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ค าน า 
 

มาตรฐานสถิติ 1 ใน 10 ของหลักการพื้นฐานของสถิติทางการที่คณะกรรมการ
สถิติแห่งสหประชาชาติให้การรับรอง โดยก าหนดให้ “มีการผลิตสถิติที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล”  หมายถึง หน่วยสถิติของรัฐในแต่ละประเทศต้องประสานการใช้
แนวคิด การจัดจ าแนก และวิธีการที่เป็นมาตรฐานตามสากล  เพื่อส่งเสริมผลผลิตสถิติใน
ทุกระดับให้มีคุณภาพในแง่ของความสอดคล้องของข้อมูลที่ผลิตขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่าง
กัน (Coherence) และความสามารถในการเปรียบเทียบสถิติระหว่างกันได้  ถึงแม้ว่าจะ
เป็นสถิติที่ผลิตขึ้นจากหน่วยงานที่แตกต่างกันก็ตาม (Comparability) นอกจากนี้ 
มาตรฐานสถิตยิังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยที่ต้องการ
พัฒนาให้สถิติทางการน าไปสู่การบูรณาการ แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ร่วมกัน   

การจัดจ าแนกสถิติ  (Statistical Classification) เป็นส่วนส าคัญของงาน
มาตรฐานสถิติ ที่ผ่านมาทั้งผู้จัดท าการจัดจ าแนกและผู้ใช้การจัดจ าแนก (ผู้ผลิตและผู้ใช้
ข้อมูล) ต่างก็เป็นผู้ใช้ปลายทางกล่าวคือ เป็นผู้ที่รับเอามาตรฐานการจัดจ าแนกสถิติที่
หน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศจัดท าแล้วมาใช้ ปรับปรุง หรือพัฒนาต่อยอดให้
เข้ากับประเทศหรือการใช้งานในหน่วยงาน ซึ่งพบว่าแต่ละหน่วยงานยังมีการน ามาใช้
หรือพัฒนาต่อยอดที่แตกต่างกัน  ท าให้การจัดจ าแนกสถิติที่ได้บางอันไม่สามารถ
เปรียบเทียบทั้งในแง่ของข้อมูลต่างหน่วยงานและต่างช่วงเวลาได้  ท าให้ข้อมูลสถิติที่ได้
ไม่สามารถเปรียบเทียบ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ 

คู่มือการจัดจ าแนกสถิติ จึงเป็นองค์ความรู้ส าคัญที่ได้รวบรวมและสรุปมาจาก
เอกสารของหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย เนื่องจาก
ยังไม่มีการจัดท าและเรียบเรียงเป็นหนังสือหรือบทเรียนเหมือนกับทฤษฎีทางสถิติอื่นๆ  
อีกทั้งในประเทศไทยยังมีเอกสารเผยแพร่ในเรื่องดังกล่าวอยู่น้อยมาก  โดยในคู่มือได้
อธิบายถึงแนวคิด วัตถุประสงค์  องค์ประกอบส าคัญ และขั้นตอนของการพัฒนาการจัด
จ าแนกสถิติ และการใช้ประโยชน์  โดยน ามาสรุปและเรียบเรียงเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ที่จัดท าการจัดจ าแนกสถิติ  ผู้ผลิตสถิติที่ต้องน าการจัดจ าแนกสถิติไปใช้งาน หรือผู้ใช้
ข้อมูลสถิติทั้งในแง่ของการใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจหรือใช้เพื่อการวิเคราะห์
ต่อไป 
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  บทน ำ 

 
  

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ในฐำนะองค์กรที่มีภำรกิจในกำรผลิตข้อมูลพื้นฐำนที่
จ ำเป็นของประเทศ (Fundamental Statistics) และเป็นหน่วยงำนกลำงที่มีภำรกิจใน
กำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติของประเทศให้เป็นเอกภำพ โดยมีกลไกกำรด ำเนินงำนคือ
กำรจัดท ำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยเพื่อก ำหนดกรอบควำมรับผิดชอบของหน่วย
สถิติในกำรจัดท ำสถิติให้สำมำรถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และเพื่อก ำหนดมำตรฐำนในกำร
น ำไปใช้เป็นแนวทำงของกำรผลิตสถิติของหน่วยสถิติให้มีควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
และสอดคล้องกับหลักมำตรฐำนสำกล โดยเฉพำะสถิติที่มีควำมส ำคัญต่อกำรน ำเสนอ
สถำนกำรณ์ของประเทศ หรือเรียกว่ำ “สถิติทำงกำร” (Official Statistics) ซึ่งสถิติ
ทำงกำรดังกล่ำวต้องเป็นสถิติที่มีระบบกำรผลิตถูกต้องตำมหลักกำรที่วำงไว้อย่ำงเป็น
ระบบ มีพื้นฐำนของแนวคิด ค ำนิยำม กำรจัดจ ำแนก (Classification) ข้อมูลที่เป็น
มำตรฐำน และมีคุณภำพตำมที่ก ำหนด รวมถึงเป็นสถิติที่มีกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้
สำมำรถน ำมำใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิง (Reference) ที่มีควำมน่ำเชื่อถือสูงส ำหรับประเทศ  

