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คํานํา 
 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเร่ิมจัดทําเอกสาร ดัชนี
ความกาวหนาของคน (Human Achievement Index - HAI) เปนครั้งแรกเม่ือป 2558 และดัชนี
ความกาวหนาของคน ป 2560 นี้เปนเลมที่สอง ที่สํานักงานฯ รับผิดชอบดําเนินการ เพ่ือนําเสนอดัชนี
ความกาวหนาของคนในระดับจังหวัดพรอมทั้งวิเคราะหผลการประเมินความกาวหนาของคนดวยดัชนีดังกลาว 
  ดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index - HAI) เปนดัชนีที่สะทอน
ความกาวหนาการพัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย   โดยกรอบแนวคิดการพัฒนาคนมีความ
ครอบคลุม การมีสุขภาพที่ดี มีการศึกษา มีชีวิตการงาน มีรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัยที่
มั่นคงและอยูในสภาพแวดลอมที่ดี มีชีวิตครอบครัวที่อบอุนในชุมชนที่มีความปลอดภัย มีการคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัยและเขาถึงการสื่อสารอยางทั่วถึง  ตลอดจนมีสวนรวมทางการเมืองและสังคมอยางมีศักดิ์ศรี  
ซ่ึงทําใหคนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยดัชนีความกาวหนาของคน 
ป 2560 ประกอบดวย 8 ดัชนียอย ในแตละดัชนียอยมี 4 ตัวชี้วัดเทา ๆ กัน รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด   
  สํานักงานฯ จะจัดทําดัชนีความกาวหนาของคน ประมาณ 2 ปตอคร้ัง เนื่องจากขอจํากัดของ
ขอมูลตัวชี้วัดบางตัวที่นํามาใชในการคํานวณดัชนี เจาของแหลงขอมูลจะทําการเผยแพรขอมูล 2 ปตอครั้ง  ซึ่ง
การจัดทําดัชนีความกาวหนาของคน ป 2560 คร้ังนี้ สํานักงานฯ ไดรับความอนุเคราะหขอมูลจากหนวยงาน
ภาครัฐ/องคกรตางๆ เปนอยางดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย   
  ทายนี้ สํานักงานฯ หวังเปนอยางยิ่งวา ดัชนีความกาวหนาของคน ป 2560 จะเปนขอมูลระดับ
จังหวัดอีกชุดหน่ึงที่หนวยงานภาครัฐในสวนกลาง หนวยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ภาคเอกชน นักวิชาการ 
และประชาชนที่สนใจ สามารถนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสมตอไป  
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สรุปสําหรับผูบรหิาร 
 
 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดทําดัชนีความกาวหนาของคน 
(Human  Achievement  Index - HAI) ป 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องมือประเมิน
ความกาวหนาของคนในระดับจังหวัด และเพ่ือใหจังหวัดตางๆ ไดทราบถึงลําดับตําแหนงความกาวหนาของคน
ในจังหวัดของตนพรอมทั้งจุดเดนจุดดอยในการพัฒนาคนของจังหวัดซึ่งจะนําไปสูการศึกษาขอมูลเชิงลึกเพ่ือจะ
ไดดําเนินการแกไขปญหาและพัฒนาคนในจังหวัดใหมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น   รวมทั้งเพ่ือเผยแพรดัชนี
ความกาวหนาของคนสูสาธารณชนไดใชประโยชนตามความเหมาะสมตอไป 
 1. ความเปนมา ดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index-HAI) เปนดัชนีรวม 
(Composite index) ที่สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทยไดพัฒนาขึ้นเปน
ครั้งแรกเพ่ือใชในการประเมินความกาวหนาการพัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทยในป 2546 และ  
UNDP ไดดําเนินการอยางตอเน่ืองในชวงสิบปที่ผานมา โดยไดมีการจัดทํา HAI ครั้งที่สองในป 2550 ครั้งที่สาม
ในป 2552 และคร้ังที่สี่ในป 2557  ตอมา UNDP ไดโอนภารกิจการจัดทําดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ให
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรับผิดชอบดําเนินการ โดยสํานักงานฯ ไดจัดทํา
ดัชนีความกาวหนาของคน ป 2558 เปนเลมแรก และดัชนีความกาวหนาของคน ป 2560 เลมนี้เปนเลมที่สอง 
 2. แนวคิดและองคประกอบของดัชนีความกาวหนาของคน  ดัชนีความกาวหนาของคน 
(Human Achievement Index-HAI) พัฒนาขึ้นครั้งแรกโดย UNDP ประเทศไทย ซึ่งไดนําแนวคิดและวิธีการ
คํานวณดัชนีการพัฒนาคน (Human Development Index – HDI) ของ UNDP มาประยุกตใชในการพัฒนา
ดัชนี HAI ใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ซึ่ง HAI มีลักษณะเปนดัชนีรวม (Composite index) เปน
การวัดผลลัพธของการพัฒนาคนระดับจังหวัดของประเทศไทย  โดยดัชนีความกาวหนาของคน ป 2560 ยึด
กรอบแนวคิดการพัฒนาคนที่ครอบคลุม การมีสุขภาพที่ดี มีการศึกษา มีชีวิตการงาน มีรายไดที่ เพียงพอตอการ
ดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัยที่มั่นคงและอยูในสภาพแวดลอมที่ดี มีชีวิตครอบครัวที่อบอุนในชุมชนท่ีมีความปลอดภัย 
มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและเขาถึงการส่ือสารอยางทั่วถึง ตลอดจนมีสวนรวมทางการเมืองและสังคม
อยางมีศักดิ์ศรี  ซ่ึงจากกรอบแนวคิดการพัฒนาคนดังกลาวไดใชเปนกรอบในการกําหนดองคประกอบของดัชนี
ความกาวหนาของคน ป 2560 ประกอบดวย 8 ดัชนียอยคือ 1) ดานสุขภาพ  2) ดานการศึกษา  3) ดานชีวิต
การงาน  4) ดานรายได  5) ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม  6) ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน  7) ดานการ
คมนาคมและการส่ือสาร และ 8) ดานการมีสวนรวม โดยดัชนียอยในแตละดาน มี 4 ตัวชี้วัดเทา ๆ กัน รวม
ตัวชี้วัดทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด 
 3. วิธีการคํานวณดัชนีความกาวหนาของคน ป 2560 และขอมูลที่ใชในการคํานวณ   
  3.1 วิธีการคํานวณดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ป 2560  ไมมีการถวงนํ้าหนักทั้ง
ในระดับตัวชี้วัด ในระดับดัชนียอย และดัชนีรวม  โดยใชสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
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  สูตรการคํานวณคาคะแนนตัวชี้วัดของแตละจังหวัด  
  สําหรับตัวชี้วัดที่มีความหมายเชิงบวก ใชสูตร 
  คะแนนตัวชี้วัด  = คาตัวชี้วัด - คาตํ่าสุด 
      คาสูงสุด - คาตํ่าสุด 
 

  สําหรับตัวชี้วัดที่มีความหมายเชิงลบ ใชสูตร 
  คะแนนตัวชี้วัด  = 1 -   คาตัวชี้วัด - คาตํ่าสุด 
       คาสูงสุด - คาตํ่าสุด 
 

  สูตรการคํานวณ คาคะแนนดัชนียอย HAI (แตละดาน 8 ดาน)  
  = (คาคะแนนตัวชี้วัดที่1 + คาคะแนนตัวชี้วัดที่2 + คาคะแนนตัวชี้วัดที่3 + คาคะแนนตัวชี้วัดที่4) 
        4 
  สูตรการคํานวณ คาคะแนนดัชนีรวม HAI = คาเฉลี่ยของคาคะแนนดัชนียอย 8 ดาน 
 

