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ค าน า 

 
 “สถิติทางการ” ข้อมูลส าคัญส าหรับการบริหารราชการเพื่อใช้ในการ

ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาประเทศ   
เนื่องด้วยประเทศไทยมีลักษณะเป็นระบบสถิติแบบกระจายงาน  กล่าวคือมีหน่วยงาน
ภาครัฐจ านวนมากที่ผลิตสถิติจากการบริหารงาน งานทะเบียน และจากการผลิตสถิติตาม
ความต้องการเฉพาะของหน่วยงาน  และมีส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยสถิติกลาง
ของประเทศที่ผลิตสถิติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถิติที่ได้จากการส ามะโนและส ารวจ  

จากสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้การผลิตสถิติจากหน่วยงานต่างๆ มีกรอบ
แนวคิด ค านิยาม หน่วยวิเคราะห์ทางสถิติ การจัดจ าแนก และวิธีการผลิตสถิติทั้งที่
อ้างอิงมาตรฐานสากลและที่ก าหนดขึ้นเองเพื่อใช้ภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมและวัตถุประสงค์ของการจัดท าข้อมูลสถิติของหน่วยงาน ท า ให้ข้อมูลสถิติไม่
สามารถบูรณาการหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

“นโยบายด้านมาตรฐานสถิติในการผลิตสถิติทางการเพื่อให้สามารถบูรณา
การและใช้ประโยชน์ร่วมกัน” ได้จัดท าขึ้นเพื่อมุ่งให้หน่วยงานน าไปใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานเชิงนโยบายในการผลิตสถิติทางการเพื่อให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ท าให้ข้อมูลสถิติสามารถเปรียบเทียบกันได้ทั้งในและระหว่างประเทศ  เป็นการสร้าง
คุณค่าของข้อมูลสถิติให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านการใช้มาตรฐานในการผลิตสถิติ  

มาตรฐานสถิติ จึงเป็นเรื่องส าคัญที่น าไปสู่การพัฒนาและด าเนินงานเพื่อให้
ได้ระบบสถิติที่ทันสมัย (Modernization of statistical system) โดยการใช้มาตรฐาน
มาเป็นตัวปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านสถิติที่ไม่ใช่แค่ภายในหน่วยงาน
เท่านั้น แต่เป็นการปรับปรุงสถิติทางการในเชิง “อุตสาหกรรม” ทั้งระบบสถิติของ
ประเทศ  หากสถิติทางการไม่มีมาตรฐาน การเปรียบเทียบข้อมูลที่ท าโดยหน่วยงานที่
แตกต่างกันหรือต่างช่วงเวลากันย่อมท าไม่ได้   ความสามารถในการเปรียบเทียบข้อมูล
เป็นมิติที่ส าคัญของคุณภาพ และถ้าข้อมูลเปรียบเทียบไม่ได้จะท าให้การใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลลดน้อยลงและส่งผลต่อความส าคัญของหน่วยงานที่ผลิตข้อมูลนั้นๆ ด้วย 
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“สถิติทางการ” ข้อมูลส าคัญส าหรับการบริหารราชการเพื่อใช้ในการ
ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาประเทศ   
เนื่องด้วยประเทศไทยมีลักษณะเป็นระบบสถิติแบบกระจายงาน  กล่าวคือมีหน่วยงาน
ภาครัฐจ านวนมากที่ผลิตสถิติจากการบริหารงาน งานทะเบียน และจากการผลิตสถิติตาม
ความต้องการเฉพาะของหน่วยงาน  และมีส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยสถิติกลาง
ของประเทศที่ผลิตสถิติในแทบทุกสาขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถิติที่ได้จากการส ามะโนและ
ส ารวจ 

 แม้ว่าการผลิตสถิติภายใต้ระบบดังกล่าวมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยเป็นการ
ผลิตสถิติเพื่อตอบสนองการใช้งานเฉพาะ
ตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน
ภายใต้ความเหลื่อมล้ าด้านมาตรฐานสถิติ
และคุณภาพของข้อมูลสถิติ  ดังสภาพ
ปัจจุบันที่หน่วยสถิติต่างๆ มีการผลิต
ข้อมูลสถิติโดยมีกรอบแนวคิด ค านิยาม 
หน่วยวิเคราะห์ทางสถิติ การจัดจ าแนก 
และวิธีการผลิตสถิติทั้งที่อ้างอิงมาตรฐาน 
สากลและที่ก าหนดขึ้นเองเพื่อใช้ภายใน
หน่วยงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมและ 