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำสถำนกำรณ์สถิติทำงกำรในปัจจุบัน พบว่ำสถิติ
ทำงกำรจัดท ำขึ้นจำกหน่วยสถิติหลำกหลำยหน่วยงำน มีควำมหลำกหลำยทั้งวัตถุประสงค์ 
ขอบเขต วิธกีำรจัดเก็บ กำรวิเครำะห์  และกำรน ำเสนอที่เหมือนและแตกต่ำงกันตำม
ภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน จำกเหตุผลดังกลำ่ว ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติจึงมีควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่ต้องพัฒนำงำนมำตรฐำนสถิตไิม่ว่ำจะเป็นมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนก มำตรฐำนค ำ
นิยำม มำตรฐำนค ำถำม เป็นต้น รวมถึงส่งเสรมิกำรใช้มำตรฐำนสถิติในหน่วยสถิติอย่ำงมี
ประสิทธภิำพ โดยเฉพำะมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกควรพฒันำขึ้นอย่ำงเป็นระบบ มี
ควำมหมำย ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีโครงสร้ำงที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่น ำเสนอ
ควำมเป็นไปของสังคมอย่ำงชัดเจน ครบถ้วน สนับสนุนกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยทั้ง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสงัคม (Evidence-based policy making) รวมทั้งเป็นกรอบกำร
ท ำงำนส ำหรับกำรเก็บรวบรวม วิเครำะห์ และน ำเสนอขอ้มลู ไม่วำ่จะเป็นข้อมูลทีม่ำจำก
กำรส ำรวจหรือจำกกำรบริหำรงำนก็ตำม  
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นอกเหนือจำกกำรใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบำย ปัจจุบันผู้ใช้ข้อมูลในกลุ่มอื่นๆ 
เช่น ภำคเอกชน ภำคสงัคม หรอืภำคประชำชนต่ำงเห็นควำมส ำคัญ และประโยชนข์อง
ข้อมูลมำกขึ้น เนื่องจำกสำมำรถพัฒนำชีวิตและควำมเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง
ควำมสะดวกสบำยในชีวิตประจ ำวัน กำรวำงแผนกำรใช้ชีวิตในเมือง ไปจนถึงกำร
คำดกำรณล์่วงหน้ำถึงสภำวะอำกำศ จำกประโยชน์ดังกล่ำวท ำให้ทุกวันนี้ข้อมูลได้ถูก
จัดท ำเพิ่มข้ึนมำกมำยตำมควำมต้องกำรใช้  โดยข้อมูลอำจมวีัตถุประสงค์ แนวคิด ค ำ
นิยำม กำรจัดจ ำแนก วิธีกำรเก็บรวบรวม คุ้มรวมที่เหมือนกันและ/หรือแตกต่ำงกัน   

ควำมหมำยกำรจัดจ ำแนก (Classification) 

กำรจัดจ ำแนกเป็นกำรจัดกลุ่มข้อมูลอย่ำงมีควำมหมำยและเป็นระบบให้อยู่ใน
รูปแบบที่เป็นมำตรฐำน  เพื่อใช้ในกำรก ำหนดแนวคิด เหตุกำรณ์ สิ่งของ หรือบุคคลที่มี
ควำมคล้ำยคลึงกัน เป็นกำรจัดกลุ่มข้อมูลที่มีควำมสัมพันธ์กันแสดงอยู่ในรูปของล ำดับขั้น 
โดยใช้ตัวเลขหรือตัวอักษรเปน็รหัสให้กับกลุ่มข้อมูลดังกล่ำว 

           ส ำนักงำนสถิติยุโรป (Eurostat) ได้นิยำมกำรจัดจ ำแนก คือ 

 

 

 

 

 

เอกสำร Best Practice Guidelines for Developing International Statistical 
Classification, United Nations ได้นิยำมกำรจัดจ ำแนก คือ 

 

 

 

A classification is a set of discrete, exhaustive and mutually exclusive 
observations, which can be assigned to one or more variables to be 
measured in the collation and/ or presentation of data.  The terms 
" classification"  and " nomenclature"  are often used interchangeably, 
despite the definition of a "nomenclature" being narrower than that of 
a "classification." 