  3.2 ขอมูลที่ใชในการคํานวณดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ป 2560 : ขอมูล
ตัวชี้วัด 32 ตัวที่นํามาใชในการคํานวณ HAI ป 2560 นั้น เปนขอมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัด (77 จังหวัด) โดย
สวนใหญเปนขอมูลในป 2559 (จํานวน 21 ตัวชี้วัด) และเปนขอมูลในป 2558 จํานวน 11 ตัวชี้วัด ซึ่งเปน
ขอมูลลาสุดท่ีมีอยูในปจจุบัน 
 4. ดัชนีความกาวหนาของคน (Human  Achievement  Index – HAI) ป 2560 และการ
วิเคราะหผล 
  4.1 จังหวัดที่มีความกาวหนาในการพัฒนาคนมากท่ีสุดหาลําดับแรก คือ ภูเก็ต 
พระนครศรีอยุธยา ลําพูน นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร จากผลการประเมินความกาวหนาของคนในระดับ
จังหวัดโดยใชดัชนี HAI ป 2560 สะทอนใหเห็นวา จังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาคนกาวหนามากที่สุด รองลงมาคือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลําพูน นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ โดยทั้ง 5 จังหวัดดังกลาวมี
ความกาวหนาในการพัฒนาคนดานชีวิตการงาน ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม และดานการคมนาคมและ
การสื่อสาร คอนขางสูงมีคาดัชนีเกินกวา 0.6  รวมทั้ง การพัฒนาคนดานการศึกษา ดานรายได และดานชีวิต
ครอบครัวและชุมชน ก็มีความกาวหนาในระดับปานกลางจนถึงคอนขางสูงโดยมีคาดัชนีเกินกวา 0.5   ในทาง
ตรงกันขาม ดานการมีสวนรวมกลับมีความกาวหนานอยมาก (คาดัชนีต่ํากวา 0.3) โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต 
นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร  แตยกเวนจังหวัดลําพูนมีความกาวหนามากท่ีสุดคืออยูลําดับที่ 1 ของประเทศ 
(คาดัชนีดานการมีสวนรวม = 0.8729) 
   จังหวัดภูเก็ตมีความกาวหนาการพัฒนาคนในภาพรวมมากที่สุดคืออยูลําดับที่ 1 จาก 
77 จังหวัด (คาดัชนี HAI = 0.6885)  เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีความโดดเดน ติดลําดับ 1 ใน 5 จังหวัดที่มี
ความกาวหนามากท่ีสุดในดานการคมนาคมและการสื่อสาร ดานรายได ดานการศึกษา และดานสุขภาพ  
โดยเฉพาะดานการคมนาคมและการส่ือสารมีความกาวหนาสูงมากเปนลําดับที่ 2 จาก 77 จังหวัด คาดัชนี = 
0.9262  สวนดานรายไดและดานการศึกษามีความกาวหนาสูงมากเปนลําดับที่ 4 จาก 77 จังหวัด คาดัชนี = 
0.7701 และคาดัชนี = 0.6926 ตามลําดับ  สําหรับดานสุขภาพมีความกาวหนาสูงมากเปนลําดับที่ 5 จาก 77 
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จังหวัด คาดัชนี = 0.7692  โดยทั้ง 4 ดานดังกลาวมีตัวบงชี้ที่สําคัญคือ ประชากรท่ีเขาถึงอินเทอรเน็ตสูงมาก
เปนลําดับที่ 2  ประชากรท่ีมีโทรศัพทมือถือสูงเปนลําดับที่ 7  หมูบานที่ถนนสายหลักใชการไดตลอดปสูงมาก
อยูลําดับที่ 3  สัดสวนประชากรยากจนนอยมากอยูลําดับที่ 4  ความไมเสมอภาคของรายได (คาสัมประสิทธิ์จีนี
รายได) คอนขางนอยอยูลําดับที่ 4  รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนสูงมากเปนลําดับที่ 7  จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปสูงมากเปนลําดับที่ 3  คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สูงมากเปนลําดับที่ 3  และประชากรท่ีพิการนอยที่สุดอยูลําดับที่ 1 จาก 77 จังหวัด  ในทางกลับกัน จังหวัดภูเก็ต
มีจุดดอยการพัฒนาคนดานการมีสวนรวมซึ่งติดลําดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความกาวหนาดานการมีสวนรวม
นอยท่ีสุดโดยอยูลําดับที่ 71 จาก 77 จังหวัด คาดัชนีดานการมีสวนรวม = 0.2858 (คาเฉล่ียทั่วประเทศ = 
0.5308) มีตัวบงชี้ที่สําคัญคือ ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุมหรือองคกรในทองถิ่นนอยมากอยูลําดับที่ 76  และ
ประชากรที่ใชสิทธิลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ ป 2559 คอนขางนอยอยูลําดับที่ 72 จาก 77 จังหวัด  
นอกจากน้ี จังหวัดภูเก็ตยังมีจุดดอยในบางประเด็น เชน การแจงความคดีชีวิต รางกาย เพศ และคดีประทุษราย
ตอทรัพยคอนขางสูงมากอยูลําดับที่ 75  และครัวเรือนที่มีบานและที่ดินเปนของตนเองคอนขางนอยอยูลําดับที่ 
73 จาก 77 จังหวัด 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความกาวหนาการพัฒนาคนในภาพรวมมากสุดเปนลําดับ
ที่ 2 จาก 77 จังหวัด (คาดัชนี HAI = 0.6811) เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีความกาวหนาดานชีวิตการงานและดาน
สุขภาพสูงมากอยูลําดับที่ 3 จาก 77 จังหวัด มีคาดัชนี = 0.8140 และ 0.7701 ตามลําดับ โดยมีตัวบงชี้สําคัญ
คือ แรงงานท่ีมีประกันสังคมสูงมากเปนลําดับที่ 3  คะแนนสุขภาพจิตสูงมากเปนลําดับที่ 2  ประชากรท่ี
เจ็บปวยที่เปนผูปวยในนอยมากอยูลําดับท่ี 7 จาก 77 จังหวัด  ประกอบกับการพัฒนาคนดานการคมนาคมและ
การสื่อสารมีความกาวหนาติดลําดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความกาวหนามากท่ีสุด โดยอยูลําดับที่ 10 จาก 77 
จังหวัด โดยมีตัวบงชี้ ประชากรท่ีเขาถึงอินเทอรเน็ตและประชากรที่มีโทรศัพทมือถือคอนขางสูง อยูลําดับที่ 6 
และลําดับที่ 10 จาก 77 จังหวัด ตามลําดับ นอกจากน้ี จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีจุดเดนในบางประเด็น 
เชน ไมมีประชากรประสบอุทกภัยและภัยแลง  จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปสูงเปน
ลําดับที่ 6 จาก 77 จังหวัด เปนตน  แตอยางไรก็ตาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบางประเด็นที่เปนจุดดอย 
เชน การแจงความคดีชีวิต รางกาย เพศ และคดีประทุษรายตอทรัพยคอนขางสูงมากอยูลําดับที่ 72 จาก 77 
จังหวัด  และจํานวนอุบัติเหตุบนทองถนนก็คอนขางสูงมากเชนกัน โดยอยูลําดับที่ 71 จาก 77 จังหวัด 
   จังหวัดลําพูนมีความกาวหนาการพัฒนาคนในภาพรวมมากสุดเปนลําดับที่ 3 จาก 77 
จังหวัด (คาดัชนี HAI = 0.6795)  เนื่องจากลําพูนเปนจังหวัดที่มีความกาวหนาดานการมีสวนรวมมากท่ีสุดคือ
อยูลําดับที่ 1 จาก 77 จังหวัด คาดัชนี = 0.8729 มีตัวบงชี้ที่สําคัญคือ ประชากรท่ีใชสิทธิลงประชามติราง
รัฐธรรมนูญ ป 2559 มากท่ีสุดคืออยูลําดับที่ 1  และจํานวนองคกรชุมชนคอนขางสูงอยูลําดับที่ 6 จาก 77 
จังหวัด  ประกอบกับดานชีวิตการงานมีความกาวหนามากอยูลําดับที่ 5 จาก 77 จังหวัด คาดัชนี = 0.7422  มี
ตัวบงชี้ที่สําคัญคือ ไมมีประชากรทํางานต่ําระดับ และแรงงานท่ีมีประกันสังคมคอนขางสูงอยูลําดับที่ 11 จาก 
77 จังหวัด  นอกจากน้ี จังหวัดลําพูนมีจุดเดนในบางประเด็น เชน คะแนนสุขภาพจิตสูงมากอยูลําดับที่ 2  
อัตราการเขาเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาสูงมากอยูลําดับที่ 3 จาก 77 จังหวัด  ไมมี
ประชากรที่ประสบอุทกภัยและภัยแลง เปนตน  ในทางกลับกัน การพัฒนาคนดานสุขภาพของจังหวัดลําพูนมี
ความกาวหนานอยกวาดานอ่ืน โดยอยูลําดับที่ 67 จาก 77 จังหวัด คาดัชนี = 0.4555 มีตัวบงชี้ ประชากรท่ี
พิการคอนขางสูงมากอยูลําดับที่ 75  ทารกแรกเกิดที่มีนํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑก็คอนขางสูงอยูลําดับที่ 71 จาก 77 
จังหวัด 
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   จังหวัดนนทบุรีมีความกาวหนาการพัฒนาคนในภาพรวมมากสุดเปนลําดับ 4 จาก 77 
จังหวัด (คาดัชนี  HAI = 0.6788) เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีความกาวหนาดานการคมนาคมและการสื่อสาร
มากท่ีสุดอยูลําดับที่ 1 ของประเทศ มีคาดัชนียอยดานการคมนาคมและการส่ือสาร = 0.9425 (คาเฉลี่ยทั่ว
ประเทศ = 0.5754) ซึ่งมีตัวบงชี้คือ หมูบานที่ถนนสายหลักใชการไดตลอดปและประชากรมีโทรศัพทมือถือ
มากที่สุดคืออยูลําดับที่ 1 จาก 77 จังหวัด  ประกอบกับมีความกาวหนาดานรายไดและดานการศึกษามากสุด
เปนลําดับที่ 3 จาก 77 จังหวัด โดยมีตัวบงชี้คือ รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนสูงมากอยูลําดับที่ 4  สัดสวน
ประชากรยากจนนอยมากอยูลําดับที่ 5 จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปสูงมากอยูลําดับ
ที่ 2  และคาเฉลี่ยเชาวนปญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สูงมากอยูลําดับที่ 3 จาก 77 
จังหวัด  ในทางตรงกันขาม จังหวัดนนทบุรีมีจุดดอยการพัฒนาคนในดานการมีสวนรวมซ่ึงติดลําดับ 1 ใน 5 
จังหวัดที่มีความกาวหนาดานการมีสวนรวมนอยที่สุด โดยอยูลําดับที่ 73 จาก 77 จังหวัด คาดัชนี = 0.2403  
โดยมีตัวบงชี้ จํานวนองคกรชุมชน และครัวเรือนที่มีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน นอยมากอยู
ลําดับที่ 74 จาก 77 จังหวัด  และครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุมหรือองคกรในทองถิ่นคอนขางนอยอยูลําดับที่ 69 
จาก 77 จังหวัด 
   กรุงเทพมหานครมีความกาวหนาการพัฒนาคนในภาพรวมมากสุดเปนลําดับที่ 5 จาก 
77 จังหวัด (คาดัชนี HAI = 0.6780) เนื่องจากมีความโดดเดนการพัฒนาคนดานการศึกษาซ่ึงมีความกาวหนา
มากท่ีสุดอยูลําดับที่ 1 จาก 77 จังหวัด มีคาดัชนียอยดานการศึกษา = 0.9276 (คาเฉลี่ยทั่วประเทศ = 
0.4790) ซึ่งมีตัวบงชี้ที่สําคัญคือ จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป  อัตราการเขาเรียนรวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา และ คาเฉลี่ยเชาวนปญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ของกรุงเทพมหานครสูงที่สุดคืออยูลําดับที่ 1 จาก 77 จังหวัด  รวมทั้งมีความโดดเดนดาน
ชีวิตการงานและดานรายไดซึ่งมีความกาวหนามากท่ีสุดอยูลําดับที่ 1 จาก 77 จังหวัดเชนเดียวกัน มีคาดัชนี = 
0.8348 และ 0.8140 ตามลําดับ โดยมีตัวบงชี้ คือ มีแรงงานที่มีประกันสังคมสูงมากอยูลําดับที่ 2  รายไดเฉลี่ย
ของครัวเรือนสูงที่สุดอยูลําดับที่ 1 และสัดสวนประชากรยากจนก็นอยมากอยูลําดับที่ 7 จาก 77 จังหวัด   
ในทางกลับกัน การพัฒนาคนดานการมีสวนรวมของกรุงเทพมหานครยังมีความกาวหนานอยมากโดยติดลําดับ 
1 ใน 10 จังหวัดที่มีความกาวหนาดานการมีสวนรวมนอยที่สุด โดยอยูลําดับที่ 74 จาก 77 จังหวัด คาดัชนี = 
0.2113 ซึ่งมีตัวบงชี้ที่ติดลําดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีสวนรวมนอยที่สุด คือ ประชากรท่ีใชสิทธิลงประชามติราง
รัฐธรรมนูญ ป 2559  ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุมหรือองคกรในทองถิ่น  ครัวเรือนที่มีสวนรวมทํากิจกรรม
สาธารณะของหมูบาน  และจํานวนองคกรชุมชน  นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครมีจุดดอยในประเด็น จํานวน
อุบัติเหตุบนทองถนนสูงที่สุดอีกดวย (อยูลําดับที่ 77 จาก 77 จังหวัด) 
  4.2 จังหวัดที่มีความกาวหนาในการพัฒนาคนนอยท่ีสุดหาลําดับ คือ แมฮองสอน 
นราธิวาส ชัยนาท ปตตานี และสระแกว  โดยจังหวัดแมฮองสอนมีการพัฒนาคนกาวหนานอยที่สุดคืออยู
ลําดับที่ 77 จาก 77 จังหวัด  รองลงมาจังหวัดนราธิวาสมีความกาวหนาในการพัฒนาคนนอยมากอยูลําดับที่ 76  
จังหวัดชัยนาทอยูลําดับที่ 75  จังหวัดปตตานีอยูลําดับที่ 74  และจังหวัดสระแกวอยูลําดับที่ 73  โดยทั้ง 5 
จังหวัดดังกลาวมีความกาวหนาในการพัฒนาคนดานการศึกษาและดานรายไดนอยมาก ซึ่งมีคาดัชนีดาน
การศึกษาอยูระหวาง 0.1190 – 0.3303 (คาเฉล่ียประเทศ = 0.4790) และคาดัชนีดานรายไดอยูระหวาง 
0.2760 – 0.4323 (คาเฉลี่ยประเทศ = 0.5463) โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส ปตตานี และแมฮองสอน มีการ
พัฒนาคนดานการศึกษานอยที่สุด โดยอยูลําดับที่ 77, 76, และ 75 ตามลําดับ  รวมทั้ง จังหวัดนราธิวาสและ
ปตตานียังมกีารพัฒนาคนดานรายไดนอยที่สุด โดยอยูลําดับที่ 77 และ 76 ตามลําดับ อีกดวย  
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   จังหวัดแมฮองสอนมีความกาวหนาการพัฒนาคนในภาพรวมนอยที่สุดคืออยูลําดับที่ 
77 จาก 77 จังหวัด (คาดัชนี HAI = 0.4637)  เนื่องจากติดลําดับ 1 ใน 5 จังหวัดที่มีความกาวหนานอยที่สุด
ในดานการคมนาคมและการสื่อสาร ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม ดานการศึกษา และดานรายได  
โดยเฉพาะดานการคมนาคมและการสื่อสารกาวหนานอยที่สุดคืออยูลําดับที่ 77 คาดัชนี = 0.2359  ประกอบกับ
ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมมีความกาวหนานอยมากอยูลําดับที่ 76 คาดัชนี = 0.5969  ดานการศึกษา
มีความกาวหนานอยมากอยูลําดับที่ 75 คาดัชนี = 0.2043  และดานรายไดมีความกาวหนานอยมากอยูลําดับ
ที่ 74 จาก 77 จังหวัด คาดัชนี = 0.3062  ซึ่งทั้ง 4 ดานดังกลาวมีตัวบงชี้ที่สําคัญคือ ประชากรมีโทรศัพทมือถือ
นอยที่สุดอยูลําดับที่ 77  หมูบานที่ถนนสายหลักใชการไดตลอดปก็นอยที่สุด  ประชากรที่ประสบภัยแลงสูงมาก
เปนลําดับที่ 76  ประชากรท่ีประสบอุทกภัยสูงมากเปนลําดับที่ 74  ครัวเรือนที่มีบานและที่ดินเปนของตนเอง
นอยมากอยูลําดับที่ 70  จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปนอยที่สุดอยูลําดับที่ 77  และ
ประชากรยากจนมากที่สุดอยูลําดับที่ 77 จาก 77 จังหวัด  อยางไรก็ตาม จังหวัดแมฮองสอนมีจุดเดนในบาง
ประเด็น เชน การปลอยกาซเรือนกระจกนอยที่สุดคืออยูลําดับที่ 1  อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางานนอยมากอยูลําดับที่ 2  และประชากรท่ีใชสิทธิลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ ป 2559 สูงมาก
อยูลําดับที่ 2 จาก 77 จังหวัด 
   จังหวัดนราธิวาสมีความกาวหนาการพัฒนาคนในภาพรวมนอยมากอยูลําดับที่ 76 
จาก 77 จังหวัด (คาดัชนี HAI = 0.4800)  เนื่องจากการพัฒนาคนในแตละดานของจังหวัดนราธิวาสมี
ความกาวหนานอยมากเม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะการพัฒนาคนดานการศึกษา ดานรายได ดานการ
คมนาคมและการสื่อสารติดลําดับ 1 ใน 5 จังหวัดที่มีความกาวหนานอยที่สุด โดยอยูลําดับที่ 77 ลําดับที่ 77 
และลําดับที่ 75 จาก 77 จังหวัด มีคาดัชนี = 0.1190 คาดัชนี = 0.2706 และคาดัชนี = 0.3646 ตามลําดับ  
ประกอบกับการพัฒนาคนดานสุขภาพติดลําดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความกาวหนานอยที่สุดโดยอยูลําดับที่ 68 
จาก 77 จังหวัด มีคาดัชนี = 0.4549 ซึ่งทั้ง 4 ดานดังกลาวมีตัวบงชี้สําคัญ คือ อัตราการเขาเรียนรวมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา  และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นอยที่สุดอยูลําดับที่ 77  ความไมเสมอภาคของรายได (คาสัมประสิทธิ์จีนีรายได) มากที่สุดอยูลําดับที่ 77  
สัดสวนประชากรยากจนสูงมากอยูลําดับที่ 76  ประชากรที่มีโทรศัพทมือถือนอยมากอยูลาํดับที่ 76  ประชากร
ที่เขาถึงอินเทอรเน็ตนอยมากอยูลําดับที่ 75  และทารกแรกเกิดที่มีนํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑคอนขางสูงอยูลําดับที่ 
73 จาก 77 จังหวัด  แตอยางไรก็ตาม จังหวัดนราธิวาสมีจุดเดนในบางประเด็น เชน ติดลําดับ 1 ใน 5 จังหวัดที่
มีครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภคนอยที่สุดโดยอยูลําดับที่ 2 จาก 77 จังหวัด  ประชากรที่ใชสิทธิ
ลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ ป 2559 สูงมากเปนลําดับที่ 9 จาก 77 จังหวัด  ไมมีประชากรทํางานตํ่าระดับ 
และไมมีประชากรที่ประสบภัยแลง 
   จังหวัดชัยนาทมีความกาวหนาในการพัฒนาคนในภาพรวมนอยมากอยูลําดับที่ 75 
จาก 77 จังหวัด (คาดัชนี HAI = 0.4840)  เนื่องจากเปนจังหวัดที่ติดลําดับ 1 ใน 5 จังหวัดที่มีความกาวหนา
ดานชีวิตการงานและดานการคมนาคมและการสื่อสารนอยที่สุด โดยอยูลําดับที่ 75 จาก 77 จังหวัดเทากันทั้ง 
2 ดาน มีคาดัชนี = 0.3715 และคาดัชนี = 0.6151 ตามลําดับ มีตัวบงชี้ที่สําคัญคือ มีการทํางานตํ่าระดับสูง
มากเปนลําดับที่ 75 และมีประชากรท่ีประสบอุทกภัยมากท่ีสุดในประเทศคืออยูลําดับที่ 77 จาก 77 จังหวัด  
ประกอบกับจังหวัดชัยนาทยังติดลําดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความกาวหนาดานรายไดนอยที่สุดอีกดวย โดยอยู
ลําดับที่ 69 จาก 77 จังหวัด คาดัชนี = 0.3606 มีตัวบงชี้ สัดสวนประชากรยากจนคอนขางสูงมากอยูลําดับที่ 
72 จาก 77 จังหวัด  อยางไรก็ตาม การพัฒนาคนดานการมีสวนรวมของจังหวัดชัยนาทมีความกาวหนามากกวา
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ดานอ่ืนโดยอยูลําดับที่ 25 จาก 77 จังหวัด มีคาดัชนี = 0.6113 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยทั่วประเทศ (คาเฉลี่ยทั่ว
ประเทศ = 0.5308) 
   จังหวัดปตตานีมีความกาวหนาการพัฒนาคนในภาพรวมนอยมากอยูลําดับที่ 74 จาก 
77 จังหวัด (คาดัชนี HAI = 0.4950)  เนื่องจากการพัฒนาคนในแตละดานของจังหวัดปตตานีมีความกาวหนา
นอยมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ  โดยเฉพาะดานการศึกษาและดานรายไดติดลําดับ 1 ใน 5 จังหวัดที่มี
ความกาวหนานอยที่สุดโดยทั้ง 2 ดานอยูลําดับที่ 76 จาก 77 จังหวัด มีคาดัชนี = 0.1933 และคาดัชนี = 
0.3040 ตามลําดับ โดยมีตัวบงชี้ที่สําคัญคือ คาเฉลี่ยเชาวนปญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1 นอยที่สุดอยูลําดับที่ 77  คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนอยมากอยู
ลําดับที่ 76  สัดสวนประชากรยากจนสูงมากอยูลําดับที่ 75  รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนคอนขางต่ํามากอยู
ลําดับที่ 70 จาก 77 จังหวัด  ประกอบกับการพัฒนาคนดานชีวิตการงานของจังหวัดปตตานีติดลําดับ 1 ใน 10 
จังหวัดที่มีความกาวหนานอยที่สุดอีกดวย โดยอยูลําดับที่ 71 จาก 77 จังหวัด คาดัชนี = 0.4548 มีตัวบงชี้ 
อัตราการวางงานคอนขางสูงอยูลําดับที่ 73 จาก 77 จังหวัด  นอกจากนี้ จังหวัดปตตานียังมีจุดดอยในบาง
ประเด็น เชน ทารกแรกเกิดที่มีนํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑคอนขางสูงอยูลําดับที่ 72  และประชากรท่ีมี
โทรศัพทมือถือคอนขางตํ่าอยูลําดับที่ 73 จาก 77 จังหวัด  อยางไรก็ตาม การพัฒนาคนดานท่ีอยูอาศัยและ
สภาพแวดลอมของจังหวัดปตตานีมีความกาวหนามากกวาดานอื่น โดยอยูลําดับที่ 20 จาก 77 จังหวัด มีคา
ดัชนี = 0.9317 มีตัวบงชี้ที่สําคัญคือ ไมมีประชากรที่ประสบอุทกภัยและภัยแลง  
   จังหวัดสระแกวมีความกาวหนาการพัฒนาคนในภาพรวมนอยมากอยูลําดับที่ 73 
จาก 77 จังหวัด (ดัชนี HAI = 0.5183)  เนื่องจากการพัฒนาคนในแตละดานของจังหวัดสระแกวมี
ความกาวหนานอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ  โดยเฉพาะการพัฒนาคนดานชีวิตครอบครัวและชุมชน
มีความกาวหนานอยกวาดานอื่นๆ โดยมีคาดัชนี = 0.4299 อยูลําดับที่ 72 จาก 77 จังหวัด มีตัวบงชี้ ครัวเรือน
ที่มีหัวหนาครัวเรือนเด่ียวมีสัดสวนสูงรอยละ 32.47 อยูลําดับที่ 73 จาก 77 จังหวัด  นอกจากน้ี จังหวัด
สระแกวยังมีจุดดอยในบางประเด็น เชน ประชากรท่ีประสบภัยแลงคอนขางสูงอยูลําดับที่ 74 จาก 77 จังหวัด  
คะแนนเฉล่ียการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคอนขางต่ําและความไมเสมอภาคของรายได (คา
สัมประสิทธิ์จีนีรายได) คอนขางสูง โดยอยูลําดับที่ 70 จาก 77 จังหวัด เปนตน  แตอยางไรก็ตาม จังหวัด
สระแกวมีจุดเดนในบางประเด็น เชน ไมมีประชากรประสบอุทกภัย และประชากรท่ีเจ็บปวยที่เปนผูปวยในมี
สัดสวนต่ํารอยละ 8.86 ซึ่งอยูลําดับที่ 9 จาก 77 จังหวัด 
  4.3 ความกาวหนาของคนในระดับภาค พบวา ภาคกลางมีความกาวหนาการพัฒนาคน
มากที่สุด สวนภาคใตมีความกาวหนาการพัฒนาคนนอยที่สุด  การประเมินความกาวหนาของคนในระดับ
ภาคโดยแบงภาคออกเปน 4 ภาคคือ ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต ปรากฎวา ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) มีความกาวหนาการพัฒนาคนมากที่สุด คาดัชนี 
HAI = 0.6111 เนื่องจากมีการพัฒนาคนใน 5 ดานมากกวาภาคอ่ืนๆ คือ ดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดานชีวิต
การงาน ดานรายได และดานการคมนาคมและการสื่อสาร แต ในดานการมีสวนรวมและดานที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอมกลับมีการพัฒนานอยกวาทุกภาค  สวนภาคที่มีการพัฒนาคนรองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ตามลําดับ ซึ่งภาคใตเปนภาคที่มีการพัฒนาคนนอยที่สุด คาดัชนี HAI = 
0.5598 เนื่องจากมีการพัฒนาคนดานชีวิตการงานและดานชีวิตครอบครัวและชุมชนนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับภาคอ่ืน  รวมทั้งการพัฒนาคนดานการศึกษาก็คอนขางนอยมาก (คาดัชนียอยดานการศึกษา = 0.3910) 
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ภาพท่ี 1 ดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ระดับภาค 