“คุณคา่ของข้อมูลสถิติจะ
เกิดประโยชน์สูงสุด หาก
ใชแ้นวคิด ค านิยาม การ
จัดจ าแนก และวิธีการที่
เป็นมาตรฐาน” 
ที่มา: Principle and protocol for 
producer of tier 1 statistics, 
Statistics New Zealand. 
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าข้อมูลสถิติของหน่วยงาน ซึ่งพบว่ายังมีบางหน่วยงานที่แม้ว่า
จะอยู่ภายใต้กระทรวงเดียวกันยังใช้มาตรฐานในการผลิตสถิติที่แตกต่างกัน ท า ให้ไม่
สามารถใช้ข้อมูลหรือบูรณาการข้อมูลร่วมกันได้ จึงท าให้กระทรวงต่างๆ พยายามจัดท า
มาตรฐานกลางภายในกระทรวงขึ้น เช่น กระทรวงแรงงานจัดท ามาตรฐานข้อมูลกระทรวง
แรงงาน กระทรวงศึกษาจัดท ารหัสมาตรฐานกลางด้านการศึกษา กระทรวงสาธารณสุข
จัดท าศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ กระทรวง มหาดไทยจัดท าศูนย์
ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดให้อยู่ ในมาตรฐานเดียวกัน  เป็นต้น  
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และสภาพโลภาภิวัฒน์ที่ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น 
หน่วยงานทุกภาคส่วนมีการปรับบทบาทและวิธีการบริหารงานโดยเฉพาะหน่วยงาน
ภาครัฐที่ต้องการปรับปรุงด้านข้อมูลข่าวสารให้มีการบูรณาการและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง
กันได้  ซึ่งการที่ข้อมูลจะสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงกันได้ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
คือ ข้อมูลนั้นต้องจัดท าอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานสถิติเดียวกัน   

จากสภาวการณ์ดังกล่าว ในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศจึง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนา“มาตรฐานสถิติของประเทศ” และส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติ
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประเทศมีสถิติที่ส าคัญสามารถสะท้อนภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส าหรับใช้เป็นองค์ความรู้ในการจัดท านโยบายและ
แผน และใช้ในการตัดสินใจเพื่อก าหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ โดยต้องการให้
ข้อมูลเหล่านี้สามารถน ามาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์กับสถิติและสารสนเทศที่ได้จาก
แหล่งต่างๆ ร่วมกันได้บนพื้นฐานของกรอบแนวคิด ค านิยาม หน่วยวิเคราะห์ทางสถิติ 
การจัดจ าแนก และวิธีการผลิตสถิติที่เป็นมาตรฐานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

มาตรฐานสถิติ 

การแลกเปล่ียนและใชป้ระโยชน์จากสถิติร่วมกัน 
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การจัดท ามาตรฐานสถิติไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่ได้มาตรฐาน แต่ต้องการท า
เพื่อให้หน่วยสถิติสามารถระบุการด าเนินงานและกระบวนการต่างๆ สามารถอธิบาย
ความคุ้มค่าของการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพข้อมูลสถิติ
ได้อย่างเป็นระบบ    

มาตรฐานสถิติ จึงเป็นเรื่องส าคัญที่น าไปสู่การพัฒนาและด าเนินงานเพื่อให้ได้
ระบบสถิติที่ทันสมัย (Modernization of statistical system) โดยการใช้มาตรฐาน
สถิติมาเป็นตัวปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านสถิติที่ไม่ใช่แค่ภายในหน่วยงาน
เท่านั้น แต่เป็นการปรับปรุงสถิติทางการในเชิง “อุตสาหกรรม” ทั้งระบบสถิติของ
ประเทศ  กล่าวคือ แต่ละหน่วยสถิติเปรียบเสมือนโรงงานผลิตข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ที่เรียกว่า “อุตสาหกรรมการผลิตสถิติทางการ” ดังนั้นในแต่ละหน่วยงานที่ผลิตสถิติ
ทางการควรมีมาตรฐานอุตสาหกรรมของตนเอง และเป็นเสมือนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การพัฒนาและแลกเปลี่ยนเครื่องมือการผลิตสถิติระหว่างผู้ผลิตสถิติด้วยกัน เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน 