A classification is a means of putting like things together in a logical and 
commonsense way that enables collection and production of statistics 
on a particular variable. Often the classification is the name which serves 
as an umbrella for the classification version (s). 



 3 คู่มือกำรจัดจ ำแนกสถิติ [Guideline for Statistical Classification] 

กำรจัดจ ำแนกอำจท ำขึ้นเพื่อน ำไปใช้ในสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กฎระเบียบ เช่น กฎระเบียบด้ำนศุลกำกรหรือกฎหมำยอำชญำกรรม อีกทั้งยังใช้เป็น
หลักมำตรฐำนของกำรบริกำรภำครัฐ เช่น ต ำแหน่งงำน กำรศึกษำ สวัสดิกำรและ
สำธำรณสุข และใช้อธิบำยปรำกฏกำรณ์ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำตแิละ
สิ่งแวดล้อม ถ้ำเป็นกำรจัดจ ำแนกที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยจะเรียกว่ำ มำตรฐำนกำรจัด
จ ำแนก (Standard Classification)  

ควำมหมำยมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติ (Standard Statistical 
Classification) 

ในกรณีที่เป็นกำรจัดจ ำแนกสถิติที่ท ำขึ้นเพื่อใช้แสดงข้อมูลสถิติเรียกว่ำ กำร
จัดจ ำแนกสถิติ (Statistical Classification) เป็นกำรจัดจ ำแนกชุดของรำยกำรข้อมูลที่
ถูกน ำมำเป็นตัวแปร เพื่อใช้ในกำรผลิตและกำรน ำเสนอข้อมูลสถิติ เช่น  

 รำยกำรขอ้มลู “ชำยและหญิง” เป็นกำรจัดจ ำแนกข้อมูลของตัวแปร  
“เพศ”   

 รำยกำรขอ้มลู “โสด  สมรส  หมำ้ย  หยำ่  แยกกันอยู่  และบรรพชิต” 
เป็นกำรจัดจ ำแนกข้อมลูของตัวแปร “สถำนภำพสมรส”  

แต่ในกรณีที่ตัวแปรที่สนใจมีชุดของรำยกำรข้อมูลเป็นจ ำนวนมำก  เช่น  โรค
และกำรเสยีชีวิต ระดับกำรศึกษำ อำชีพ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (อุตสำหกรรม)  
ค่ำใช้จ่ำยของครัวเรือน เป็นต้น จึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดจ ำแนกข้อมูลให้สำมำรถรองรับ
ข้อมูลทั้งหมดอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และสำมำรถเปรียบเทยีบกับหน่วยงำนอื่นได้ทั้งใน
และต่ำงประเทศ โดยจัดท ำเป็น “มำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกข้อมูลสถติิ  (Standard 
Statistical Classification)” ขึ้น 

โดยคณะกรรมกำรสถิติแห่งสหประชำชำติได้ เห็นชอบในกำรก ำหนด
ควำมหมำยของค ำว่ำ มำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติส ำหรับส ำนักงำนสถิติแห่งชำติคือ "A 
statistical classification is a classification having a set of discrete categories, 
which may be assigned to a specific variable registered in a statistical survey 
or in an administrative file, and used in the production and presentation of 
statistics.” เป็นกำรจัดจ ำแนกที่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและแนวทำงที่ก ำหนด ซึ่งได้รับ
กำรรับรองและยอมรับโดยทั่วไป มำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกมักอ้ำงอิงมำจำกมำตรฐำนกำร
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จัดจ ำแนกสำกล (เช่น ISIC1, ISCO2เป็นต้น) หรือ มำตรฐำนสำกล (เช่น ISO 31663 หรือ 
ISO/IEC 52184 เป็นต้น) นอกจำกนี้กำรจัดจ ำแนกที่มีกำรปรับให้สอดคล้องกันระหว่ำง
หน่วยงำน/ประเทศก็เป็นมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกได้เช่นกัน เช่น Australian and New 
Zealand Standard Industrial Classification (ANZSIC) เป็นต้น 