 
  4.4 ความกาวหนาในการพัฒนาคนดานตาง ๆ ในภาพรวมของประเทศ พบวา การ
พัฒนาคนดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมมีความกาวหนามากท่ีสุด แตดานการศึกษากาวหนานอยที่สุด  
เม่ือพิจารณาจากคาดัชนียอยของแตละดานที่เปนคาเฉลี่ยของประเทศ บงชี้ไดวา การพัฒนาคนดานที่อยูอาศัย
และสภาพแวดลอมมีความกาวหนามากที่สุด คาดัชนี = 0.8208 รองลงมาคือดานชีวิตครอบครัวและชุมชน 
ดานชีวิตการงาน ดานการคมนาคมและการสื่อสาร ดานสุขภาพ ดานรายได ดานการมีสวนรวม ตามลําดับ สวน
ดานการศึกษามีความกาวหนานอยที่สุด โดยสะทอนจากคาดัชนียอยดานการศึกษา มีคาเทากับ 0.4790 
เทานั้น  ในขณะที่คาดัชนียอยดานอื่นมีคาอยูในชวง 0.53 จนถึง 0.82 

 
ภาพท่ี 2 ดัชนียอยการพัฒนาคนในภาพรวมของประเทศ 

 
 
 

0.6111 

0.5962 

0.5734 

0.5598 0.40

0.60

0.80
ภาคกลาง 

ภาคเหนือ 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต 

0.5656 

0.4790 

0.6230 

0.5463 

0.8208 
0.6317 

0.5754 

0.5308 

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
สุขภาพ 

การศึกษา 

ชีวิตการงาน 

รายได 

ที่อยูอาศัยฯ 

ชีวิตครอบครัวฯ 

การคมนาคมสื่อสาร 

การมีสวนรวม 



 

- 8 - | สรุปสําหรับผูบรหิาร | สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

 5.  การใชประโยชนจากดัชนี HAI 
  5.1 ดัชนี HAI เปนเคร่ืองมือประเมินความกาวหนาของคนในระดับจังหวัด ทําใหจังหวัด
ตางๆ ไดทราบถึงลําดับตําแหนงของตนเม่ือเปรียบเทียบความกาวหนาของคนในจังหวัดตนกับจังหวัดอ่ืนๆ  
และชวยใหจังหวัดไดทราบถึงจุดเดนจุดดอยในการพัฒนาคนของตนซึ่งจะนําไปสูการศึกษาขอมูลเชิงลึกเพ่ือจะ
ไดดําเนินการแกไขปญหาและพัฒนาคนในจังหวัดใหมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น   ตลอดจนการนําดัชนี HAI ไปใช
ประกอบการจัดทํายุทธศาสตรจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งการจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความอยูดีมีสุขของประชาชนในจังหวัดใหดีขึ้นตอไป   
  5.2 ดัชนี HAI ระดับจังหวัดสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการประเมินผลการพัฒนาจังหวัด
โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต รวมกับ “ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด” ซึ่งใชในการ
บริหารและจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงาน ที่จะชวยยกระดับการพัฒนาของจังหวัด และการติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานของจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  5.3 ดัชนี HAI ระดับภาค จะเปนเครื่องบงชี้ไดวา การพัฒนาคนภาคใดมีความกาวหนา
มากนอยแคไหน ซึ่ง HAI ป 2560 บงชี้วา ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) มีความกาวหนาการพัฒนาคน
มากที่สุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สวนภาคใต มีความกาวหนาการพัฒนาคนนอย
ที่สุด เนื่องจากมีการพัฒนาคนดานชีวิตการงานและดานชีวิตครอบครัวและชุมชนนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ภาคอ่ืน และการพัฒนาคนดานการศึกษาก็คอนขางนอยมาก  ซึ่งขอมูลดังกลาวนี้ ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาคนในภาคใตจะตองใหความสําคัญและรีบเรงดําเนินการสงเสริมอาชีพการมีงานทํา สวัสดิการและ
ความปลอดภัยในการทํางานของแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาดานการศึกษาของประชากรในภาคใต เพ่ือผลักดันให
การพัฒนาคนในภาคใตมีความกาวหนาทัดเทียมกับภาคอ่ืนๆ 
  5.4 ดัชนียอย HAI ทั้ง  8 ดาน  จะเปนเครื่องบงชี้ ไดว า  การพัฒนาคนดานใดมี
ความกาวหนามากนอยแคไหน ซึ่ง HAI ป 2560 บงชี้วา การพัฒนาคนดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมมี
ความกาวหนามากท่ีสุด รองลงมาคือดานชีวิตครอบครัวและชุมชน ดานชีวิตการงาน ดานการคมนาคมและการ
สื่อสาร ดานสุขภาพ ดานรายได ดานการมีสวนรวม ตามลําดับ สวนดานการศึกษามีความกาวหนานอยที่สุด   
ซึ่งขอมูลดังกลาวนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคนโดยเฉพาะดานการศึกษาทั้งในระดับสวนกลางและ
ระดับจังหวัด จะตองมีความตระหนักถึงปญหาและควรใหความสําคัญกับการคนควาหาสาเหตุเชิงลึกในประเด็น
ที่ทําใหการพัฒนาคนดานการศึกษาไมกาวหนาเทาที่ควร เพ่ือนํามาสูการพัฒนาคนดานการศึกษาใหมี
ความกาวหนาทัดเทียมกับการพัฒนาคนดานอ่ืนตอไป  
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ลําดบั จงัหวดั คา่ดชัน ี
1 ภูเก็ต 0.6885 
2 พระนครศรอียธุยา 0.6811 
3 ลําพูน 0.6795 
4 นนทบุร ี 0.6788 
5 กรุงเทพมหานคร 0.6780 
6 ชลบุร ี 0.6613 
7 พะเยา 0.6584 
8 ระยอง 0.6578 
9 ลําปาง 0.6450 
10 ปทมุธาน ี 0.6384 
11 ฉะเชงิเทรา 0.6367 
12 นครปฐม 0.6354 
13 สระบุร ี 0.6341 
14 แพร ่ 0.6252 
15 ชุมพร 0.6252 
16 เพชรบูรณ์ 0.6239 
17 สมุทรปราการ 0.6231 
18 สมุทรสงคราม 0.6203 
19 สมุทรสาคร 0.6175 
20 เชยีงราย 0.6174 
21 เชยีงใหม ่ 0.6159 
22 สงิหบุ์ร ี 0.6111 
23 ปราจนีบุร ี 0.6098 
24 ขอนแกน่ 0.6090 
25 รอ้ยเอ็ด 0.6075 
26 อุดรธาน ี 0.6062 
27 ตราด 0.6049 
28 เพชรบุร ี 0.5984 
29 นา่น 0.5968 
30 สงขลา 0.5955 
31 บงึกาฬ 0.5942 
32 ระนอง 0.5937 
33 มหาสารคาม 0.5937 
34 อํานาจเจรญิ 0.5905 
35 พษิณุโลก 0.5895 
36 นครนายก 0.5886 
37 หนองคาย 0.5881 
38 จนัทบุร ี 0.5862 
39 หนองบวัลําภู 0.5857 
40 อุตรดติถ ์ 0.5845 
41 ประจวบครีขีนัธ ์ 0.5843 
42 เลย 0.5819 
43 นครราชสมีา 0.5816 
44 ลพบุร ี 0.5797 
45 กาฬสนิธุ ์ 0.5793 
46 ยโสธร 0.5790 
47 สุโขทยั 0.5757 
48 ชยัภูม ิ 0.5744 
49 นครพนม 0.5742 
50 สกลนคร 0.5734 
51 ศรสีะเกษ 0.5727 
52 สตลู 0.5726 
53 ราชบุร ี 0.5713 
54 พจิติร 0.5705 
55 นครศรธีรรมราช 0.5687 
56 พทัลุง 0.5679 
57 นครสวรรค ์ 0.5665 
58 มุกดาหาร 0.5661 
59 พงังา 0.5649 
60 กําแพงเพชร 0.5643 
61 ตาก 0.5631 
62 อุบลราชธาน ี 0.5586 
63 ตรงั 0.5530 
64 อุทยัธาน ี 0.5508 
65 สุราษฎธ์าน ี 0.5476 
66 กระบ ี 0.5465 
67 กาญจนบุร ี 0.5457 
68 สุพรรณบุร ี 0.5403 
69 อา่งทอง 0.5298 
70 บุรรีมัย ์ 0.5265 
71 สุรนิทร ์ 0.5203 
72 ยะลา 0.5183 
73 สระแกว้ 0.5183 
74 ปัตตาน ี 0.4950 
75 ชยันาท 0.4840 
76 นราธวิาส 0.4800 
77 แมฮ่อ่งสอน 0.4637 

แผนที่ 1 : ดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index - HAI) รายจังหวัด ป 2560 
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ลําดบั จงัหวดั คา่ดชัน ี
1 ระนอง 0.7865 
2 บงึกาฬ 0.7779 
3 พระนครศรอียธุยา 0.7701 
4 ปทมุธาน ี 0.7694 
5 ภูเก็ต 0.7692 
6 ตราด 0.7385 
7 ตาก 0.7155 
8 สมุทรสาคร 0.6868 
9 พงังา 0.6854 
10 นนทบุร ี 0.6815 
11 ชุมพร 0.6734 
12 มหาสารคาม 0.6678 
13 นครพนม 0.6603 
14 กรุงเทพมหานคร 0.6530 
15 ประจวบครีขีนัธ ์ 0.6516 
16 ระยอง 0.6458 
17 สมุทรสงคราม 0.6410 
18 อุดรธาน ี 0.6358 
19 สงิหบุ์ร ี 0.6348 
20 สมุทรปราการ 0.6310 
21 รอ้ยเอ็ด 0.6268 
22 มุกดาหาร 0.6243 
23 นครศรธีรรมราช 0.6236 
24 สงขลา 0.6224 
25 ฉะเชงิเทรา 0.6216 
26 สระบุร ี 0.6079 
27 กาญจนบุร ี 0.6073 
28 สุราษฎธ์าน ี 0.6026 
29 ลพบุร ี 0.6005 
30 เพชรบุร ี 0.5995 
31 กาฬสนิธุ ์ 0.5967 
32 ปราจนีบุร ี 0.5900 
33 นครราชสมีา 0.5894 
34 ชลบุร ี 0.5865 
35 เพชรบูรณ์ 0.5845 
36 กระบ ี 0.5818 
37 ขอนแกน่ 0.5800 
38 สระแกว้ 0.5759 
39 เชยีงใหม ่ 0.5749 
40 นครปฐม 0.5745 
41 พทัลุง 0.5709 
42 สุโขทยั 0.5698 
43 ปัตตาน ี 0.5698 
44 อํานาจเจรญิ 0.5664 
45 แมฮ่อ่งสอน 0.5574 
46 สุพรรณบุร ี 0.5557 
47 เชยีงราย 0.5534 
48 หนองคาย 0.5470 
49 ราชบุร ี 0.5441 
50 สตลู 0.5418 
51 หนองบวัลําภู 0.5338 
52 จนัทบุร ี 0.5321 
53 พจิติร 0.5293 
54 กําแพงเพชร 0.5210 
55 ศรสีะเกษ 0.5160 
56 ยะลา 0.5151 
57 ตรงั 0.5125 
58 นครสวรรค ์ 0.5113 
59 ชยัภูม ิ 0.5087 
60 ชยันาท 0.5074 
61 ยโสธร 0.4887 
62 พษิณุโลก 0.4832 
63 นา่น 0.4753 
64 บุรรีมัย ์ 0.4751 
65 สกลนคร 0.4602 
66 อุบลราชธาน ี 0.4593 
67 ลําพูน 0.4555 
68 นราธวิาส 0.4549 
69 ลําปาง 0.4497 
70 อุตรดติถ ์ 0.4465 
71 อุทยัธาน ี 0.4422 
72 แพร ่ 0.4195 
73 พะเยา 0.4025 
74 นครนายก 0.3860 
75 เลย 0.3457 
76 อา่งทอง 0.3424 
77 สุรนิทร ์ 0.3016 