หากสถิติทางการไม่มีมาตรฐาน การเปรียบเทียบข้อมูลที่ท าโดยหน่วยงานที่
แตกต่างกันหรือต่างช่วงเวลากันย่อมท าไม่ได้   ความสามารถในการเปรียบเทียบข้อมูล
เป็นมิติที่ส าคัญของคุณภาพ และถ้าข้อมูลเปรียบเทียบไม่ได้จะท าให้การใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลลดน้อยลงและส่งผลต่อความส าคัญของหน่วยงานที่ผลิตข้อมูลนั้นๆ ด้วย 
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ความหมายของมาตรฐานและมาตรฐานสถิติ 
มาตรฐาน คืออะไร 

พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551  
ให้ความหมายของค าว่า “มาตรฐาน” หมายความว่า ข้อก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ต่อไปน้ี  

(1) ผลิตภัณฑ์ วิธีการ กระบวนการผลิต ส่วนประกอบ โครงสร้างมิติ ขนาด 
แบบ รูปร่าง น้ าหนัก ประสิทธิภาพ สมรรถนะ ความทนทาน หรือความ
บริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ 

(2) หีบห่อ การบรรจุหีบห่อ การท าเครื่องหมาย หรือฉลาก 
(3) วิธีการ กระบวนการ คุณลักษณะ ประสิทธิภาพ หรือสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

กับการบริการ 
(4) ระบบการบริหารหรือการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพ สุขอนามัย อาชีวอนามัย 

สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือระบบอื่นใด 
(5) นิยาม แนวทาง ข้อแนะน า หน่วยวัด การทดสอบ การสอบเทียบ การ

ทดลอง การวิเคราะห์ การวิจัย การตรวจ การรับรอง การตรวจประเมินที่
เกี่ยวกับ (1) (2) (3) (4) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน 

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for 
Standardization -ISO)  

ให้ความหมายของค าว่า “มาตรฐาน”  คือ เอกสารที่จัดท าขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกัน 
และได้รับความเห็นชอบจากองค์กรอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เอกสารดังกล่าววาง
กฎระเบียบแนวทางปฏิบัติหรือลักษณะเฉพาะแห่งกิจกรรม หรือผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรม
นั้นๆ เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ใช้กันทั่วไปจนเป็นปกติวิสัย โดยมุ่งให้บรรลุถึงความส าเร็จ
สูงสุดตามข้อก าหนดที่วางไว้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  

ให้ความหมายของค าว่า “มาตรฐาน”  คือ สิ่งที่ถือเป็นหลักส าหรับเทียบก าหนด 
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มาตรฐานสถติิ คืออะไร 
มาตรฐานสถิติ1 คือ ข้อก าหนดหรือแนวทางที่ตกลงร่วมกันในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลและสารสนเทศทั้งจากการส ารวจและจากการบริหารงานในการผลิตสถิติเรื่อง
ต่างๆ  ที่ช่วยให้สามารถบูรณาการทั้งข้อมูลต่างช่วงเวลาและต่างแหล่งข้อมูลได้  ซึ่ง
ประกอบด้วย  

1. มาตรฐานกระบวนการผลิตสถิติ เช่น แบบจ าลองกระบวนการงานสถิติทั่วไป 
กระบวนการผลิตสถิติจากการส ารวจด้วยตัวอย่าง กระบวนการผลิตสถิติจาก
ทะเบียน เป็นต้น 

2. มาตรฐานกรอบแนวคิดการผลิตสถิติ เช่น ค านิยาม หน่วยวิเคราะห์ทางสถิติ 
ชื่อตัวแปร การจัดจ าแนก ค าถาม เป็นต้น 

3. มาตรฐานการเผยแพร่สถิติ เช่น สัญลักษณ์การน าเสนอข้อมูล ค าอธิบาย
ข้อมูลหรือ metadata แนวปฏิบัติในการรักษาความลับข้อมูล  การน าเสนอ
รายงานสถิติ การน าเสนอด้วยภาพ เป็นต้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  อ้างอิงจาก Statistical Standard, Glossary of Statistical Terms, OECD 
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กฎหมายและหลักการ 
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสถิติ 

 
 

 

พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของ
รัฐในการด าเนินการเกี่ยวกับสถิติ ทั้งในบทบาทของการ
จัดระบบบริหารสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และ
เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตข้อมูลสถิติที่ส าคัญเพื่อ
ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการด าเนินการตาม
นโยบายและแผนงานของรัฐ  กลไกหนึ่งที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนบทบาทดังกล่าวไปสู่ความส าเร็จคือ “มาตรฐาน
สถิติ” ที่เป็นเสมือน “โครงสร้างหลัก” ของการผลิตสถิติ
เพื่อน าไปสู่การแบ่งปันข้อมูลเพื่อการใช้งานร่วมกันดังที่
ก าหนดไว้ในภายใต้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ดังน้ี 

- มาตรา 6 (2) ให้ส านักงานสถิติมีอ านาจหน้าที่จดัท ามาตรฐานสถิติเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

- มาตรา 8 หน่วยงานต้องจัดท าสถิติให้เป็นไปตามแผนก าหนดความรับผดิชอบตาม
มาตรา 6 (5)2 และด าเนนิการให้ถูกต้องตามมาตรฐานสถิต ิ

                                                           

2   มาตรา 6 (5) ส านักงานสถิติแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ประสานและหารือร่วมกับหน่วยงานเพ่ือจัดท าแผน
ก าหนดความรับผิดชอบในการด าเนินงานทางสถิติตามแผนแม่บท 
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หลักการพื้นฐานสถิติทางการ 
(The Fundamental Principles of Official Statistics: FPOS) 

“การพัฒนาสถิติทางการ
ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยยึด
หลักอ้ างอิ งตามหลักการพื้ นฐานสถิติ
ทางการ (The Fundamental Principles 
of Official Statistics) ต าม ม าต ร ฐ า น
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: 
UN)” ประกอบด้วย 10 หลักการ ดังน้ี 

 
หลักการที่ 1 ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ มีความ เป็นกลาง และเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม  
หลักการที่ 2 ผลิตตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หลักการที่ 3 เผยแพร่อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
หลักการที่ 4 ป้องกันการใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
หลักการที่ 5 เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 
หลักการที่ 6 รักษาข้อมูลเป็นความลับโดยเคร่งครัด 
หลักการที่ 7 เผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับระบบสถิติ 
หลักการที่ 8 ประสานความร่วมมือภายในประเทศ 
หลักการท่ี 9 ใช้มาตรฐานสากล 
หลักการที่ 10 พัฒนาระบบสถิติผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ 

มาตรฐานสถิติ เป็นหลักการที่  9 ของหลักพื้นฐานสถิติทางการ คือ “ใช้
มาตรฐานสากล” นั่นหมายถึง หน่วยสถิติควรใช้แนวคิด ค านิยาม การจัดจ าแนก และ
วิธีการผลิตที่เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับสากล ซึ่งช่วยส่งเสริมระบบสถิติในทุกระดับ
ให้มีคุณภาพ มีความสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่การบูรณาการสถิติ  และ
ต้องประสานกับหน่วยสถิติภายในประเทศให้เกิดการรับรู้และมีน ามาตรฐานไปใช้ในการ
ผลิตสถิติทางการ  
 



นโยบายด้านมาตรฐานสถิติในการผลิตสถิติทางการเพื่อให้สามารถบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกัน   9 
 

หลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย 
(Thailand Statistics Code of Practice: TCoP) 

แนวคิดในการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการที่ให้ความส าคัญในเรื่อง
ความต้องการของผู้ใช้หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์/การน าไปใช้ (fit for use) โดยมี
กรอบแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้ได้สถิติทางการที่ดี คือ หลักการพื้นฐานสถิติทางการ 
10 ประการ ที่เป็นเหมือนกรอบเชิงนโยบายของ UN มาถอดออกเป็นหลักปฏิบัติสถิติ
ทางการ (Code of Practice for Official Statistics) เพื่อให้เข้าใจง่ายในเชิงปฏิบัติ ซึ่ง
ประกอบด้วย 9 หลักปฏิบัติ ดังน้ี 

สภาพแวดลอ้มของสถาบัน (Institutional Environment) 
หลักปฏิบัติข้อที่ 1  ความเป็นอิสระและความเป็นมืออาชีพ (Professional and Independence) 
หลักปฏิบัติข้อที่ 2  การเก็บรักษาความลับของข้อมูล (Statistical Confidentiality) 

