administration (EIA)

Logistic Performance Index Ranking World Bank

ICT Development Index Ranking UN International Telecommunication Union (UN ITU)

สัดส่วนประชากรเมืองในกรุงเทพเทียบกับ

ประชากรเมืองท้ังหมด
World Bank, World Development Index

สัดส่วนการจดทะเบยีนสิทธิบตัรในประเทศไทย

โดยคนไทย
กรมทรัพย์สินทางปญัญา

สัดส่วนแรงงานวิทย์ท่ีจบสายวิทย์เทียบกับ

แรงงานวิทย์ท้ังหมด

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แห่งชาติ (สวทน.)
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