แผนท่ี 2 : ดัชนียอยดานสุขภาพ รายจังหวัด ป 2560 
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ลําดบั จงัหวดั คา่ดชัน ี
1 กรุงเทพมหานคร 0.9276 
2 ชลบุร ี 0.7592 
3 นนทบุร ี 0.7246 
4 ภูเก็ต 0.6926 
5 นครปฐม 0.6903 
6 สมุทรสงคราม 0.6409 
7 ระยอง 0.6400 
8 แพร ่ 0.6332 
9 พะเยา 0.6282 
10 เชยีงใหม ่ 0.6197 
11 ปทมุธาน ี 0.6179 
12 ลําพูน 0.6140 
13 ลําปาง 0.5929 
14 สงิหบุ์ร ี 0.5772 
15 สมุทรปราการ 0.5736 
16 เพชรบุร ี 0.5594 
17 พระนครศรอียธุยา 0.5405 
18 ปราจนีบุร ี 0.5368 
19 สงขลา 0.5365 
20 นครนายก 0.5316 
21 ฉะเชงิเทรา 0.5280 
22 ราชบุร ี 0.5120 
23 อา่งทอง 0.5069 
24 นครศรธีรรมราช 0.5065 
25 สระบุร ี 0.5052 
26 ตราด 0.5049 
27 นา่น 0.5024 
28 พษิณุโลก 0.5022 
29 อุตรดติถ ์ 0.5007 
30 ลพบุร ี 0.4996 
31 จนัทบุร ี 0.4795 
32 ชุมพร 0.4629 
33 ประจวบครีขีนัธ ์ 0.4615 
34 ขอนแกน่ 0.4451 
35 สุพรรณบุร ี 0.4416 
36 ตรงั 0.4413 
37 หนองคาย 0.4392 
38 พทัลุง 0.4335 
39 อุดรธาน ี 0.4277 
40 มหาสารคาม 0.4074 
41 เชยีงราย 0.4034 
42 นครราชสมีา 0.3979 
43 นครสวรรค ์ 0.3976 
44 สตลู 0.3811 
45 สมุทรสาคร 0.3749 
46 เลย 0.3749 
47 สุโขทยั 0.3746 
48 รอ้ยเอ็ด 0.3736 
49 เพชรบูรณ์ 0.3713 
50 สุราษฎธ์าน ี 0.3691 
51 พงังา 0.3602 
52 กาญจนบุร ี 0.3590 
53 พจิติร 0.3501 
54 ยโสธร 0.3496 
55 นครพนม 0.3429 
56 บุรรีมัย ์ 0.3378 
57 อุทยัธาน ี 0.3320 
58 สระแกว้ 0.3303 
59 กาฬสนิธุ ์ 0.3268 
60 กระบ ี 0.3213 
61 สกลนคร 0.3194 
62 ชยันาท 0.3175 
63 สุรนิทร ์ 0.3170 
64 ชยัภูม ิ 0.3167 
65 ระนอง 0.3151 
66 มุกดาหาร 0.3098 
67 กําแพงเพชร 0.3083 
68 ศรสีะเกษ 0.3061 
69 อํานาจเจรญิ 0.3009 
70 ยะลา 0.2639 
71 บงึกาฬ 0.2632 
72 อุบลราชธาน ี 0.2529 
73 ตาก 0.2467 
74 หนองบวัลําภู 0.2400 
75 แมฮ่อ่งสอน 0.2043 
76 ปัตตาน ี 0.1933 
77 นราธวิาส 0.1190 

แผนท่ี 3 : ดัชนียอยดานการศึกษา รายจังหวัด ป 2560 
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ลําดบั จงัหวดั คา่ดชัน ี
1 กรุงเทพมหานคร 0.8348 
2 ชลบุร ี 0.8201 
3 พระนครศรอียธุยา 0.8140 
4 ระยอง 0.7921 
5 ลําพูน 0.7422 
6 เชยีงราย 0.7409 
7 ระนอง 0.7355 
8 สมุทรสงคราม 0.7268 
9 แมฮ่อ่งสอน 0.7195 
10 อํานาจเจรญิ 0.7157 
11 พะเยา 0.7110 
12 สมุทรสาคร 0.7037 
13 จนัทบุร ี 0.7036 
14 ยโสธร 0.6991 
15 เลย 0.6954 
16 ตราด 0.6862 
17 ตาก 0.6844 
18 มุกดาหาร 0.6815 
19 กาฬสนิธุ ์ 0.6809 
20 ชยัภูม ิ 0.6807 
21 ประจวบครีขีนัธ ์ 0.6751 
22 นครปฐม 0.6695 
23 นครนายก 0.6687 
24 สระบุร ี 0.6674 
25 สกลนคร 0.6659 
26 ศรสีะเกษ 0.6644 
27 ฉะเชงิเทรา 0.6630 
28 อุทยัธาน ี 0.6543 
29 ภูเก็ต 0.6514 
30 นา่น 0.6481 
31 รอ้ยเอ็ด 0.6475 
32 ขอนแกน่ 0.6451 
33 หนองบวัลําภู 0.6422 
34 นนทบุร ี 0.6366 
35 ลําปาง 0.6310 
36 ลพบุร ี 0.6292 
37 เพชรบุร ี 0.6180 
38 ปทมุธาน ี 0.6177 
39 เพชรบูรณ์ 0.6116 
40 พษิณุโลก 0.6031 
41 ปราจนีบุร ี 0.5996 
42 ชุมพร 0.5985 
43 บุรรีมัย ์ 0.5953 
44 กาญจนบุร ี 0.5911 
45 มหาสารคาม 0.5895 
46 อุดรธาน ี 0.5889 
47 นครสวรรค ์ 0.5799 
48 พจิติร 0.5692 
49 สมุทรปราการ 0.5678 
50 สุรนิทร ์ 0.5638 
51 สุพรรณบุร ี 0.5625 
52 ราชบุร ี 0.5621 
53 นราธวิาส 0.5548 
54 แพร ่ 0.5533 
55 นครพนม 0.5458 
56 เชยีงใหม ่ 0.5449 
57 หนองคาย 0.5439 
58 พทัลุง 0.5401 
59 สุราษฎธ์าน ี 0.5391 
60 ยะลา 0.5379 
61 บงึกาฬ 0.5359 
62 ตรงั 0.5357 
63 อุบลราชธาน ี 0.5241 
64 สระแกว้ 0.5127 
65 นครศรธีรรมราช 0.5104 
66 นครราชสมีา 0.4964 
67 สงิหบุ์ร ี 0.4717 
68 อา่งทอง 0.4693 
69 กระบ ี 0.4663 
70 กําแพงเพชร 0.4660 
71 ปัตตาน ี 0.4548 
72 สงขลา 0.4503 
73 อุตรดติถ ์ 0.4328 
74 สตลู 0.4088 
75 ชยันาท 0.3715 
76 พงังา 0.3283 
77 สุโขทยั 0.3224 

แผนท่ี 4 : ดัชนียอยดานชีวิตการงาน รายจังหวัด ป 2560 
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ลําดบั จงัหวดั คา่ดชัน ี
1 กรุงเทพมหานคร 0.8140 
2 สมุทรสาคร 0.7961 
3 นนทบุร ี 0.7937 
4 ภูเก็ต 0.7701 
5 สมุทรปราการ 0.7660 
6 สมุทรสงคราม 0.7346 
7 ชลบุร ี 0.7340 
8 นครปฐม 0.7178 
9 ระยอง 0.7177 
10 ฉะเชงิเทรา 0.6783 
11 สระบุร ี 0.6547 
12 กําแพงเพชร 0.6469 
13 ปทมุธาน ี 0.6431 
14 เพชรบูรณ์ 0.6386 
15 สุราษฎธ์าน ี 0.6288 
16 พระนครศรอียธุยา 0.6285 
17 เชยีงใหม ่ 0.6157 
18 พจิติร 0.6133 
19 สงขลา 0.6029 
20 พงังา 0.5862 
21 จนัทบุร ี 0.5853 
22 เพชรบุร ี 0.5845 
23 ราชบุร ี 0.5799 
24 สตลู 0.5787 
25 ปราจนีบุร ี 0.5699 
26 รอ้ยเอ็ด 0.5660 
27 สุพรรณบุร ี 0.5649 
28 ชุมพร 0.5596 
29 นครสวรรค ์ 0.5575 
30 นครนายก 0.5551 
31 หนองคาย 0.5549 
32 เชยีงราย 0.5515 
33 นครศรธีรรมราช 0.5509 
34 สุโขทยั 0.5491 
35 อุทยัธาน ี 0.5489 
36 นครราชสมีา 0.5465 
37 ประจวบครีขีนัธ ์ 0.5453 
38 ตราด 0.5434 
39 กาญจนบุร ี 0.5415 
40 ลําพูน 0.5377 
41 ระนอง 0.5282 
42 กระบ ี 0.5281 
43 ยะลา 0.5219 
44 พะเยา 0.5209 
45 สงิหบุ์ร ี 0.5204 
46 อุตรดติถ ์ 0.5175 
47 พษิณุโลก 0.5147 
48 ลําปาง 0.5138 
49 เลย 0.5076 
50 แพร ่ 0.4887 
51 ขอนแกน่ 0.4861 
52 ลพบุร ี 0.4835 
53 หนองบวัลําภู 0.4800 
54 พทัลุง 0.4752 
55 อา่งทอง 0.4664 
56 อุดรธาน ี 0.4553 
57 ชยัภูม ิ 0.4544 
58 ศรสีะเกษ 0.4524 
59 ตรงั 0.4458 
60 สระแกว้ 0.4323 
61 บงึกาฬ 0.4306 
62 มหาสารคาม 0.4160 
63 สกลนคร 0.3998 
64 สุรนิทร ์ 0.3996 
65 อุบลราชธาน ี 0.3991 
66 ตาก 0.3814 
67 นา่น 0.3724 
68 นครพนม 0.3632 
69 ชยันาท 0.3606 
70 ยโสธร 0.3571 
71 บุรรีมัย ์ 0.3474 
72 กาฬสนิธุ ์ 0.3392 
73 อํานาจเจรญิ 0.3224 
74 แมฮ่อ่งสอน 0.3062 
75 มุกดาหาร 0.3060 
76 ปัตตาน ี 0.3040 
77 นราธวิาส 0.2760 

แผนท่ี 5 : ดัชนียอยดานรายได รายจังหวัด ป 2560 
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ลําดบั จงัหวดั คา่ดชัน ี
1 รอ้ยเอ็ด 0.9912 
2 สกลนคร 0.9905 
3 อํานาจเจรญิ 0.9891 
4 ศรสีะเกษ 0.9802 
5 บงึกาฬ 0.9800 
6 พะเยา 0.9797 
7 หนองคาย 0.9790 
8 ยโสธร 0.9788 
9 นครพนม 0.9786 
10 กาฬสนิธุ ์ 0.9691 
11 แพร ่ 0.9677 
12 อุบลราชธาน ี 0.9630 
13 ชยัภูม ิ 0.9552 
14 มุกดาหาร 0.9549 
15 ลําพูน 0.9541 
16 บุรรีมัย ์ 0.9454 
17 สุรนิทร ์ 0.9452 
18 เพชรบูรณ์ 0.9415 
19 สุพรรณบุร ี 0.9341 
20 ปัตตาน ี 0.9317 
21 หนองบวัลําภู 0.9294 
22 นครนายก 0.9251 
23 พทัลุง 0.9220 
24 เลย 0.9118 
25 สงิหบุ์ร ี 0.9107 
26 มหาสารคาม 0.9106 
27 อา่งทอง 0.9095 
28 อุดรธาน ี 0.9065 
29 เชยีงราย 0.9048 
30 พจิติร 0.9004 
31 ลพบุร ี 0.8974 
32 พษิณุโลก 0.8966 
33 ลําปาง 0.8958 
34 นครราชสมีา 0.8921 
35 สุโขทยั 0.8901 
36 กําแพงเพชร 0.8862 
37 นครสวรรค ์ 0.8740 
38 นราธวิาส 0.8547 
39 เชยีงใหม ่ 0.8534 
40 ราชบุร ี 0.8509 
41 สมุทรสงคราม 0.8491 
42 ยะลา 0.8350 
43 ปราจนีบุร ี 0.8350 
44 สตลู 0.8348 
45 ชุมพร 0.8336 
46 นครศรธีรรมราช 0.8329 
47 อุตรดติถ ์ 0.8300 
48 สระแกว้ 0.8174 
49 กาญจนบุร ี 0.8161 
50 ขอนแกน่ 0.8132 
51 ตาก 0.8130 
52 พระนครศรอียธุยา 0.8072 
53 สระบุร ี 0.8014 
54 ระนอง 0.7842 
55 สงขลา 0.7814 
56 นครปฐม 0.7805 
57 ฉะเชงิเทรา 0.7805 
58 จนัทบุร ี 0.7746 
59 เพชรบุร ี 0.7739 
60 ประจวบครีขีนัธ ์ 0.7682 
61 นนทบุร ี 0.7564 
62 นา่น 0.7520 
63 ตรงั 0.7390 
64 กระบ ี 0.7265 
65 ภูเก็ต 0.7167 
66 อุทยัธาน ี 0.7051 
67 ระยอง 0.7009 
68 ปทมุธาน ี 0.6991 
69 สมุทรปราการ 0.6938 
70 พงังา 0.6748 
71 สมุทรสาคร 0.6688 
72 กรุงเทพมหานคร 0.6606 
73 สุราษฎธ์าน ี 0.6556 
74 ชลบุร ี 0.6323 
75 ชยันาท 0.6151 
76 แมฮ่อ่งสอน 0.5969 
77 ตราด 0.5350 