กระบวนการทางสถิติ (Statistical processes) 
หลักปฏิบัติข้อที่ 3  ความถูกต้องของระเบียบวิธีทางสถิติ (Sound Methodology) 
หลักปฏิบัติข้อที่ 4  กระบวนการสถิติท่ีเหมาะสม (Appropriate Statistical Procedures) 

ผลผลิตสถิติทางการ (Statistical outputs) 
หลักปฏิบัติข้อที่ 5  ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevance) 
หลักปฏิบัติข้อที่ 6  ความถูกต้องแม่นย าและเชื่อถือได้ (Accuracy and Reliability) 
หลักปฏิบัติข้อที่ 7  ความเหมาะสมของเวลาและการตรงต่อเวลา (Timeliness and Punctuality) 
หลักปฏบิัติข้อที่ 8  ความสอดคล้องและเปรียบเทียบกันได้ (Coherence and Comparability) 
หลักปฏิบัติข้อที่ 9  การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย (Accessibility) 

มาตรฐานสถิติ เป็นหลักปฏิบัติข้อที่ 8 ของหลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพ
สถิติทางการประเทศไทย กล่าวคือ “สถิติทางการมีความสอดคล้อง สามารถเปรียบเทียบ
ข้ามช่วงเวลา และสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่งได้ ” หมายความว่า สถิติ
ทางการให้ความส าคัญกับคุณภาพในแง่ของความสอดคล้องของข้อมูลที่ผลิตขึ้นใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน (Coherence) และความสามารถในการเปรียบเทียบสถิติได้
ถึงแม้ว่าจะเป็นสถิติที่ผลิตขึ้นจากหน่วยงานที่แตกต่างกันก็ตาม (Comparability) เพื่อ
น าไปสู่การบูรณาการและแลกเปลี่ยนสถิติร่วมกัน 
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 นโยบายด้านมาตรฐานสถิติ 
ในการผลิตสถิติทางการ 

เพื่อให้สามารถบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

 
 

 

1. ต้องก าหนดแนวทางการผลิตสถิติทางการให้สามารถบูรณาการได้
เพื่อให้ข้อมูลเกิดการใช้ประโยชน์ไดสู้งสุด 

หน่วยสถิติควรให้ความส าคัญกับการผลิตสถิติที่สามารถน าไปบูรณาการ
และใช้ประโยชน์ร่วมกันแม้จะเป็นข้อมูลที่ผลิตจากแหล่งที่แตกต่างกัน ช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน และรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยด าเนินการในกระบวนการผลิตสถิติดังน้ี 

- ก่อนจัดท าสถิติ ต้องตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่จากแหล่งต่างๆ ว่าตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้หรือไม่ มีเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดในการใช้หรือไม่ ทั้งที่สามารถ
น ามาใช้งานได้โดยตรงหรือต้องบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่ง  ซึ่งแหล่งข้อมูล
ในที่นี้ รวมถึงแหล่งข้อมูลจากงานวิจัย งานทะเบียน หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่
สถิติเพื่อน ามาตัดสินใจว่าแหล่งข้อมูลเหล่านี้เหมาะสมส าหรับใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ 

- หากตัดสินใจที่จะจัดท าสถิติขึ้นใหม่ ต้องค านึงถึงคือ “การบูรณาการ” เนื่องจาก
ข้อมูลสถิติที่ท าขึ้นใหม่ไม่ควรท าขึ้นมาแล้วตอบวัตถุประสงค์หรือใช้งานได้เพียง
อย่างเดียว แต่ควรมีการเพิ่มมูลค่าของข้อมูลให้มีการใช้งานได้หลากหลายมาก
ขึ้น โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์หลักที่หน่วยสถิติต้องการจัดเก็บเสียไป โดย
ด าเนินการดังนี้ 
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- สืบค้นหามาตรฐานสถิติในเรื่องที่ต้องใช้ในการผลิตสถิติทางการ ทั้งจาก
องค์กรระหว่างประเทศ ส านักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานเจ้าภาพ 

- เลือกใช้มาตรฐานสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการผลิต และท าความ
เข้าใจกับการอ้างอิงมาตรฐานสากล (ถ้ามี) เพื่อให้เชื่อมั่นว่าข้อมูลสถิติที่
ผลิตนั้นสามารถบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 

- ในการเก็บรวบรวมข้อมูลควรประสานกับผู้ใช้หลักให้มากที่สุด โดยร่วมหารือเพื่อ
บูรณาการแบบสอบถามให้ข้อมูลสถิติทีไ่ด ้ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ไดม้ากที่สุดและลดภาระของผู้ให้ข้อมูลให้เหลือน้อยสุด 