 
สำเหตุที่ต้องมีมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติ 

เนื่องด้วยหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติไม่ได้มีเพียงหน่วยงำน
เดียว ข้อมูลที่จัดท ำขึ้นจึงอำจจ ำเป็นต้องมีกำรน ำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของหน่วยงำน
อื่นทั้งในและต่ำงประเทศ ถ้ำแต่ละหน่วยงำนมีกำรจัดจ ำแนกข้อมูลสถิติที่ไม่เหมือนกัน  
ย่อมไม่สำมำรถเปรียบเทียบกันได้  ท ำให้ไม่สำมำรถใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ได้อย่ำง
สูงสุด ประกอบกับผู้ผลิตข้อมูลไม่ใช่ผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในทุกสำขำ  ที่
สำมำรถทรำบรำยกำรข้อมูลทั้งหมดของแต่ละตัวแปร  จึงต้องใช้กำรจัดจ ำแนกข้อมูล
สถิติที่ได้ก ำหนดไว้เป็นมำตรฐำนแล้ว  ซึ่งจัดท ำโดยหน่วยงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญและมี
ควำมพร้อมทั้งด้ำนควำมรู้และเงินทุน  
 

ผู้จัดท ำมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติ 

 หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่จัดท ำ ปรับปรุง และแก้ไขมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติให้
ถูกต้อง ทันสมัย และท ำให้ข้อมูลสำมำรถเปรียบเทียบได ้สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ  

 หน่วยงานระหว่างประเทศ ในกำรจัดท ำกำรจัดจ ำแนกสถิติที่ เป็น
มำตรฐำนสำกล ต้องมีข้อตกลงร่วมกันและได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำน ทั้ง
ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับงำนด้ำนสถิติ   เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อตกลงดังกล่ำว กำรจัดจ ำแนกข้อมูลสถิติที่เป็นมำตรฐำนสำกลจะได้รับกำรยอมรับ
และน ำมำใช้ได้ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถิติแห่งสหประชำชำติ 
(UNSC) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กำรศุลกำกรโลก (WCO) องค์กำรอนำมัย

                                                           
1 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities 
2 International Standard Classification of Occupations 
3 International Standard for country codes 
4 International standard, Information technology - Codes for the representation of human sexes 
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โลก (WHO) กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IMF) องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) 
เป็นต้น ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับหัวข้อที่จัดท ำกำรจัดจ ำแนกว่ำเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนใด  

 หน่วยงานภายในประเทศ เนื่องจำกประเทศไทยมีระบบสถิติแบบ
กระจำยงำน (Decentralize Statistical System) จึงมีหลำยหน่วยงำนที่ท ำกำรผลิต
ข้อมูลและจัดท ำกำรจัดจ ำแนกข้อมูลสถิติ เช่น  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  กรมกำรจัดหำ
งำน ศูนย์มำตรฐำนรหัสและข้อมูลสุขภำพแห่งชำติ กรมศุลกำกร ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เป็นต้น  ที่มีหน้ำที่รับผดิชอบในกำรเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมลูสถติิทำงกำร  ซึ่งต้อง
เป็นทั้งผู้พัฒนำ  ผู้ใช้ และผู้ให้กำรอบรมแกผู่้ใช้อื่นๆ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมยั
และถูกต้องอยู่เสมอ 

อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนที่มีหนำ้ที่ตำม
พระรำชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ตำมมำตรำ 6 (2) จัดท ำมำตรฐำนสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อให้ควำมเห็นชอบ และมำตรำ 8 หน่วยงำนต้องจัดท ำสถิติให้เป็นไปตำมแผนก ำหนด
ควำมรับผิดชอบตำมมำตรำ 6(5) และด ำเนนิกำรให้ถูกต้องตำมมำตรฐำนสถิติ ดังน้ัน 
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ จึงเป็นหน่วยงำนกลำงของรัฐในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับมำตรฐำน
สถิตใิห้เป็นไปตำมหลักวิชำกำร เพื่อให้สถิตขิองประเทศสอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล 
สำมำรถเปรียบเทียบได้ และน ำไปสู่กำรบูรณำกำรและใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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วัตถุประสงค์กำรจัดจ ำแนกสถิติ  

 
กำรจัดจ ำแนกสถิติ เป็นกำรน ำข้อมลูเรือ่งต่ำงๆ ในโลกของควำมเป็นจริงที่มีอยู่

มำกมำย กระจัดกระจำย และซับซ้อนมำจัดให้เป็นกลุ่มและโครงสร้ำงของข้อมลูอย่ำงมี
ควำมหมำยและเป็นระบบ  ทั้งข้อมูลที่ได้จำกกำรบริหำรงำนและข้อมูลจำกกำรส ำรวจ 
ซึ่งในที่นี้สำมำรถสรุปวัตถุประสงค์ของกำรจัดจ ำแนกสถิติได้ดังน้ี 

1. เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรเก็บรวบรวมข้อมลูและจดักำรข้อมูลที่เก็บรวบรวม 
2. เพื่อน ำมำจัดกลุ่มชุดข้อมูลอยำ่งมีควำมหมำยส ำหรับกำรวเิครำะห์ข้อมูลตำม

วัตถุประสงค์ที่ต้องกำร รวมถึงใช้ในกำรสร้ำงดัชนี เช่น  
 กำรใช้ COICOP5 เพื่อกำรวิเครำะห์กำรใช้จ่ำยสินค้ำและบริกำรของ

ครัวเรือน  และใช้ในกำรค ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภค  
 กำรใช้ ISCO เพื่อกำรวิเครำะห์กลุ่มข้อมูลผู้ประกอบอำชีพด้ำน ICT 
 กำรใช้ ISIC เพื่อกำรวิเครำะห์กลุ่มข้อมูลสถำนประกอบกำรด้ำน

ท่องเที่ยว  
3. เพื่อพัฒนำเป็นกำรจัดจ ำแนกสถิติใหม่โดยน ำกำรจัดจ ำแนกสถิติที่มีอยู่ตั้งแต่ 

2 ตัวขึ้นไปมำผสมผสำนกัน เช่น กำรจัดจ ำแนกชั้นทำงเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน (Socio-economic class of household classifications) ที่จัดท ำ 
โดยผสมผสำนกำรจัดจ ำแนกประเภทอำชีพ สถำนภำพกำรท ำงำน และ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (อุตสำหกรรม) เป็นต้น 

4. เพื่อเป็นกรอบในกำรเปรียบเทียบขอ้มูล กำรจดัท ำรำยงำน และกำรน ำเสนอ
ข้อมูลสถิต ิ เพือ่ให้เห็นภำพควำมเป็นไปของสถำนกำรณ์อย่ำงชัดเจนและ
ครบถ้วน ให้สำมำรถสนับสนุนกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยทั้งด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และทรพัยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
                                                           

5 Classification of Individual Consumption According to Purpose 
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กำรใชก้ำรจัดจ ำแนกสถิติเพื่อก ำหนดนโยบำยหรือ
ในทำงกฎหมำย 

 

กำรจัดจ ำแนกสถิติ แม้ว่ำได้ถูกออกแบบและจัดท ำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
จัดท ำ เก็บรวบรวม น ำเสนอและอธิบำยข้อมูล แต่อย่ำงไรก็ตำมควรมีกำรพิจำรณำหรือ
ประเมินในแงค่วำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปใช้ทั้งประโยชน์ในทำงกฎหมำยหรือผลกระทบเชิง
นโยบำยเพื่อประโยชน์สูงสุดในกำรใช้งำน  ซึ่งนโยบำยในที่นี้อำจเป็นนโยบำยของรัฐหรือ
นโยบำยกำรด ำเนินงำนของภำคเอกชน   ตัวอย่ำงกำรใช้กำรจัดจ ำแนกสถิติเพื่อกำร
ตัดสินใจเชิงนโยบำยในประเทศต่ำงๆ เช่น  

 กำรจัดจ ำแนกผลิตภัณฑ์ตำมพิกัดศุลกำกรระบบฮำร์โมไนซ์ (Harmonized 
System : HS)  ซึ่งมีควำมสัมพันธ์และผลกระทบโดยตรงต่อข้อก ำหนด
และข้อตกลงด้ำนภำษีศุลกำกร    

 กำรจัดจ ำแนกโรคและกำรเสียชีวิตที่ก ำหนดอยู่ในบัญชีจ ำแนกทำงสถิติ
ระหว่ำงประเทศของโรคและปัญหำสุขภำพที่เกี่ยวข้อง (International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems : ICD) ซึ่งมีควำมสัมพันธ์และมีผลต่อกำรก ำหนดแผนกำร
ป้องกันและกำรรักษำสุขภำพ โดยกำรจ ำแนกรำยกำรข้อมลูของ ICD อำจ
น ำมำใช้ในกำรก ำหนดขอบเขตของกำรประกันภัย  หรือใช้ในกำรระบุผู้ที่
มีสิทธิ์ได้รับกำรบริกำรหรือค่ำชดเชย  เช่น ในกรณีที่สำเหตุกำรเสียชีวิต
เป็นฆ่ำตัวตำย  อำจได้รับกำรชดเชยจำกบริษัทประกันแตกต่ำงจำกกำร
เสียชีวิตเนื่องจำกอุบัติเหต ุ