แผนท่ี 6 : ดัชนียอยดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม รายจังหวัด ป 2560 
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ลําดบั จงัหวดั คา่ดชัน ี
1 สมุทรปราการ 0.8422 
2 สกลนคร 0.7759 
3 ขอนแกน่ 0.7531 
4 หนองบวัลําภู 0.7514 
5 สมุทรสาคร 0.7420 
6 บงึกาฬ 0.7260 
7 อุบลราชธาน ี 0.7181 
8 ปทมุธาน ี 0.7168 
9 อํานาจเจรญิ 0.7126 
10 นา่น 0.7119 
11 นครราชสมีา 0.7107 
12 ศรสีะเกษ 0.6981 
13 อุดรธาน ี 0.6969 
14 ภูเก็ต 0.6959 
15 อุตรดติถ ์ 0.6949 
16 เลย 0.6923 
17 ตาก 0.6850 
18 ชลบุร ี 0.6815 
19 แพร ่ 0.6809 
20 กาฬสนิธุ ์ 0.6805 
21 สุรนิทร ์ 0.6733 
22 ชยัภูม ิ 0.6690 
23 ยโสธร 0.6682 
24 เพชรบูรณ ์ 0.6673 
25 สตลู 0.6610 
26 หนองคาย 0.6606 
27 ลําปาง 0.6588 
28 รอ้ยเอ็ด 0.6571 
29 มหาสารคาม 0.6567 
30 นนทบุร ี 0.6546 
31 ชุมพร 0.6508 
32 นราธวิาส 0.6445 
33 ฉะเชงิเทรา 0.6404 
34 พงังา 0.6374 
35 พะเยา 0.6332 
36 ลําพูน 0.6283 
37 สุราษฎธ์าน ี 0.6201 
38 พระนครศรอียธุยา 0.6161 
39 สระบุร ี 0.6154 
40 เชยีงราย 0.6106 
41 พจิติร 0.6089 
42 นครสวรรค ์ 0.6014 
43 มุกดาหาร 0.6003 
44 ระยอง 0.5994 
45 ระนอง 0.5978 
46 อุทยัธาน ี 0.5953 
47 นครพนม 0.5940 
48 สุโขทยั 0.5909 
49 ลพบุร ี 0.5889 
50 กรุงเทพมหานคร 0.5881 
51 กระบ ี 0.5832 
52 ยะลา 0.5784 
53 พษิณุโลก 0.5728 
54 บุรรีมัย ์ 0.5693 
55 ปราจนีบุร ี 0.5693 
56 ตรงั 0.5641 
57 นครปฐม 0.5636 
58 ปัตตาน ี 0.5566 
59 ประจวบครีขีนัธ ์ 0.5391 
60 กําแพงเพชร 0.5367 
61 นครศรธีรรมราช 0.5365 
62 เพชรบุร ี 0.5308 
63 ชยันาท 0.5277 
64 ตราด 0.5269 
65 จนัทบุร ี 0.5160 
66 สงขลา 0.4764 
67 กาญจนบุร ี 0.4634 
68 พทัลุง 0.4629 
69 แมฮ่อ่งสอน 0.4522 
70 เชยีงใหม ่ 0.4467 
71 สงิหบุ์ร ี 0.4396 
72 สระแกว้ 0.4299 
73 นครนายก 0.4154 
74 ราชบุร ี 0.4079 
75 อา่งทอง 0.3876 
76 สมุทรสงคราม 0.3407 
77 สุพรรณบุร ี 0.3148 

แผนท่ี 7 : ดัชนียอยดานชีวิตครอบครัวและชุมชน รายจังหวัด ป 2560 
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ลําดบั จงัหวดั คา่ดชัน ี
1 นนทบุร ี 0.9425 
2 ภูเก็ต 0.9262 
3 ปทมุธาน ี 0.8926 
4 สมุทรสาคร 0.8104 
5 ชลบุร ี 0.7960 
6 ระยอง 0.7660 
7 สมุทรปราการ 0.7600 
8 สงขลา 0.7432 
9 กรุงเทพมหานคร 0.7347 
10 พระนครศรอียธุยา 0.7168 
11 สงิหบุ์ร ี 0.7163 
12 ตราด 0.6639 
13 ตรงั 0.6635 
14 จนัทบุร ี 0.6604 
15 นครนายก 0.6570 
16 ฉะเชงิเทรา 0.6503 
17 สระบุร ี 0.6446 
18 พงังา 0.6360 
19 ลําพูน 0.6311 
20 สมุทรสงคราม 0.6291 
21 ขอนแกน่ 0.6239 
22 ลําปาง 0.6190 
23 กระบ ี 0.6109 
24 พษิณุโลก 0.6062 
25 นครปฐม 0.6037 
26 เชยีงใหม ่ 0.6029 
27 สตลู 0.6026 
28 พะเยา 0.5826 
29 อุบลราชธาน ี 0.5768 
30 สุราษฎธ์าน ี 0.5760 
31 อุดรธาน ี 0.5742 
32 ราชบุร ี 0.5742 
33 ประจวบครีขีนัธ ์ 0.5629 
34 ชยันาท 0.5610 
35 อา่งทอง 0.5584 
36 อุตรดติถ ์ 0.5449 
37 เพชรบุร ี 0.5444 
38 ยโสธร 0.5420 
39 นครศรธีรรมราช 0.5405 
40 ชุมพร 0.5380 
41 ปราจนีบุร ี 0.5319 
42 หนองบวัลําภู 0.5276 
43 เพชรบูรณ์ 0.5189 
44 แพร ่ 0.5141 
45 ระนอง 0.5117 
46 พทัลุง 0.5114 
47 สุโขทยั 0.5098 
48 เชยีงราย 0.5088 
49 กาญจนบุร ี 0.5073 
50 สระแกว้ 0.5013 
51 กําแพงเพชร 0.4947 
52 นครสวรรค ์ 0.4946 
53 พจิติร 0.4945 
54 นครราชสมีา 0.4911 
55 นา่น 0.4804 
56 เลย 0.4763 
57 บงึกาฬ 0.4758 
58 หนองคาย 0.4755 
59 นครพนม 0.4731 
60 มหาสารคาม 0.4720 
61 ปัตตาน ี 0.4591 
62 รอ้ยเอ็ด 0.4589 
63 ชยัภูม ิ 0.4545 
64 ยะลา 0.4454 
65 อุทยัธาน ี 0.4410 
66 บุรรีมัย ์ 0.4324 
67 ตาก 0.4256 
68 สุพรรณบุร ี 0.4242 
69 กาฬสนิธุ ์ 0.4195 
70 ลพบุร ี 0.4173 
71 สุรนิทร ์ 0.4136 
72 อํานาจเจรญิ 0.4072 
73 สกลนคร 0.3912 
74 มุกดาหาร 0.3837 
75 นราธวิาส 0.3646 
76 ศรสีะเกษ 0.3579 
77 แมฮ่อ่งสอน 0.2359 

แผนท่ี 8 : ดัชนียอยดานการคมนาคมและการส่ือสาร รายจังหวัด ป 2560 
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ลําดบั จงัหวดั คา่ดชัน ี
1 ลําพูน 0.8729 
2 นา่น 0.8323 
3 พะเยา 0.8087 
4 ลําปาง 0.7994 
5 สุโขทยั 0.7992 
6 แพร ่ 0.7441 
7 อํานาจเจรญิ 0.7096 
8 อุตรดติถ ์ 0.7086 
9 อุทยัธาน ี 0.6874 
10 ชุมพร 0.6845 
11 เชยีงใหม ่ 0.6693 
12 มุกดาหาร 0.6683 
13 เชยีงราย 0.6657 
14 เพชรบูรณ์ 0.6576 
15 กําแพงเพชร 0.6545 
16 เลย 0.6512 
17 ปราจนีบุร ี 0.6459 
18 ตราด 0.6408 
19 แมฮ่อ่งสอน 0.6371 
20 นครพนม 0.6360 
21 มหาสารคาม 0.6292 
22 พทัลุง 0.6271 
23 กาฬสนิธุ ์ 0.6217 
24 สงิหบุ์ร ี 0.6178 
25 ชยันาท 0.6113 
26 พงังา 0.6107 
27 ศรสีะเกษ 0.6067 
28 อา่งทอง 0.5980 
29 สกลนคร 0.5845 
30 หนองบวัลําภู 0.5814 
31 เพชรบุร ี 0.5763 
32 สระบุร ี 0.5762 
33 อุบลราชธาน ี 0.5754 
34 สตลู 0.5719 
35 นราธวิาส 0.5714 
36 นครนายก 0.5700 
37 อุดรธาน ี 0.5646 
38 บงึกาฬ 0.5645 
39 ชยัภูม ิ 0.5561 
40 พระนครศรอียธุยา 0.5560 
41 กระบ ี 0.5540 
42 ตาก 0.5534 
43 สงขลา 0.5507 
44 สุรนิทร ์ 0.5487 
45 ยโสธร 0.5485 
46 สระแกว้ 0.5464 
47 ราชบุร ี 0.5397 
48 รอ้ยเอ็ด 0.5391 
49 พษิณุโลก 0.5374 
50 ฉะเชงิเทรา 0.5318 
51 นครราชสมีา 0.5284 
52 ขอนแกน่ 0.5256 
53 สุพรรณบุร ี 0.5244 
54 ตรงั 0.5223 
55 ลพบุร ี 0.5212 
56 นครสวรรค ์ 0.5158 
57 บุรรีมัย ์ 0.5093 
58 หนองคาย 0.5049 
59 พจิติร 0.4979 
60 ระนอง 0.4908 
61 ปัตตาน ี 0.4906 
62 นครปฐม 0.4833 
63 กาญจนบุร ี 0.4797 
64 ประจวบครีขีนัธ ์ 0.4705 
65 ยะลา 0.4489 
66 นครศรธีรรมราช 0.4481 
67 จนัทบุร ี 0.4382 
68 ระยอง 0.4004 
69 สมุทรสงคราม 0.3999 
70 สุราษฎธ์าน ี 0.3896 
71 ภูเก็ต 0.2858 
72 ชลบุร ี 0.2808 
73 นนทบุร ี 0.2403 
74 กรุงเทพมหานคร 0.2113 
75 สมุทรสาคร 0.1577 
76 ปทมุธาน ี 0.1507 
77 สมุทรปราการ 0.1504 

แผนท่ี 9 : ดัชนียอยดานการมีสวนรวม จําแนกรายจังหวัด ป 2560 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ความเปนมา 
 ตั้งแตป พ.ศ. 2533 สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development 
Programme – UNDP) ไดใชดัชนีการพัฒนาคน (Human Development Index – HDI) ในการติดตาม
สถานการณการพัฒนาคนของแตละประเทศ  และตั้งแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา UNDP ประเทศไทยได
ติดตามการพัฒนาคนในประเทศไทยโดยใชดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index - HAI) 
ซึ่งเปนดัชนีที่ครอบคลุมประเด็นสําคัญของการพัฒนาคนที่ประยุกตมาจาก HDI ใหเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย   
 ในชวงสิบปที่ผานมา UNDP ไดนําเสนอ HAI รวมจํานวน 4 ครั้ง คือครั้งแรกในป 2546  ครั้งที่สองในป 
2550 ครั้งที่สามในป 2552 และครั้งที่สี่ ในป 2557  และตั้งแตป 2558 เปนตนไป สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จะเปนผูรับผิดชอบการจัดทํา HAI และสนับสนุนใหมีการใช
ประโยชน HAI อยางกวางขวางตอไป   
 สศช. ไดจัดทําดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ป 2558 ซึ่งเปนรายงานเลมแรกที่ดําเนินการโดย สศช. 
และจะดําเนินการจัดทําขึ้น 2 ป/ครั้ง เนื่องจากมีขอจํากัดของขอมูลตัวชี้วัดบางตัวที่ไมมีขอมูลตอเนื่องทุกป  
ทั้งนี้ ดัชนีความกาวหนาของคน ป 2560 เปนรายงานฉบับที่สอง ของ สศช.   
1.2 การเตรียมการจัดทําดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ป 2560 
 การเตรียมการจัดทําดัชนีความกาวหนาของคน ป 2560  มีกระบวนการข้ันตอน ดังนี้  
 ขั้นที่ 1  การทบทวนกรอบแนวคิดการพัฒนาคน องคประกอบ/มิติของการพัฒนาคน และตัวชี้วัดการ
พัฒนาคน  รวมทั้งการทบทวนเทคนิคในการคํานวณดัชนีรวม (Composite index)   พรอมทั้งการนํา
ประสบการณโดยตรงในการจัดทําดัชนีความกาวหนาของคน ป 2558 มาวิเคราะหถึงประเด็นจุดเดนและ
จุดดอยของดัชนีความกาวหนาของคน ป 2558 
 ขั้นที่ 2 การสังเคราะหขอมูลและองคความรูจากข้ันตอนแรก จัดทําขอเสนอแนะแนวทางในการจัดทํา
ดัชนีความกาวหนาของคน ป 2560 เบ้ืองตน เพ่ือใชประกอบการประชุมรับฟงขอคิดเห็น   
 ขั้นที่ 3 การจัดประชุมรับฟงขอคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการพัฒนาคน องคประกอบและตัวชี้วัด
ของดัชนีความกาวหนาของคน โดยการลงพ้ืนที่จัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
หนวยงานระดับจังหวัด จํานวน 4 จังหวัด คือ กาฬสินธุ ขอนแกน นครนายก และสงขลา รวมทั้งการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงานในสวนกลาง 1 ครั้ง   
 ขั้นที่ 4 การนําขอมูลและองคความรูในทุกขั้นตอนมาสังเคราะหและสรุปผล พรอมทั้งจัดทําขอเสนอ
แนวทางในการจัดทําดัชนีความกาวหนาของคน ป 2560  สําหรับใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดทําดัชนี
ความกาวหนาของคน ป 2560 ตอไป 
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 ขอสรุป แนวทางในการจัดทําดัชนีความกาวหนาของคน ป 2560 ทีส่ําคัญ มีดังนี้ 
 กรอบแนวคิดของการพัฒนาคน ยังคงยึดกรอบแนวคิดของการพัฒนาคนท่ีใชในการจัดทํา

ดัชนีความกาวหนาของคน ป 2558 ซึ่งมีความครอบคลุมการพัฒนาคนทุกดานใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
อยางมีความสุข  โดยการพัฒนาคนจะตองใหคนมีสุขภาพที่ดี  มีการศึกษา  มีชีวิตการงาน  มีรายไดที่เพียงพอ
ตอการดํารงชีวิต  มีที่อยูอาศัยที่มั่นคงและอยูในสภาพแวดลอมที่ดี  มีชีวิตครอบครัวที่อบอุนในชุมชนท่ีมีความ
ปลอดภัย  มีการคมนาคมท่ีสะดวกปลอดภัยและเขาถึงการส่ือสารอยางท่ัวถึง  ตลอดจนมีสวนรวมทางการเมือง
และสังคมอยางมีศักดิ์ศรี 

 องคประกอบของดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ประกอบดวย ดัชนียอย 8 ดาน คือ (1) 
ดัชนียอยดานสุขภาพ  (2) ดัชนียอยดานการศึกษา  (3) ดัชนียอยดานชีวิตการงาน  (4) ดัชนียอยดานรายได  
(5) ดัชนียอยดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม  (6) ดัชนียอยดานชีวิตครอบครัวและชุมชน  (7) ดัชนียอยดาน
การคมนาคมและการสื่อสาร และ (8) ดัชนียอยดานการมีสวนรวม ซึ่งมีความครอบคลุมทุกดานของการพัฒนา
คนและสอดคลองกับกรอบแนวคิดของการพัฒนาคน 

