รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI) ที่ใช้ในการคานวนดัชนีอนาคตประเทศไทย
ตัวชีว้ ดั ต่างๆ ทีน่ ามาประกอบเป็ นดัชนี Thailand Future Index มีรายละเอียดวิธกี ารคานวณและแหล่งทีม่ าดังต่อไปนี้
ตัวชี้วดั
สัดส่วนหนี้ คง
ค้างโดยรวมต่อ
GDP

ค่าใช้จ่ายวิ จยั
และพัฒนาต่อ
GDP
ดัชนี
ผลิ ตภาพ
แรงงาน
คะแนน PISA
เฉลี่ย (ทุกวิ ชา)

คะแนน TIMSS
(ทุกวิ ชา)
จานวนเด็กที่เกิ ด
จากแม่อายุตา่ ว่า
20 ปี
จานวนคดีเด็ก
และเยาวชน

วิ ธีการคานวณ
สัดส่วนหนี้คงค้างรวมต่อ GDP (ไม่รวมภาคการเงิน) แสดงถึงภาระที่
เกิดจากการก่อหนี้ทงั ้ ระบบเศรษฐกิจ โดยรวบรวมข้อมูลยอดหนี้คง
ค้างจาก 3 ภาคเศรษฐกิจ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคครัวเรือน
1. หนี้สาธารณะคงค้าง ซึง่ หมายถึง หนี้ทร่ี ฐั บาลกูต้ รง หนี้ของ
รัฐวิสาหกิจ หนี้กองทุนฟื้นฟู และหนี้ของหน่วยงานอื่นๆ ของ
รัฐ แต่ไม่รวมหนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
2. หนี้ภาคเอกชนคงค้าง ซึง่ รวบรวมจากยอดสินเชื่อทีธ่ นาคาร
พาณิชย์ปล่อยให้ภาคเอกชน และมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้
ของภาคเอกชนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว (ไม่รวมตราสารหนี้
ของรัฐวิสาหกิจ)
3. หนี้ภาคครัวเรือน ซึง่ รวบรวมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมทัง้ สินเชื่อทีป่ ล่อยให้กบั ลูกค้าบุคคลโดยธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสถาบัน
การเงินอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายรวมด้านการวิจยั และพัฒนา ซึง่ รวบรวมจากการใช้จ่ายของ
ภาครัฐ และภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั และพัฒนาของทัง้
ประเทศ
ดัชนีผลิตภาพแรงงาน เป็ นข้อมูลทีว่ ดั จากปริมาณผลผลิตต่อชัวโมง
่
การทางานโดยคานวณจากสัดส่วนของGDP ณ ราคาคงทีต่ ่อชัวโมง
่
การทางานของแรงงานทัง้ ระบบ
คะแนน PISA เป็ นผลคะแนนจากการจัดสอบประเมินผลของ OECD
สาหรับนักเรียนทีอ่ ายุ 15 ปี ใน 3 รายวิชาได้แก่ การอ่าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จากนัน้ จึงนามาหาค่าเฉลีย่ อย่างง่าย
ของทัง้ 3 วิชา (จัดสอบทุกๆ 3 ปี )
คะแนน TIMSS เป็ นผลการประเมินความสามารถทางวิทยาศาตร์
และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชัน้ ม.2 (จัดสอบทุกๆ 4 ปี )
จานวนเด็กทีเ่ กิดจากแม่ทม่ี อี ายุต่ากว่า 20 ปี

จานวนคดีเด็กและเยาวชน ( ทีม่ อี ายุระหว่าง 10-18 ปี )

การตีความ
ค่าทีม่ ากขึน้
จะแสดงว่า
“แย่ลง”

แหล่งที่มา
การคานวนโดย TFF จาก
ข้อมูลของ
• สานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
• ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย
• สมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย
• สภาพัฒน์ฯ

ค่าทีม่ ากขึน้
จะแสดงว่า
“ดีขนึ้ ”
ค่าทีม่ ากขึน้
จะแสดงว่า
“ดีขนึ้ ”
ค่าทีม่ ากขึน้
จะแสดงว่า
“ดีขนึ้ ”

• สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ

ค่าทีม่ ากขึน้
“จะแสดงว่า
“ดีขนึ้ ”
ค่าทีม่ ากขึน้
จะแสดงว่า
“แย่ลง”
ค่าทีม่ ากขึน้
จะแสดงว่า
“แย่ลง”

• สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
• กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมันคง
่
ของมนุษย์
• กรมพินิจและคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชน
กระทรวงยุตธิ รรม

• ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย
• สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ตัวชี้วดั

วิ ธีการคานวณ

แหล่งที่มา
• US. Energy
Information
Administration
(EIA)
• สานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน

การใช้พลังงาน
ขัน้ ต้นต่อ 1
ดอลล่าร์ GDP

คานวณจากปริมาณการใช้พลังงานรวม (แปลงเป็ นหน่วยความร้อน
BTU) ต่อ GDP ณ อัตราแลกเปลีย่ นปี ปจั จุบนั

ค่าทีม่ ากขึน้ จะ
แสดงว่า “แย่ลง”

การปล่อยก๊าซ
คาร์บอน
ไดออกไซด์
ค่าความสกปรก
ในแหล่งน้าจืด

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อประชากร 1 คน

ค่าทีม่ ากขึน้ จะ
แสดงว่า “แย่ลง”