 กำรจัดประเภทอุตสำหกรรมตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจตำมมำตรฐำน 
สำกล    ( International Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities : ISIC) ซึ่งมีควำมสัมพันธ์และมีผลต่ออัตรำกำร
เรียกเก็บภำษีตำมกลุ่มประเภทสถำนประกอบกำร 

ในกรณีของกำรจัดจ ำแนกข้อมูลที่มีควำมเกี่ยวข้องกับคน จ ำเป็นต้อง
พิจำรณำในประเด็นที่อำจส่งผลกระทบ เช่น ประเด็นสิทธิมนุษยชนในกลุ่มคนที่ถูกจัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผู้พิกำร ประเด็นผลกระทบห้ำมเคลื่อนย้ำยในกลุ่มคนที่ถูกจัดประเภท
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ไว้ในกลุ่มแรงงำนพื้นฐำน เป็นต้น  ดังนั้นจึงควรมีกำรดูแลติดตำมถึงผลกระทบทั้งเชิง
บวกและเชิงลบของกำรจัดจ ำแนก รวมถึงกำรน ำกำรจัดจ ำแนกไปใช้จำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง  เช่น  กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรจ ำแนกกำรท ำงำน ควำมพิกำร และสุขภำพ
ต ำ ม ส ำ ก ล  ( The International Classification of  Functioning Disability and 
Health : ICF) มีกลุ่มผู้พิกำรได้ร้องเรียนถึงผลกระทบที่ตนเองและครอบครัวถูกจัด
จ ำแนกไว้ในกลุ่มที่ไม่เหมำะสมและถูกเลือกปฏิบัติ อันเนื่องจำกกำรจัดจ ำแนกดังกล่ำวมี
ปัญหำในกำรตีควำม จำกสำเหตุดังกล่ำวส่งผลให้กำรส ำรวจเกี่ยวกับควำมพิกำรบำง
โครงกำรถูกเลื่อนออกไปจนกว่ำจะมีกำรปรับภำษำและแนวคิดของกำรจัดจ ำแนกให้มี
ควำมเป็นธรรมต่อผู้พิกำร รวมถึงให้มีกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำยและแก้ไขกำรตีควำม
ลักษณะหรือสภำพควำมพิกำร 

นอกจำกนี้ ควรมีกำรหำรือร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรพัฒนำ
และผู้ใช้กำรจัดจ ำแนก (ผู้ผลิตและผู้ใช้ข้อมูล)  เพื่อให้มีควำมเข้ำใจและให้ควำมคิดเห็นที่
เหมำะสมเกี่ยวกับกำรพัฒนำ กำรน ำไปใช้ และกำรปรับปรุง  รวมถึงหำรือร่วมกับตัวแทน
ของสถำบันหรือกลุ่มของประชำชนที่เป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อขอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัด
จ ำแนกและกำรน ำไปใชท้ั้งเพื่อวัตถุประสงค์ทำงสถิติและวัตถุประสงค์อื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพ 1 กำรจัดท ำกำรจัดจ ำแนกควรมีกำรหำรือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในกรณีของข้อควำมทำงกฎหมำยหรือสัญญำที่มีกำรกล่ำวอ้ำงถึงว่ำน ำมำจำก
กำรจัดจ ำแนกสถิติหรือกลุ่มของรำยกำรที่ถูกก ำหนดในกำรจัดจ ำแนกสถิติ ผู้ใช้งำนต้อง

ผู้จัดท ำกำรจัดจ ำแนก 

หำรือร่วมกับผู้ใช้กำรจัดจ ำแนก (ผู้ผลิต
และผู้ใช้ข้อมูล) เพ่ือให้เข้ำใจแนวคิด 
กำรใช้ และกำรปรับปรุง 