- ในการพัฒนาเทคโนโลยี วิธีการ เครื่องมือ และกระบวนการในการจัดท าสถิติ 
ต้องค านึงถึงการบูรณาการให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

- ตรวจสอบเว็บไซต์ของหน่วยงานว่าออกแบบให้ผู้ใช้แต่ละกลุ่มสามารถเข้าถึง
ข้อมูล ค าอธิบายข้อมูล (metadata) ข้อคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เมื่อจัดท าสถิติแล้วเสร็จควรพยายามบูรณาการสถิติที่ได้กับสถิติอื่นๆ ให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 

2. สนับสนุนการจัดท าและใช้กรอบสถิติร่วม ค านิยาม และการจัด
จ าแนกสถิติในการผลิตสถิติทางการ 
- ส านักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานเจ้าของมาตรฐานสถิติ  ต้องพัฒนาและ

สนับสนุนให้เกิดการใช้กรอบสถิติร่วม (common statistical frame) มาตรฐาน
ค าถามที่ใช้ในแบบสอบถาม มาตรฐานค านิยาม และมาตรฐานการจัดจ าแนกใน
หน่วยสถิต ิ เพื่อให้เกิดข้อมูลสถิติที่มีความสอดคล้องกัน 

- มาตรฐานที่ช่วยให้เกิดความสอดคล้องกันของข้อมูล  และน าไปสู่การบูรณาการ
หรือใช้ประโยชน์ร่วมกันในที่นี ้ได้แก ่

- การจัดจ าแนก เช่น มาตรฐานการจ าแนกเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์  มาตรฐานการ
จัดจ าแนกประเภทอุตสาหกรรม มาตรฐานการจัดจ าแนกประเภทอาชีพ 
เป็นต้น 

- หน่วยวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น หน่วยวิเคราะห์ทางสังคม (เช่น ครอบครัว  
ครัวเรือน ที่อยู่อาศัย เป็นต้น) หน่วยวิเคราะห์ทางธุรกิจ (เช่น วิสาหกิจ 
บริษัท  สถานประกอบการ เป็นต้น)  
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- ค านิยาม 
- ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
- กรอบแนวคิด เช่น กรอบการด าเนินงานระบบบัญชีประชาชาติ คู่มือ

ดุลการช าระเงิน เป็นต้น 
- ชื่อตัวแปร 

- การท าให้ข้อมูลที่จัดท าในต่างช่วงเวลาและต่างแหล่งข้อมูล  สามารถบูรณาการ
และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เพื่อต้องการให้ 

 

- ลดเวลาและต้นทุน
การจัดท าและเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

- ลดภาระผู้ตอบ 
- ลดความซ้ าซ้อนของ

ข้อมูลที่ไม่จ าเป็น 

 

- เพิ่มคุณภาพและมูลค่าของ
ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

- เพิ่มโอกาสการวิเคราะห์ 
แลกเปลี่ยน และน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ 

- เพิ่มมุมมองในมิติต่างของข้อมูลที่
ท าให้ผู้ใช้สามารถน ามาใช้
ประโยชนไ์ด้หลากหลายมากขึ้น 

- หน่วยงานเจ้าภาพและส านักงานสถิติแห่งชาติ ต้องพัฒนามาตรฐานสถิติโดย 
- ให้การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใช้ 
- ทบทวนมาตรฐานสถิติ เพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับความ

ต้องการ  กล่าวคือสามารถสะท้อนถึงสถานการณ์ปัจจุบันและเปรียบเทียบ
ข้อมูลแม้จะจัดท าในช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ 

- น าเสนอและเผยแพร่การปรับปรุงมาตรฐานสถิติต่อสาธารณชนให้เร็วที่สุด
เท่าที่จะท าได้ 

- สนับสนุนให้เกิดการใช้มาตรฐานสถิติเพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมี
ความสอดคล้องกัน และสนับสนุนให้ใช้กับข้อมูลจากการบริหารหากท าได้ 