 องคประกอบของดัชนียอยแตละดาน ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัดเทากัน  ตัวชี้วัดที่ใชจัดทํา
ดัชนี HAI ควรมีจํานวนไมมากนัก  โดยเลือกใชเฉพาะตัวชี้วัดที่สําคัญและสะทอนการพัฒนาคนครอบคลุม
ทุกดานใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ใชในการจัดทําดัชนีความกาวหนา
ของคน ป 2560 มีจํานวนท้ังหมด 32 ตัวชี้วัด และใชวิธีการคํานวณดัชนีโดยไมมีการถวงน้ําหนักของดัชนียอย
และตัวชี้วัด เพ่ือทําใหคาคะแนนของดัชนียอยแตละดานสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได 

 รายงานดัชนีความกาวหนาของคน ป 2560 ควรปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายงานดัชนี
ความกาวหนาของคน (HAI) เพ่ือใหหนวยงานในระดับจังหวัด สามารถนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม
ไดมากข้ึน เชน การนําเสนอดัชนีรวม ดัชนียอย และตัวชี้วัด เปนรายจังหวัด พรอมชี้ประเด็นตัวชี้วัดที่เปน
จุดเดนและจุดดอยหรือที่เปนปญหาของจังหวัด เปนตน เพ่ือใหจังหวัดไดตระหนักถึงปญหา คนหาสาเหตุของ
ปญหาและกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาน้ัน ๆ ตอไป 

 การคงตัวชี้วัดเดิมเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบดัชนี HAI  การจัดทําดัชนีความกาวหนา
ของคน 2 ป/ครั้ง อาจจะใชตัวชี้วัดเดิมในชวงเวลาการจัดทําดัชนี HAI 3 รอบถัดไปหรือในชวงเวลา 5 – 6 ป 
เพ่ือใหดัชนีความกาวหนาของคนในแตครั้งสามารถนํามาใชเปรียบเทียบกันไดโดยไมมีขอจํากัดหรือเงื่อนไขใด ๆ  
นอกจากนี้ ในชวงเวลาอีก 5 – 6 ปขางหนาหากมีตัวชี้วัดระดับจังหวัดใหม ๆ ที่สามารถสะทอนการพัฒนาคนได
ดีกวาตัวชี้วัดที่ใชอยูปจจุบัน เมื่อถึงเวลานั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการจัดทําดัชนี HAI อีกคร้ังหนึ่ง 
 ซ่ึงขอสรุปดังกลาวขางตน ไดนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดทํารายงาน ดัชนีความกาวหนา
ของคน ป 2560 ฉบับน้ี 
1.3  วัตถุประสงค  
 การจัดทําดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) เพ่ือใชเปนเครื่องมือประเมินความกาวหนาของคนในระดับ
จังหวัด ทําใหจังหวัดตางๆ ไดทราบถึงลําดับตําแหนงความกาวหนาการพัฒนาคนในจังหวัดของตนเมื่อ
เปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ และชวยใหจังหวัดไดทราบถึงจุดเดนและจุดดอยในการพัฒนาคนของตนอันจะ
นําไปสูการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมสําหรับคนหาสาเหตุของจุดดอยของตน  รวมท้ังเพ่ือนําไปใช
ประกอบการจัดทํายุทธศาสตรจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด การจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือยกระดับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสรางความอยูดีมีสุขของประชาชนในจังหวัดใหดีขึ้นตอไป 
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1.4  ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1 รวบรวมขอมูลตัวชี้วัด 32 ตัว จากหนวยงานตางๆ พรอมทั้งนําขอมูลตัวชี้วัดมาจัดทําตารางใน
รูปของ Excel file และตรวจความถูกตองครบถวนของทุกจังหวัด   
 1.3.2 การคํานวณดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ป 2560 และคํานวณดัชนียอย HAI 8 ดาน  
 1.3.3 การจัดลําดับของดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) และดัชนียอย HAI 8 ดาน รายจังหวัด 
 1.3.4 วิเคราะหผลดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) และดัชนียอย HAI 8 ดาน พรอมจัดทํา
ตารางขอมูล กราฟ และแผนท่ี 
 1.3.5 จัดทํารายงาน ดัชนีความกาวหนาของคน ป 2560 
1.5  ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 1.5.1 ผลผลิต 
  1) ดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ที่สะทอนระดับความกาวหนาของคนในจังหวัด
ตางๆ ของประเทศไทย ประกอบดวย 8 ดัชนียอย 32 ตัวชี้วัด 
  2) รายงานดัชนีความกาวหนาของคน ป 2560 
 1.5.2 ผลลัพธ 
  จังหวัดตางๆ จะทราบถึงลําดับตําแหนงการพัฒนาคนในจังหวัดของตนเมื่อเปรียบเทียบกับ
จังหวัดอ่ืนๆ  รวมทั้งจังหวัดไดทราบถึงจุดเดนและจุดดอยในจังหวัดของตน   ซึ่งจะนําไปสูการจัดเก็บขอมูล
เชิงลึก/ศึกษาสาเหตุของจุดดอยหรือปญหาของตน  และดําเนินการแกไขจุดดอยหรือปญหาอยางเหมาะสม 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความอยูดีมีสุขของประชาชนตอไป 
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บทที่ 2 
แนวคิด องคประกอบและวิธีการคํานวณดัชนีความกาวหนาของคน ป 2560 
 
 
 การจัดทํา ดัชนีความกาวหนาของคน ป 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ มีแนวคิด องคประกอบและวิธีการคํานวณดัชนีความกาวหนาของคน ป 2560 ดังนี้ 
2.1 แนวคิดและองคประกอบของดัชนีความกาวหนาของคน 
 2.1.1 แนวคิดดัชนีความกาวหนาของคน 
  แนวคิดการจัดทําดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index-HAI) HAI 
พัฒนาขึ้นโดย UNDP ประเทศไทย ซึ่งไดนําแนวคิดและวิธีการคํานวณของดัชนีการพัฒนาคน (Human 
Development Index – HDI) ที่พัฒนาข้ึนโดย UNDP มาประยุกตใชในการพัฒนา HAI ใหเหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย โดย HAI มีลักษณะเปนดัชนีรวม (Composite index) เปนการวัดผลลัพธของการพัฒนาคน
ระดับจังหวัด  
  แนวคิดของการพัฒนาคนท่ีใชในการจัดทําดัชนีความกาวหนาของคน ป 2560 ไดสะทอนชวง
ชีวิตของคน  โดยการพัฒนาคนจะตองใหคนมีสุขภาพที่ดี มีการศึกษา มีชีวิตการงาน มีรายไดที่เพียงพอตอการ
ดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัยที่มั่นคงและอยูในสภาพแวดลอมที่ดี มีชีวิตครอบครัวที่อบอุนในชุมชนท่ีมีความปลอดภัย 
มีการคมนาคมท่ีสะดวกปลอดภัยและเขาถึงการสื่อสารอยางทั่วถึง  ตลอดจนมีสวนรวมทางการเมืองและสังคม
อยางมีศักด์ิศรี  ซ่ึงมีความครอบคลุมการพัฒนาคนทุกดานใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  
 2.1.2 องคประกอบและตัวชี้วัดของดัชนีความกาวหนาของคน 
  ดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ป 2560 ประกอบดวย ดัชนียอย 8 ดาน คือ 1) ดัชนียอย
ดานสุขภาพ  2) ดัชนียอยดานการศึกษา  3) ดัชนียอยดานชีวิตการงาน  4) ดัชนียอยดานรายได  5) ดัชนียอย
ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม  6) ดัชนียอยดานชีวิตครอบครัวและชุมชน  7) ดัชนียอยดานการคมนาคม
และการสื่อสาร และ 8) ดัชนียอยดานการมีสวนรวม  ซึ่งมีความครอบคลุมทุกดานของการพัฒนาคนและ
สอดคลองกับกรอบแนวคิดของการพัฒนาคน  โดยดัชนียอยแตละดาน ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ตัวเทา ๆ กัน 
รวมท้ังหมด 32 ตัวชี้วัด โดยเนนตัวชี้วัดที่สะทอนผลลัพธหรือผลกระทบของการพัฒนาคนในดานตาง ๆ ตาม
กรอบแนวคิดของการพัฒนาคน และเปนตัวชี้วัดที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลครอบคลุมทุกจังหวัดอยางตอเนื่อง 
ตลอดจนวิธีการจัดทําขอมูลตัวชี้วัดมีความนาเช่ือถือตามหลักวิชาการ 
2.2  วิธีการคํานวณดัชนีความกาวหนาของคน ป 2560 และขอมูลที่ใชในการคํานวณ 
 วิธีการคํานวณดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ป 2560 ไมมีการถวงนํ้าหนักทั้งในระดับตัวชี้วัด ใน
ระดับดัชนียอย และดัชนีรวม 
 ในแตละตัวชี้วัดจะใชสูตรการคํานวณคาคะแนนตัวชี้วัดของแตละจังหวัด ดังนี้ 
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  สําหรับตัวชี้วัดที่มีความหมายเชิงบวก ใชสูตร 
  คะแนนตัวชี้วัด  = คาตัวชี้วัด - คาตํ่าสุด 
      คาสูงสุด - คาตํ่าสุด 
  สําหรับตัวชี้วัดที่มีความหมายเชิงลบ ใชสูตร 
  คะแนนตัวชี้วัด  = 1 -   คาตัวชี้วัด - คาตํ่าสุด 
       คาสูงสุด - คาตํ่าสุด 
  สูตรการคํานวณ คาคะแนนดัชนียอย HAI (แตละดาน 8 ดาน)  
  = (คาคะแนนตัวชี้วัดที่1 + คาคะแนนตัวชี้วัดที่2 + คาคะแนนตัวชี้วัดที่3 + คาคะแนนตัวชี้วัดที่4) 
        4 
  สูตรการคํานวณ คาคะแนนดัชนีรวม HAI = คาเฉลี่ยของคาคะแนนดัชนียอย 8 ดาน 
 
 ขอมูลที่ใชในการคํานวณดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ป 2560 : ขอมูลตัวชี้วัด 32 ตัวที่
นํามาใชในการคํานวณ HAI ป 2560 นั้น เปนขอมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัด (77 จังหวัด) โดยสวนใหญเปนขอมูล
ในป 2559 (จํานวน 21 ตัวชี้วัด) และเปนขอมูลในป 2558 จํานวน 11 ตัวชี้วัด ซึ่งเปนขอมูลลาสุดที่มีอยูใน
ปจจุบัน ทั้งนี้ รายชื่อตัวชี้วัดและแหลงที่มาของขอมูล มีรายละเอียดปรากฎตามตารางขางลางนี้ 
 
  

ดัชนียอย HAI ตัวชี้วัด แหลงขอมลู ป พ.ศ. 
1. ดานสุขภาพ 1. รอยละของทารกแรกเกิดที่มีนํ้ า

หนักตํ่ากวาเกณฑ (% ทารกเกิดมีชีพ) 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

2558 

 2. รอยละของประชากรที่เจ็บปวยที่เปน
ผูปวยใน (%) 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2558 

 3. รอยละของประชากรท่ีพิการ (%) ขอมูลทะเบียนกลางคนพิการ กรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

2559 

 4. รอยละของคะแนนสุขภาพจิต (%) กรมสุขภาพจิต และสํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

2558 

2. ดานการศึกษา 5 .  จํ า น วนป ก า รศึ กษา เ ฉลี่ ย ข อ ง
ประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป (ป) 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2559 

 6 .  อั ต ร าก าร เ ข า เ รี ย น รวมระ ดับ
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย แ ล ะ
อาชีวศึกษา (%) 

ศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

2558 

 7. คาเฉลี่ยเชาวนปญญา (IQ) ของเด็ก
นักเรียนไทยช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
(คะแนน) 

การสํารวจสถานการณระดับสติปญญา (IQ) และ
ความฉลาดทางอารมณ  (EQ) ในเด็กไทย
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 พ.ศ. 2559   กรม
สุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  รวมกับ 
สถาบันราชานุกูล 

2559 

 8. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (%) 

 

สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ
มหาชน) ประมวลผลโดย สศช. 

2559 
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ดัชนียอย HAI ตัวชี้วัด แหลงขอมลู ป พ.ศ. 
3. ดานชีวิตการงาน 9. อัตราการวางงาน (%) การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เฉลี่ย 

4 ไตรมาส, สํานักงานสถิติแหงชาติ  
2559 

 10. อัตราการทํางานต่ําระดับ (%) การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เฉลี่ย 
4 ไตรมาส, สํานักงานสถิติแหงชาติ  

2559 

 11. รอยละของแรงงานท่ีมีประกันสังคม 
(%) 

สํานักงานประกันสังคม   
การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เฉลี่ย 
4 ไตรมาส, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

2559 

 12. อัตราการประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยเนื่องจากการทํางานตอ
ลูกจาง 1,000 คน 

สํ านักงานกองทุน เ งินทดแทน  สํ านักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
 

2558 

4. ดานรายได 13. รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอเดือน 
(บาท) 

การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน, 
สํานักงานสถิติแหงชาติ  ประมวลผลโดย สศช. 

2558 

 14. สัดสวนประชากรยากจน (%) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) 

2559 

 15. รอยละของครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อ
การอุปโภคบริโภค (%) 

การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน, 
สํานักงานสถิติแหงชาติ, ประมวลผลโดย สศช. 

2558 

 16. คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค
ของรายได หรือคาสัมประสิทธิ์จีนี 
(%) 

 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) 
 

2558 
 

5. ดานที่อยูอาศัย     
   และ 
   สภาพแวดลอม 

17. รอยละของครัวเรือนที่มีบานและ
ที่ดินเปนของตนเอง (%) 

การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน, 
สํานักงานสถิติแหงชาติ  ประมวลผลโดย สศช. 

2559 

 18. สัดสวนเฉลี่ยการปลอยกาซเรือน
กระจก (ตันกาซเรือนกระจกตอคน) 

กระทรวงพลังงาน, และประชากรจากสํานัก
บริหารการทะเบียน ประมวลผลโดย สศช. 

2558 

 19. รอยละของประชากรที่ประสบ
อุทกภัย (%) 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และ
ประชากรจากสํ านักบ ริหารการทะเบี ยน  
ประมวลผลโดย สศช. 

2559 

 20. รอยละของประชากรที่ประสบภัย
แลง (%) 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   และ
ประชากรจากสํ านักบ ริหารการทะเบี ยน 
ประมวลผลโดย สศช. 
 

2559 

6. ดานชีวิตครอบครัว 
   และชุมชน 

21. รอยละของเด็กอายุ 15-17 ป ที่
ทํางาน (%) 

การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เฉลี่ย 
4 ไตรมาส, สํานักงานสถิติแหงชาติ ประมวลผล
โดย สศช. 

2559 

 22. รอยละของครัวเรือนท่ีมีหัวหนา
ครัวเรือนเดี่ยว (%) 

การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน, 
สํานักงานสถิติแหงชาติ  ประมวลผลโดย สศช. 