หำรือร่วมกับผู้ให้ข้อมูล (ผู้ท่ีถูกจัดจ ำแนก)  
เพ่ือขอควำมคิดเห็นถึง ควำมเหมำะสม
เกี่ยวกับกำรจัดจ ำแนก 
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เข้ำใจถึงวัตถุประสงค์ของกำรจัดจ ำแนกสถิติว่ำถูกออกแบบและจัดท ำขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์ในเชิงสถิติ เช่น สัญญำจ้ำงงำนที่อ้ำงถึงลักษณะควำมพิกำรตำมมำตรฐำน
กำรจ ำแนกกำรท ำงำน ควำมพิกำร และสุขภำพตำมสำกล (The International 
Classification of  Functioning Disability and Health : ICF) ดังนั้นผู้ที่เขียนสัญญำ
ดังกล่ำวต้องมีควำมเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์ของกำรใช้  ICF  และต้องรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบที่จะตำมมำในทำงปฏิบัติ  รวมถึงกำรอธิบำยและกำรตอบค ำถำมเกี่ยวกับกำร
น ำไปใช้ในบริบททำงกฎหมำยตำมที่ระบใุนสัญญำ  เนื่องจำก ICF มีวัตถุประสงค์เพื่อกำร
จัดจ ำแนกเพื่องำนสถิติเป็นหลัก 
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หลักพื้นฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติ 
 

คณะกรรมกำรสถิติขององค์กำรสหประชำชำติ (United Nations Statistics 
Division: UNSD)  ได้เห็นชอบในหลักพื้นฐำนในกำรจัดท ำหรือปรับปรุงกำรจัดจ ำแนก
สถิต6ิ ประกอบด้วย 

1. ก ำหนดวัตถุประสงค์และล ำดับควำมส ำคัญของสถิติที่ต้องกำรจัดท ำหรือ
น ำเสนอในกำรจัดจ ำแนกสถิติให้ชัดเจน 

2. ก ำหนดหน่วยสถิติที่รับผิดชอบในกำรพัฒนำและดูแลไว้อย่ำงชัดเจนและ
รับผิดชอบตำมที่ระบุไว้ 

3. ก ำหนดตำรำงเวลำ (Timetable) ส ำหรับกำรท ำงำน โดยต้องมีกำรประกำศ
และประชุมหำรือร่วมกับผู้เชี่ยวชำญทั้งที่เป็นผู้ใช้กำรจัดจ ำแนกและผู้ผลิตสถิติ  เพื่อให้
เกิดกระบวนกำรท ำงำนในช่วงเวลำที่เหมำะสม เช่น กองสถิติแห่งองค์กำรสหประชำชำติ
ได้มีกำรประกำศให้ผู้ใช้กำรจัดจ ำแนก (ผู้จัดท ำมำตรฐำนสถิติของประเทศต่ำงๆ) และ
ผู้ผลิตสถิติว่ำจะมีกำรปรับปรุงมำตรฐำน ISIC Rev.4 โดยเริ่มต้นเผยแพร่ First Draft of 
ISIC Rev.4 ตั้งแต่ปี 2005 และเผยแพร่ฉบับทำงกำรในปี 2008 เพื่อให้หน่วยสถิติและ
สถำบันต่ำงๆ ที่ใช้มำตรฐำนดังกล่ำวเตรียมกำร เช่น เตรียมจัดท ำมำตรฐำนกำรจัด
ประเภทอุตสำหกรรมของประเทศอ้ำงอิงตำม ISIC Rev.4       เพื่อให้ทันโครงกำรส ำมะ
โนประชำกรและเคหะ พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) เป็นต้น  

4. ก ำหนดโครงสร้ำงกำรจัดจ ำแนกให้เหมำะสมตำมควำมต้องกำรที่จะใช้ในกำร
น ำเสนอ กำรวิเครำะห์ และกำรใช้ประโยชน์ข้อมูล โดยรำยกำร (Categories) ในกำรจัด
จ ำแนกสถิติอำจจัดมีโครงสร้ำงเป็นแบบรำบหรือแบบล ำดับขั้นที่มีควำมละเอียดในแต่ละ
ระดับที่แตกต่ำงกัน 

5. ก ำหนดค ำอธิบำยหรือเนื้อหำที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของโครงสร้ำงในแต่ละ
ระดับ (เช่น ประเภท หมวด หมู่ เป็นต้น)  

6. จัดท ำบทน ำ วัตถุประสงค์ พื้นฐำนแนวคิด กำรก ำหนดโครงสร้ำง และกำร
น ำกำรจัดจ ำแนกสถิติไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดกำรใช้งำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

7. จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนและเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมเป็นสิ่งส ำคัญของ
กระบวนกำรจัดท ำหรือปรับปรุงกำรจัดจ ำแนกสถิติใหม่ 

                                                           
6 กำรจัดเรียงล ำดับของหลักพ้ืนฐำนขึ้นกับชนิดกำรจัดจ ำแนก ช่วงเวลำ และสถำนกำรณ์ของแต่ละหน่วยงำน 
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คุณลักษณะที่ดขีองกำรจัดจ ำแนกสถิติ 
 