ค่าเฉลีย่ ค่าความสกปรกของแหล่งน้าจืดทัง้ ประเทศ

ค่าทีม่ ากขึน้ จะ
แสดงว่า “แย่ลง”

ปริมาณขยะ
รวม

ปริมาณขยะรวมทัง้ ประเทศทีถ่ ูกทิง้ ในรอบ 1 ปี ต่อประชากร 1 คน

ค่าทีม่ ากขึน้ จะ
แสดงว่า “แย่ลง”

ดัชนี การ
ควบคุม
คอร์รปั ชัน่

เป็ นการนาข้อมูลมาจากงานศึกษาเรื่อง Worldwide governance
ค่าทีม่ ากขึน้ จะ
แสดงว่า “ดีขนึ้ ”
indicator ซึง่ รวบรวมข้อมูลด้านคอร์รปั ชันจากแหล่
่
งข้อมูลระดับ
นานาชาติหลายๆ แห่ง แล้วนามาประมวลเป็ นคะแนน จากนัน้ จึง
จัดลาดับตาม percentile ซึง่ อยู่ระหว่าง 1-100 โดยลาดับทีม่ ากขึน้ จะ
แสดงถึงความ สามารถในการควบคุมคอร์รปั ชันที
่ ด่ ขี น้ึ
เป็ นการดูว่าในรอบ 1 ปี ทผ่ี ่านมา (ระหว่าง 1 ตค. – 30 กย.) มีการ ค่าทีม่ ากขึน้ จะ
เปลีย่ นแปลงตาแหน่งผูว้ ่าราชการฯ ใน 20 จังหวัดใหญ่คดิ เป็ นกีเ่ ท่าของ แสดงว่า “แย่ลง”

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
ผูว้ ่าราชการ
เฉลี่ยต่อปี

ระยะเวลาดารง
ตาแหน่ งโดย
เฉลี่ยของผูว้ ่าฯ
อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
รัฐมนตรีเฉลี่ย
ต่อปี

ระยะเวลาดารง
ตาแหน่ งโดย
เฉลี่ยของ
รัฐมนตรี

จานวน 20 ตาแหน่ง
ถ้าค่า = 1 แสดงว่าปี นนั ้ ไม่มกี ารเปลีย่ นตาแหน่งผูว้ ่าฯ ใน 20 จังหวัด
ใหญ่ แต่ถา้ ค่า > 1 แสดงว่ามีการปรับเปลีย่ นตาแหน่ง ค่าทีม่ ากจะยิง่
แสดงให้เห็นถึงความไม่มเี สถียรภาพในการดารงตาแหน่งของผูว้ ่าฯ
เป็ นการดูว่าผูว้ ่าราชการฯ ของ 20 จังหวัดใหญ่ทด่ี ารงตาแหน่ง ณ
วันที่ 30 ก.ย. ของทุกปี มรี ะยะเวลาเฉลีย่ ในการดารงตาแหน่งกีป่ ี
เป็ นการดูว่าในรอบ 1 ปี ทผ่ี ่านมา (ระหว่าง 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) มีการ
เปลีย่ นแปลงตาแหน่งรัฐมนตรีคดิ เป็ นกีเ่ ท่าของจานวน 19 ตาแหน่ง
ถ้าค่า = 1 แสดงว่าปี นนั ้ ไม่มกี ารเปลีย่ นตาแหน่งรัฐมนตรีใน 19
กระทรวง แต่ถา้ ค่า > 1 แสดงว่ามีการปรับเปลีย่ นตาแหน่ง ค่าทีม่ าก
จะยิง่ แสดงให้เห็นถึงความไม่มเี สถียรภาพในการดารงตาแหน่งของ
รัฐมนตรี
เป็ นการดูว่ารัฐมนตรีทงั ้ 19 กระทรวงทีด่ ารงตาแหน่ง ณ วันที่ 31 ธ.ค.
ของทุกปี มีระยะเวลาเฉลีย่ ในการดารงตาแหน่งกีป่ ี

• กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรฯ
• กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรฯ
• World Bank

• การคานวนโดย
TFF จากข้อมูล
ทาเนียบผูว้ ่า
ราชการ 20
จังหวัดใหญ่ *

ค่าทีม่ ากขึน้ จะ
แสดงว่า “ดีขนึ้ ”
ค่าทีม่ ากขึน้ จะ
แสดงว่า “แย่ลง”

• การคานวนโดย
TFF จากข้อมูล
ทาเนียบรัฐมนตรี
ว่าการ 19
กระทรวง

ค่าทีม่ ากขึน้ จะ
แสดงว่า “ดีขนึ้ ”

หมายเหตุ : * เลือกจากจังหวัดทีม่ รี ายได้สงู สุด 20 ลาดับแรก ได้แก่ ระยอง, ชลบุร,ี สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, ปราจีนบุร,ี พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี,
ฉะเชิงเทรา, ภูเก็ต, สระบุร,ี นครปฐม, จันทบุร,ี นนทบุร,ี พังงา, สุราษฏร์ธานี, กระบี,่ ตราด, ราชบุร,ี ลาพูน และประจวบคีรขี นั ธ์ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) (ข้อมูล
ณ ปี 2010 ทีม่ า : สภาพัฒน์ฯ )