2559 

 23. รอยละของผูสูงอายุที่อยูลําพังคน
เดียว (%) 

การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน, 
สํานักงานสถิติแหงชาติ  ประมวลผลโดย สศช. 

2559 

 24. การแจงความคดี ชีวิตรางกาย เพศ 
และคดีประทุษรายตอทรัพย (ตอ
ประชากรแสนคน) 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และประชากรจากสํานักบริหาร
การทะเบียน  ประมวลผลโดย สศช. 
 

2559    
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ดัชนียอย HAI ตัวชี้วัด แหลงขอมลู ป พ.ศ. 
7. ดานการคมนาคม 
   และการสื่อสาร 

25. รอยละของหมูบานที่ถนนสายหลัก
ใชการไดตลอดป (%) 

ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2 ค.), ศูนย
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนา
ชุมชน 

2558 

 26. จํานวนอุบัติ เหตุบนทองถนน (ตอ
ประชากรแสนคน) 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และประชากรจากสํานักบริหาร
การทะเบียน  ประมวลผลโดย สศช.   

2559 

 2 7 .  ร อ ย ล ะ ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ท่ี มี
โทรศัพทมือถือ (%) 

การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในครัวเรือน, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

2559 

 28 .ร อยละของประชากร ท่ี เข าถึ ง
อินเทอรเน็ต (%) 

การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในครัวเรือน, สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

2559 
 

8. ดานการมี 
   สวนรวม 

29. รอยละของประชากรท่ีใชสิทธิลง
ประชามติรางรัฐธรรมนูญ ป 2559 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2559 

 30. จํานวนองคกรชุมชน (ตอประชากร
แสนคน) 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  
และประชากรจากสํานักบริหารการทะเบียน  
ประมวลผลโดย สศช. 

2559 

 31. รอยละของครัวเรือนท่ีเปนสมาชิก
กลุม/องคกรในทองถ่ิน (%) 

ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบ าน  (กชช . 2  ค . ) ,  
กรมการพัฒนาชุมชน  

2558 

 32. รอยละของครัวเรือนที่มีสวนรวมทํา
กิจกรรมสาธารณะของหมูบาน (%) 

ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.),   
กรมการพัฒนาชุมชน  
 

2559 
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บทที่ 3 
ความกาวหนาการพัฒนาคนในภาพรวม 

 
 
 ในบทนี้ เปนการนําเสนอการพัฒนาคนในภาพรวมโดยสะทอนจากดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ป 
2560 ดัชนียอยในแตละดาน เพ่ือบงชี้ใหเห็นถึงลําดับความกาวหนามากหรือนอยในการพัฒนาคนในแตละดาน
ที่เปนภาพรวมของประเทศและในระดับภาค พรอมทั้งการนําเสนอจังหวัดที่มีความกาวหนาในการพัฒนาคน
มากท่ีสุด 5 ลําดับ และจังหวัดที่มีความกาวหนาในการพัฒนาคนนอยที่สุด 5 ลําดับ   
3.1  ความกาวหนาการพัฒนาคนในภาพรวมของประเทศ 
 ในภาพรวมของประเทศ  การพัฒนาคนดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมมีความกาวหนามาก
ที่สุด แตดานการศึกษากาวหนานอยท่ีสุด  เมื่อพิจารณาจากคาดัชนียอยของแตละดานที่เปนคาเฉลี่ยของ
ประเทศ บงชี้ไดวา การพัฒนาคนดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมมีความกาวหนามากท่ีสุด  คาดัชนี = 
0.8208  รองลงมาคือดานชีวิตครอบครัวและชุมชน ดานชีวิตการงาน ดานการคมนาคมและการสื่อสาร ดาน
สุขภาพ ดานรายได ดานการมีสวนรวม ตามลําดับ สวนดานการศึกษามีความกาวหนานอยที่สุด โดยสะทอน
จากคาดัชนียอยดานการศึกษา มีคาเทากับ 0.4790 เทานั้น  ในขณะที่คาดัชนียอยดานอ่ืนมีคาอยูในชวง 0.53 
จนถึง 0.82 

 
ภาพท่ี 1 ดัชนียอยการพัฒนาคนในภาพรวมของประเทศ 

3.2  ความกาวหนาการพัฒนาคนในระดับภาค 
 ภาคกลางมีความกาวหนาการพัฒนาคนมากที่สุด สวนภาคใตมีความกาวหนาการพัฒนาคนนอย
ที่สุด เม่ือพิจารณาดัชนีความกาวหนาของคนในระดับภาคโดยแบงภาคออกเปน 4 ภาค คือ ภาคกลาง (ไมรวม
กรุงเทพมหานคร ) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต  จะเห็นไดวา ภาคกลาง (ไมรวม
กรุงเทพมหานคร) มีความกาวหนาการพัฒนาคนมากที่สุด คาดัชนี HAI = 0.6111 เนื่องจากมีการพัฒนาคนใน 
5 ดานมากกวาภาคอ่ืนๆ คือ ดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดานชีวิตการงาน ดานรายได และดานการคมนาคม

0.5656 

0.4790 
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และการสื่อสาร แตในดานการมีสวนรวมและดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมกลับมีการพัฒนานอยกวาทุกภาค 
สวนภาคท่ีมีการพัฒนาคนรองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ตามลําดับ ซึ่งภาคใต
เปนภาคท่ีมีการพัฒนาคนนอยที่สุด คาดัชนี HAI = 0.5598 เนื่องจากมีการพัฒนาคนดานชีวิตการงานและดาน
ชีวิตครอบครัวและชุมชนนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอ่ืน รวมทั้งการพัฒนาคนดานการศึกษาก็คอนขางต่ํา
มาก (คาดัชนียอยดานการศึกษา = 0.3910) 

 
ภาพท่ี 2 ดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ระดับภาค 

 3.2.1 การพัฒนาคนในภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) : มีการพัฒนาคนดานที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอมมากท่ีสุด แตการพัฒนาคนดานการมีสวนรวมนอยที่สุด  เม่ือสะทอนจากคาดัชนียอยดาน
ตางๆ พบวา ภาคกลางมีการพัฒนาคนดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมมากท่ีสุด โดยมีคาดัชนี = 0.7546 
รองลงมาคือดานชีวิตการงาน ดานการคมนาคมและการสื่อสาร ดานรายได ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน ดาน
สุขภาพ ดานการศึกษา ตามลําดับ สวนดานการมีสวนรวมมีการพัฒนานอยที่สุด ซึ่งนอยกวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศ  

 
ภาพท่ี 3 ดัชนียอยการพัฒนาคนภาคกลาง 
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0.5962 
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 3.2.2 การพัฒนาคนในภาคเหนือ : มีการพัฒนาคนดานท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมมากที่สุด 
แตการพัฒนาคนดานการศึกษานอยที่สุด  เม่ือสะทอนจากคาดัชนียอยดานตางๆ พบวา ภาคเหนือมีการ
พัฒนาคนดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมมากที่สุด โดยมีคาดัชนี = 0.8771 รองลงมาคือดานการมีสวนรวม 
ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน ดานชีวิตการงาน ดานรายได ดานการคมนาคมและการส่ือสาร ดานสุขภาพ 
ตามลําดับ สวนดานการศึกษามีการพัฒนานอยที่สุด โดยมคีาดัชนี = 0.4459  

 
ภาพท่ี 4 ดัชนียอยการพัฒนาคนภาคเหนือ 

 3.2.3 การพัฒนาคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มีความกาวหนาดานที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอมมากท่ีสุด แตการพัฒนาคนดานการศึกษานอยที่สุด เมื่อสะทอนจากคาดัชนียอยดานตางๆ 
พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความโดดเดนในการพัฒนาคนดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมมากที่สุด 
โดยมคีาดัชนี = 0.9353 ซึ่งสูงกวาภาคอ่ืนทุกภาคดวย รองลงมาคือดานชีวิตครอบครัวและชุมชน ดานชีวิตการ
งาน ดานการมีสวนรวม ดานสุขภาพ ดานการคมนาคมและการส่ือสาร ดานรายได ตามลําดับ  สวนดาน
การศึกษามีการพัฒนานอยที่สุด ซึ่งนอยกวาคาเฉลี่ยของประเทศและนอยกวาภาคอ่ืนทุกภาคดวย 

 
ภาพท่ี 5 ดัชนียอยการพัฒนาคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 3.2.4 การพัฒนาคนในภาคใต : มีความกาวหนาดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมมากที่สุด แต
ดานการศึกษานอยที่สุด เมื่อสะทอนจากคาดัชนียอยดานตางๆ พบวา ภาคใตมีการพัฒนาคนดานที่อยูอาศัย
และสภาพแวดลอมมากที่สุด โดยมีคาดัชนี = 0.7914  รองลงมาคือดานสุขภาพ ดานการคมนาคมและการ
สื่อสาร ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน ดานชีวิตการงาน ดานการมีสวนรวม ดานรายได ตามลําดับ สวนดาน
การศึกษามีการพัฒนานอยที่สุด โดยมคีาดัชนี = 0.3910 

 
ภาพท่ี 6 ดัชนียอยการพัฒนาคนภาคใต 

  
3.3  ความกาวหนาการพัฒนาคนในภาพรวมระดับจังหวัด 
 ลักษณะสําคัญของดัชนีความกาวหนาของคน  (Human Achievement Index - HAI ) คือ
ความสามารถในการบงชี้ถึงความกาวหนาการพัฒนาคนในระดับจังหวัด ของชวงเวลาที่จัดทําดัชนีเพื ่อ
ประเมินสถานการณการพัฒนาคนในระดับจังหวัดวามีความกาวหนามากนอยเพียงไร 
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ลําดบั จงัหวดั คา่ดชัน ี
1 ภูเก็ต 0.6885 
2 พระนครศรอียธุยา 0.6811 
3 ลําพูน 0.6795 
4 นนทบุร ี 0.6788 
5 กรุงเทพมหานคร 0.6780 
6 ชลบุร ี 0.6613 
7 พะเยา 0.6584 
8 ระยอง 0.6578 
9 ลําปาง 0.6450 
10 ปทมุธาน ี 0.6384 
11 ฉะเชงิเทรา 0.6367 
12 นครปฐม 0.6354 
13 สระบุร ี 0.6341 
14 แพร ่ 0.6252 
15 ชุมพร 0.6252 
16 เพชรบูรณ์ 0.6239 
17 สมุทรปราการ 0.6231 
18 สมุทรสงคราม 0.6203 
19 สมุทรสาคร 0.6175 
20 เชยีงราย 0.6174 
21 เชยีงใหม ่ 0.6159 
22 สงิหบุ์ร ี 0.6111 
23 ปราจนีบุร ี 0.6098 
24 ขอนแกน่ 0.6090 
25 รอ้ยเอ็ด 0.6075 
26 อุดรธาน ี 0.6062 
27 ตราด 0.6049 
28 เพชรบุร ี 0.5984 
29 นา่น 0.5968 
30 สงขลา 0.5955 
31 บงึกาฬ 0.5942 
32 ระนอง 0.5937 
33 มหาสารคาม 0.5937 
34 อํานาจเจรญิ 0.5905 
35 พษิณุโลก 0.5895 
36 นครนายก 0.5886 
37 หนองคาย 0.5881 
38 จนัทบุร ี 0.5862 
39 หนองบวัลําภู 0.5857 
40 อุตรดติถ ์ 0.5845 
41 ประจวบครีขีนัธ ์ 0.5843 
42 เลย 0.5819 
43 นครราชสมีา 0.5816 
44 ลพบุร ี 0.5797 
45 กาฬสนิธุ ์ 0.5793 
46 ยโสธร 0.5790 
47 สุโขทยั 0.5757 
48 ชยัภูม ิ 0.5744 
49 นครพนม 0.5742 
50 สกลนคร 0.5734 
51 ศรสีะเกษ 0.5727 
52 สตลู 0.5726 
53 ราชบุร ี 0.5713 
54 พจิติร 0.5705 
55 นครศรธีรรมราช 0.5687 
56 พทัลุง 0.5679 
57 นครสวรรค ์ 0.5665 
58 มุกดาหาร 0.5661 
59 พงังา 0.5649 
60 กําแพงเพชร 0.5643 
61 ตาก 0.5631 
62 อุบลราชธาน ี 0.5586 
63 ตรงั 0.5530 
64 อุทยัธาน ี 0.5508 
65 สุราษฎธ์าน ี 0.5476 
66 กระบ ี 0.5465 
67 กาญจนบุร ี 0.5457 
68 สุพรรณบุร ี 0.5403 
69 อา่งทอง 0.5298 
70 บุรรีมัย ์ 0.5265 
71 สุรนิทร ์ 0.5203 
72 ยะลา 0.5183 
73 สระแกว้ 0.5183 
74 ปัตตาน ี 0.4950 
75 ชยันาท 0.4840 
76 นราธวิาส 0.4800 
77 แมฮ่อ่งสอน 0.4637 

แผนที่ 1 : ดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index - HAI) รายจังหวัด ป 2560 
 

 
 
 
 



 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ | ดชันีความกาวหนาของคน ป 2560 |  13  

 

การจัดลําดับดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index - HAI) และดัชนียอย รายจังหวัด ป 2560 

ลําดบั สุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได ที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอม 