- ทุกมาตรฐานสถิติที่ได้รับการยอมรับและประกาศให้ใช้ในการผลิตสถิติทางการ 
ควรมีการน าเสนอไว้บนเว็บไซต์ รวมถึงแนวทางและวิธีการน ามาตรฐานสถิติไป
ใช้อย่างถูกต้อง 
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- การใช้มาตรฐานการจัดจ าแนกสถิติในการผลิตสถิติทางการ  ควรจัดท าหรือเก็บ
รวบรวมข้อมูลในระดับที่ละเอียดมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ของแต่ละมาตรฐาน
การจัดจ าแนกสถิต ิ เพื่อใหผู้้ใช้สามารถน าไปจัดกลุ่มข้อมูลได้ตามความต้องการ 

- การประเมินคุณภาพสถิติทางการ  ควรพิจารณาถึงความสอดคล้องกับมาตรฐาน
สถิติ เพื่อประเมินความสามารถในการใช้ประโยชน์ร่วมกันกับข้อมูลจากแหล่ง
อื่นและการเปรียบเทียบข้อมูล 

3. ให้ความส าคัญกับข้อมูลจากการบริหารงาน (Administrative data) 
ที่เป็นสถิติทางการ ว่าต้องออกแบบการผลิตข้อมูลให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทางสถิติด้วย  
- ในการจัดท ามาตรฐานสถิติต้องค านึงถึงการน าไปใช้กับข้อมูลจากการบริหารงาน 

เพื่อให้แน่ใจในคุณภาพข้อมูลและมาตรฐานค าอธิบายข้อมูล  (metadata)  การ
รักษาข้อมูลเป็นความลับ การปกปิดข้อมูล และการแบ่งเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์และ
รหัสต่างๆ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้   

- สนับสนุนให้หน่วยสถิติใช้มาตรฐานสถิติในการจัดท าข้อมูลจากการบริหารงาน 
(ส่วนใหญ่จัดท าขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเป็นหลัก)   ตั้งแต่ขั้นตอน 
การออกแบบเพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงสถิติได้อีกทางหนึ่ง   และ
สามารถบูรณาการเข้ากับข้อมูลจากการส ารวจหรือข้อมูลจากแหล่งอื่นได้ด้วย
เพื่อความคุ้มค่า  

 

4. ใช้การแบ่งเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงสถิติตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  
- สนับสนุนให้หน่วยสถิติใช้การแบ่งเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ทั้งช่ือ รหัสและล าดับ

การน าเสนอข้อมูลสถิติ  รวมถึงค านิยามเขตเมืองและชนบทเพื่อวัตถุประสงค์ใน
เชิงสถิติตามมาตรฐานที่ก าหนด พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลตามมาตรฐานการแบ่ง
เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์ทั้งในรูปแบบรายงานหรือน าเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data 
visualization)   
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- ตรวจสอบว่ามาตรฐานการแบ่งเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์ยังคงสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช ้

- หากมีการเปลี่ ยนแปลงมาตรฐานการแบ่ งเขตพื้ นที่ ภูมิศาสตร์ส าหรับ
วัตถุประสงค์ในเชิงสถิติ ควรตรวจสอบว่ายังคงสอดคล้องหรือเปรียบเทียบได้กับ
การแบ่งแขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ส าคัญ เช่น การแบ่งเขต
การเลือกต้ัง หรือการแเบ่งเขตการปกครอง เป็นต้น 

- ตรวจสอบว่าข้อมูลสถิติได้อธิบายค าอธิบายข้อมูล (metadata) เกี่ยวกับเขต
พื้นที่ภูมิศาสตร์และรหัสการจัดจ าแนกสถิติที่ใช้ไว้อย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์ 

5. สนับสนุนให้หน่วยสถิติใช้มาตรฐานและแนวทางการผลิตสถิติที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
- หน่วยสถิติสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง

องค์กรระหว่างประเทศ เช่น กองสถิติ
แห่ งสหประชาชาติ  (UNSD) องค์ กร
ระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน 
(ISO) องค์การศุลกากรโลก (WCO)  
องค์การอนามัยโลก (WHO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (OECD) เป็นต้น  ซึ่ งนอกจากจะมีท าให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
มาตรฐานสากลขององค์กรระหว่างประเทศแล้ว ยังมีส่วนในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงมาตรฐานและการจัดจ าแนกสถิติของประเทศให้ถูกต้องและสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลด้วย 