ชีวิตครอบครัว
และชุมชน 

การคมนาคมและ
การสื่อสาร การมีสวนรวม ดัชน ีHAI คาดัชน ี

1 ระนอง กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ รอยเอ็ด สมุทรปราการ นนทบุร ี ลําพูน ภูเกต็ 0.6885 
2 บึงกาฬ ชลบุร ี ชลบุร ี สมุทรสาคร สกลนคร สกลนคร ภูเกต็ นาน อยุธยา 0.6811 
3 อยุธยา นนทบุร ี อยุธยา นนทบุร ี อํานาจเจริญ ขอนแกน ปทุมธาน ี พะเยา ลําพูน 0.6795 
4 ปทุมธาน ี ภูเกต็ ระยอง ภูเกต็ ศรีสะเกษ หนองบัวลําภู สมุทรสาคร ลําปาง นนทบุร ี 0.6788 
5 ภูเกต็ นครปฐม ลําพูน สมุทรปราการ บึงกาฬ สมุทรสาคร ชลบุร ี สุโขทัย กรุงเทพฯ 0.6780 
6 ตราด สมุทรสงคราม เชียงราย สมุทรสงคราม พะเยา บึงกาฬ ระยอง แพร ชลบุร ี 0.6613 
7 ตาก ระยอง ระนอง ชลบุร ี หนองคาย อุบลราชธาน ี สมุทรปราการ อํานาจเจริญ พะเยา 0.6584 
8 สมุทรสาคร แพร สมุทรสงคราม นครปฐม ยโสธร ปทุมธาน ี สงขลา อุตรดติถ ระยอง 0.6578 
9 พังงา พะเยา แมฮองสอน ระยอง นครพนม อํานาจเจริญ กรุงเทพฯ อุทัยธาน ี ลําปาง 0.6450 
10 นนทบุร ี เชียงใหม อํานาจเจริญ ฉะเชิงเทรา กาฬสินธุ นาน อยุธยา ชุมพร ปทุมธาน ี 0.6384 
11 ชุมพร ปทุมธาน ี พะเยา สระบุร ี แพร นครราชสีมา สิงหบุร ี เชียงใหม ฉะเชิงเทรา 0.6367 
12 มหาสารคาม ลําพูน สมุทรสาคร กําแพงเพชร อุบลราชธาน ี ศรีสะเกษ ตราด มุกดาหาร นครปฐม 0.6354 
13 นครพนม ลําปาง จันทบุร ี ปทุมธาน ี ชัยภูมิ อุดรธาน ี ตรัง เชียงราย สระบุร ี 0.6341 
14 กรุงเทพฯ สิงหบุร ี ยโสธร เพชรบูรณ มุกดาหาร ภูเกต็ จันทบุร ี เพชรบูรณ แพร 0.6252 
15 ประจวบฯ สมุทรปราการ เลย สุราษฎธาน ี ลําพูน อุตรดติถ นครนายก กําแพงเพชร ชุมพร 0.6252 
16 ระยอง เพชรบุร ี ตราด อยุธยา บุรีรัมย เลย ฉะเชิงเทรา เลย เพชรบูรณ 0.6239 
17 สมุทรสงคราม อยุธยา ตาก เชียงใหม สุรินทร ตาก สระบุร ี ปราจีนบุร ี สมุทรปราการ 0.6231 
18 อุดรธาน ี ปราจีนบุร ี มุกดาหาร พิจิตร เพชรบูรณ ชลบุร ี พังงา ตราด สมุทรสงคราม 0.6203 
19 สิงหบุร ี สงขลา กาฬสินธุ สงขลา สุพรรณบุร ี แพร ลําพูน แมฮองสอน สมุทรสาคร 0.6175 
20 สมุทรปราการ นครนายก ชัยภูมิ พังงา ปตตาน ี กาฬสินธุ สมุทรสงคราม นครพนม เชียงราย 0.6174 
21 รอยเอ็ด ฉะเชิงเทรา ประจวบฯ จันทบุร ี หนองบัวลําภู สุรินทร ขอนแกน มหาสารคาม เชียงใหม 0.6159 
22 มุกดาหาร ราชบุร ี นครปฐม เพชรบุร ี นครนายก ชัยภูมิ ลําปาง พัทลุง สิงหบุร ี 0.6111 
23 นครศรีฯ อางทอง นครนายก ราชบุร ี พัทลุง ยโสธร กระบี ่ กาฬสินธุ ปราจีนบุร ี 0.6098 
24 สงขลา นครศรีฯ สระบุร ี สตูล เลย เพชรบูรณ พิษณุโลก สิงหบุร ี ขอนแกน 0.6090 
25 ฉะเชิงเทรา สระบุร ี สกลนคร ปราจีนบุร ี สิงหบุร ี สตูล นครปฐม ชัยนาท รอยเอ็ด 0.6075 
26 สระบุร ี ตราด ศรีสะเกษ รอยเอ็ด มหาสารคาม หนองคาย เชียงใหม พังงา อุดรธาน ี 0.6062 
27 กาญจนบุร ี นาน ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุร ี อางทอง ลําปาง สตูล ศรีสะเกษ ตราด 0.6049 
28 สุราษฎธาน ี พิษณุโลก อุทัยธาน ี ชุมพร อุดรธาน ี รอยเอ็ด พะเยา อางทอง เพชรบุร ี 0.5984 
29 ลพบุร ี อุตรดติถ ภูเกต็ นครสวรรค เชียงราย มหาสารคาม อุบลราชธาน ี สกลนคร นาน 0.5968 
30 เพชรบุร ี ลพบุร ี นาน นครนายก พิจิตร นนทบุร ี สุราษฎธาน ี หนองบัวลําภู สงขลา 0.5955 
31 กาฬสินธุ จันทบุร ี รอยเอ็ด หนองคาย ลพบุร ี ชุมพร อุดรธาน ี เพชรบุร ี บึงกาฬ 0.5942 
32 ปราจีนบุร ี ชุมพร ขอนแกน เชียงราย พิษณุโลก นราธิวาส ราชบุร ี สระบุร ี ระนอง 0.5937 
33 นครราชสีมา ประจวบฯ หนองบัวลําภู นครศรีฯ ลําปาง ฉะเชิงเทรา ประจวบฯ อุบลราชธาน ี มหาสารคาม 0.5937 
34 ชลบุร ี ขอนแกน นนทบุร ี สุโขทัย นครราชสีมา พังงา ชัยนาท สตูล อํานาจเจริญ 0.5905 
35 เพชรบูรณ สุพรรณบุร ี ลําปาง อุทัยธาน ี สุโขทัย พะเยา อางทอง นราธิวาส พิษณุโลก 0.5895 
36 กระบี ่ ตรัง ลพบุร ี นครราชสีมา กําแพงเพชร ลําพูน อุตรดติถ นครนายก นครนายก 0.5886 
37 ขอนแกน หนองคาย เพชรบุร ี ประจวบฯ นครสวรรค สุราษฎธาน ี เพชรบุร ี อุดรธาน ี หนองคาย 0.5881 
38 สระแกว พัทลุง ปทุมธาน ี ตราด นราธิวาส อยุธยา ยโสธร บึงกาฬ จันทบุร ี 0.5862 
39 เชียงใหม อุดรธาน ี เพชรบูรณ กาญจนบุร ี เชียงใหม สระบุร ี นครศรีฯ ชัยภูมิ หนองบัวลําภู 0.5857 
40 นครปฐม มหาสารคาม พิษณุโลก ลําพูน ราชบุร ี เชียงราย ชุมพร อยุธยา อุตรดติถ 0.5845 
41 พัทลุง เชียงราย ปราจีนบุร ี ระนอง สมุทรสงคราม พิจิตร ปราจีนบุร ี กระบี ่ ประจวบฯ 0.5843 
42 สุโขทัย นครราชสีมา ชุมพร กระบี ่ ยะลา นครสวรรค หนองบัวลําภู ตาก เลย 0.5819 
43 ปตตาน ี นครสวรรค บุรีรัมย ยะลา ปราจีนบุร ี มุกดาหาร เพชรบูรณ สงขลา นครราชสีมา 0.5816 
44 อํานาจเจริญ สตูล กาญจนบุร ี พะเยา สตูล ระยอง แพร สุรินทร ลพบุร ี 0.5797 
45 แมฮองสอน สมุทรสาคร มหาสารคาม สิงหบุร ี ชุมพร ระนอง ระนอง ยโสธร กาฬสินธุ 0.5793 
46 สุพรรณบุร ี เลย อุดรธาน ี อุตรดติถ นครศรีฯ อุทัยธาน ี พัทลุง สระแกว ยโสธร 0.5790 
47 เชียงราย สุโขทัย นครสวรรค พิษณุโลก อุตรดติถ นครพนม สุโขทัย ราชบุร ี สุโขทัย 0.5757 
48 หนองคาย รอยเอ็ด พิจิตร ลําปาง สระแกว สุโขทัย เชียงราย รอยเอ็ด ชัยภูมิ 0.5744 
49 ราชบุร ี เพชรบูรณ สมุทรปราการ เลย กาญจนบุร ี ลพบุร ี กาญจนบุร ี พิษณุโลก นครพนม 0.5742 
50 สตูล สุราษฎธาน ี สุรินทร แพร ขอนแกน กรุงเทพฯ สระแกว ฉะเชิงเทรา สกลนคร 0.5734 
51 หนองบัวลําภู พังงา สุพรรณบุร ี ขอนแกน ตาก กระบี ่ กําแพงเพชร นครราชสีมา ศรีสะเกษ 0.5727 
52 จันทบุร ี กาญจนบุร ี ราชบุร ี ลพบุร ี อยุธยา ยะลา นครสวรรค ขอนแกน สตูล 0.5726 
53 พิจิตร พิจิตร นราธิวาส หนองบัวลําภู สระบุร ี พิษณุโลก พิจิตร สุพรรณบุร ี ราชบุร ี 0.5713 
54 กําแพงเพชร ยโสธร แพร พัทลุง ระนอง บุรีรัมย นครราชสีมา ตรัง พิจิตร 0.5705 
55 ศรีสะเกษ นครพนม นครพนม อางทอง สงขลา ปราจีนบุร ี นาน ลพบุร ี นครศรีฯ 0.5687 
56 ยะลา บุรีรัมย เชียงใหม อุดรธาน ี นครปฐม ตรัง เลย นครสวรรค พัทลุง 0.5679 
57 ตรัง อุทัยธาน ี หนองคาย ชัยภูมิ ฉะเชิงเทรา นครปฐม บึงกาฬ บุรีรัมย นครสวรรค 0.5665 
58 นครสวรรค สระแกว พัทลุง ศรีสะเกษ จันทบุร ี ปตตาน ี หนองคาย หนองคาย มุกดาหาร 0.5661 
59 ชัยภูมิ กาฬสินธุ สุราษฎธาน ี ตรัง เพชรบุร ี ประจวบฯ นครพนม พิจิตร พังงา 0.5649 
60 ชัยนาท กระบี ่ ยะลา สระแกว ประจวบฯ กําแพงเพชร มหาสารคาม ระนอง กําแพงเพชร 0.5643 
61 ยโสธร สกลนคร บึงกาฬ บึงกาฬ นนทบุร ี นครศรีฯ ปตตาน ี ปตตาน ี ตาก 0.5631 
62 พิษณุโลก ชัยนาท ตรัง มหาสารคาม นาน เพชรบุร ี รอยเอ็ด นครปฐม อุบลราชธาน ี 0.5586 
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ลําดบั สุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได ที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอม 

ชีวิตครอบครัว
และชุมชน 

การคมนาคมและ
การสื่อสาร การมีสวนรวม ดัชน ีHAI คาดัชน ี

63 นาน สุรินทร อุบลราชธาน ี สกลนคร ตรัง ชัยนาท ชัยภูมิ กาญจนบุร ี ตรัง 0.5530 
64 บุรีรัมย ชัยภูมิ สระแกว สุรินทร กระบี ่ ตราด ยะลา ประจวบฯ อุทัยธาน ี 0.5508 
65 สกลนคร ระนอง นครศรีฯ อุบลราชธาน ี ภูเกต็ จันทบุร ี อุทัยธาน ี ยะลา สุราษฎธาน ี 0.5476 
66 อุบลราชธาน ี มุกดาหาร นครราชสีมา ตาก อุทัยธาน ี สงขลา บุรีรัมย นครศรีฯ กระบี ่ 0.5465 
67 ลําพูน กําแพงเพชร สิงหบุร ี นาน ระยอง กาญจนบุร ี ตาก จันทบุร ี กาญจนบุร ี 0.5457 
68 นราธิวาส ศรีสะเกษ อางทอง นครพนม ปทุมธาน ี พัทลุง สุพรรณบุร ี ระยอง สุพรรณบุร ี 0.5403 
69 ลําปาง อํานาจเจริญ กระบี ่ ชัยนาท สมุทรปราการ แมฮองสอน กาฬสินธุ สมุทรสงคราม อางทอง 0.5298 
70 อุตรดติถ ยะลา กําแพงเพชร ยโสธร พังงา เชียงใหม ลพบุร ี สุราษฎธาน ี บุรีรัมย 0.5265 
71 อุทัยธาน ี บึงกาฬ ปตตาน ี บุรีรัมย สมุทรสาคร สิงหบุร ี สุรินทร ภูเกต็ สุรินทร 0.5203 
72 แพร อุบลราชธาน ี สงขลา กาฬสินธุ กรุงเทพฯ สระแกว อํานาจเจริญ ชลบุร ี ยะลา 0.5183 
73 พะเยา ตาก อุตรดติถ อํานาจเจริญ สุราษฎธาน ี นครนายก สกลนคร นนทบุร ี สระแกว 0.5183 
74 นครนายก หนองบัวลําภู สตูล แมฮองสอน ชลบุร ี ราชบุร ี มุกดาหาร กรุงเทพฯ ปตตาน ี 0.4950 
75 เลย แมฮองสอน ชัยนาท มุกดาหาร ชัยนาท อางทอง นราธิวาส สมุทรสาคร ชัยนาท 0.4840 
76 อางทอง ปตตาน ี พังงา ปตตาน ี แมฮองสอน สมุทรสงคราม ศรีสะเกษ ปทุมธาน ี นราธิวาส 0.4800 
77 สุรินทร นราธิวาส สุโขทัย นราธิวาส ตราด สุพรรณบุร ี แมฮองสอน สมุทรปราการ แมฮองสอน 0.4637 

 
 การประเมินสถานการณการพัฒนาคนในภาพรวมระดับจังหวัด โดยสะทอนจาก ดัชนีความกาวหนา
ของคน (Human Achievement Index - HAI) สรุปไดดังนี้ 
 

ดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index - HAI) 
หาจังหวัดกาวหนามากท่ีสุด หาจังหวัดกาวหนานอยที่สดุ 

ลําดับที ่ จังหวัด คาดัชน ี ลําดับที ่ จังหวัด คาดัชน ี
1 ภูเก็ต 0.6885 77 แมฮองสอน 0.4637 
2 พระนครศรีอยุธยา 0.6811 76 นราธิวาส 0.4800 
3 ลําพูน 0.6795 75 ชัยนาท 0.4840 
4 นนทบุรี 0.6788 74 ปตตาน ี 0.4950 
5 กรุงเทพมหานคร 0.6780 73 สระแกว 0.5183 

 
 3.3.1 หาจังหวัดที่มีความกาวหนาในการพัฒนาคนมากท่ีสุด : ภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา ลําพูน 
นนทบุรี กรุงเทพมหานคร 
  ผลการประเมินความกาวหนาในการพัฒนาคนของจังหวัดตาง  ๆ โดยใช  Human 
Achievement Index - HAI ป 2560 พบวา จังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาคนกาวหนามากที่สุดอยูลําดับที่ 1 จาก 
77 จังหวัด  (ในป 2558 อยูลําดับที่ 2 รองจากจังหวัดนนทบุรี)  รองลงมาคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
ความกาวหนามากสุดอยูลําดับที่ 2  ตามดวยจังหวัดลําพูน จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร มี
ความกาวหนามากสุดอยูลําดับที่ 3,  4, และ 5 ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาความกาวหนาในการพัฒนาคนใน
แตละดาน พบวา ทั้ง 5 จังหวัดดังกลาวมีความกาวหนาในการพัฒนาคนดานชีวิตการงาน  ดานที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอม  และดานการคมนาคมและการสื่อสาร คอนขางสูงมีคาดัชนีเกินกวา 0.6  รวมทั้งการพัฒนาคน
ดานการศึกษา ดานรายได และดานชีวิตครอบครัวและชุมชน ทั้ง 5 จังหวัดมีความกาวหนาในระดับปานกลาง
จนถึงคอนขางสูงโดยมีคาดัชนีเกินกวา 0.5   ในทางตรงกันขาม ดานการมีสวนรวมกลับมีความกาวหนานอยมาก 
(คาดัชนีต่ํากวา 0.3) โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ยกเวนจังหวัดลําพูนมี
ความกาวหนามากท่ีสุดอยูลําดับที่ 1 ของประเทศ (คาดัชนีดานการมีสวนรวม = 0.8729)   
 