- หน่วยสถิติพยายามผลิตสถิติทางการให้สอดคล้องตามกรอบการด าเนินงาน 
มาตรฐาน ค านิยามที่องค์กรระหว่างประเทศจัดท าเพื่อให้สถิติทางการของ
ประเทศได้มาตรฐานและสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับสากลหรือระดับ
ภูมิภาค  ซึ่งหากไม่สามารถท าตามมาตรฐานในรายละเอียดได้อย่างน้อยควรท า
ให้ได้ในระดับภาพรวมของระดับสากล (Top level)  เนื่องจากการจัดท า
มาตรฐานสถิติในระดับประเทศสามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขให้เหมาะสมได้ใน
ระดับย่อย  
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- หน่วยงานเจ้าภาพและส านักงานสถิติแห่งชาติ ต้องศึกษาและตรวจสอบ
มาตรฐานสถิติในระดับสากลขององค์กรระหว่างประเทศที่จะใช้อ้างอิง เพื่อให้
มั่นใจว่ามาตรฐานสถิติที่จัดท าถูกต้องและอ้างองิได้กับมาตรฐานสากล  พร้อมทั้ง
แสดงการเปรียบเทียบระหว่างมาตรฐานสถิติของประเทศกับมาตรฐานสากล 

6. หน่วยสถิติต้องอธิบายเหตุผลในกรณีที่ไม่ได้ใช้กรอบการด าเนินงาน 
แนวทาง หรือมาตรฐานสถิติในการผลิตสถิติทางการ ซึ่งมาตรฐาน
ในที่นี้เป็นได้ทั้งระดับสากล ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ 
- หน่วยสถิติต้องมีการน าเสนอและให้ผู้ใช้เข้าถึง

ค าอธิบายข้อมูล (metadata) ซึ่งต้องมีการ
อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานที่สนับสนุนให้
เกิดความสอดคล้องกันของข้อมูลได้แก่ การจัด
จ าแนก หน่วยวิเคราะห์ทางสถิติ ค านิยาม 
ค าถาม กรอบแนวคิด ชื่อตัวแปร พร้อมทั้ง
หน่วยงานเจ้าของมาตรฐานที่อ้างอิง โดยต้อง
แสดงข้อมูล เหล่ านี้ ไว้ ในค าอธิบายข้อมู ล 
(metadata)  

- เมื่อใดก็ตามที่หน่วยสถิติพบว่าชื่อหรือค านิยามเกี่ยวกับกรอบแนวคิด   หน่วย
วิเคราะห์ทางสถิติ ตัวแปร และการจัดจ าแนกของสถิติทางการในเรื่องเดียวกัน
เกิดความไม่สอดคล้องและไม่สามารถเปรียบเทียบได้ตามมาตรฐานที่ได้เผยแพร่ 
หน่วยสถิติจะต้องพัฒนาสถิติทางการให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่ได้เผยแพร่ 
หากเปรียบเทียบไม่ได้ต้องมีค าอธิบายไว้อย่างชัดเจน 

- ในกรณีที่สถิติทางการที่ผลิตมีนโยบายที่จ าเป็นต้องใช้การจัดจ าแนก หน่วย
วิเคราะห์ทางสถิติ ค านิยาม ค าถาม กรอบแนวคิด ชื่อตัวแปรที่แตกต่างจาก
มาตรฐานหรือที่เฉพาะเจาะจงส าหรับหน่วยงานเท่านั้น  

- หน่วยสถิติต้องยอมรับว่าข้อมูลจะไม่สอดคล้องและไม่สามารถใช้งาน
ร่วมกันกับข้อมูลจากแหล่งอื่นได้ 

- หน่วยสถิติต้องเปิดเผยการจัดจ าแนก หน่วยวิเคราะห์ทางสถิติ ค านิยาม 
ค าถาม กรอบแนวคิด ชื่อตัวแปร พร้อมอธิบายความแตกต่างจาก

 

ค าอธิบายข้อมูล 
(metadata) 
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มาตรฐานไว้ในค าอธิบายข้อมูล (metadata) รวมถึงความสามารถในการ
เปรียบเทียบข้อมูลให้ผู้ใช้ได้ทราบ 

- หน่วยสถิติต้องจัดท าความเชื่อมโยงหรือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างการจัดจ าแนก หน่วยวิเคราะห์ทางสถิติ ค านิยาม ค าถาม กรอบ
แนวคิด ชื่อตัวแปรที่หน่วยงานใช้ซึ่งไม่ตรงกับมาตรฐานสถิติของประเทศ
ให้ผู้ใช้ได้ทราบ 
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