ในกำรจัดท ำหรือปรับปรุงกำรจัดจ ำแนกสถิต ิ ผู้จัดท ำควรให้ควำมส ำคญักับ
คุณลักษณะที่จ ำเป็นเพือ่ให้ได้กำรจัดจ ำแนกสถติิที่ดี เช่น แนวคิดพื้นฐำนของกำรจัด
จ ำแนกสถิติ ลักษณะโครงสร้ำงกำรจัดจ ำแนก ควำมละเอียดครบถ้วนของกำรจัดจ ำแนก 
หน่วยสถิติที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นต้น ซึ่งในเอกสำรฉบับนี้ได้อธิบำยควำมหมำย
และวัตถุประสงค์ของแต่ละคณุลักษณะ อำจมีกำรแสดงตัวอย่ำง และแนวปฏิบัติ เพื่อ
ควำมเขำ้ใจและเห็นภำพของกำรน ำไปประยุกต์ใช้มำกข้ึน  

1. มแีนวคิดพื้นฐานของการจัดจ าแนกสถิติที่ชดัเจน 

สิ่งส ำคญัในกำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติ คือ แนวคิดและหลักกำรที่ถูกต้อง 
โดยต้องก ำหนดแนวคิดให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มพฒันำกำรจัดจ ำแนกสถิต ิโดยที ่

 แนวคิดควรมีกำรอธิบำยและจัดท ำเป็นเอกสำรไว้อยำ่งชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดจ ำแนก 

 แนวคิดน ำมำใช้เพื่อกำรจัดหมวดหมู่ กำรตีควำม และกำรก ำหนดโครงสร้ำง
กำรจัดจ ำแนกว่ำจะเป็นกำรจัดจ ำแนก แบบแนวรำบ (Flat Classification) 
และแบบล ำดับขั้น (Hierarchical Classification)  

 แนวคิดเป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรพัฒนำโครงสร้ำงกำรจัดจ ำแนกที่
ถูกต้อง มีเหตุผล และสำมำรถเขำ้ใจได้ง่ำย 

 แนวคิดอำจพิจำรณำจำกหลักกำรที่พัฒนำขึ้นจำกโดยกำรท ำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงประเทศ   หรือแนวคิดในกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสำกล
โดยกองสถิติขององค์กำรสหประชำชำติ 

 แนวคิดอำจเป็นผลมำจำกกำรตกลงกันระหว่ำงผู้ที่เกี่ยวขอ้งหรือระหวำ่ง
หน่วยสถิต ิ

 
 

แนวคิดพื้นฐานการจัดประเภทอตุสาหกรรมตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตามมาตรฐานสากล (ISIC Rev.4.0) 

 

International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities: ISIC เป็นกำรจัดประเภทกิจกรรมทำงเศรษฐกิจบนพื้นฐำน

ตัวอย่ำง 
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ของแนวคิด production-oriented หรือ supply-based โดยจัดกลุ่ม
หน่วยงำนที่ท ำกำรผลิตสินค้ำ/บริกำรบนพื้นฐำนของ “ควำม
เหมือนกันของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ”  โดยพิจำรณำจำกปัจจัยกำร
ผลิต  กระบวนกำรและเทคโนโลยีกำรผลิต  คุณลักษณะของผลผลิต  
และกำรน ำผลผลิตไปใช้งำน   โดยให้น้ ำหนักกับแต่ละปัจจัยไม่เท่ำกัน    
 

 
 

ภำพ 2  แนวคิดกำรจัดประเภทกิจกรรมทำงเศรษฐกิจตำม production-
oriented conceptual framework 

 

 
 

ภำพ 3  แนวคิดกำรจัดประเภทกิจกรรมทำงเศรษฐกิจตำม supply-
based conceptual framework 

เกณฑ์กำรแบ่งกิจกรรมทำงเศรษฐกิจออกเป็นระดับต่ำงๆ นั้น ขึ้นอยู่กับ
หลำยปัจจัย เช่น กำรใช้ประโยชน์และควำมเหมำะสมของข้อมูล  ซึ่ง
อำจเปลี่ยนแปลงไปตำมระดับของโครงสร้ำงของกำรจัดประเภท  
เกณฑ์ที่ใช้ในกำรจัดกลุ่มกิจกรรมในระดับย่อยที่สุดคือ  “ควำม
เหมือนกันของกระบวนกำรผลิตสินค้ำ/บริกำร” ในขณะที่กำรจัดกลุ่ม
ในระดับใหญ่ขึ้นไปจะไม่ให้ควำมส ำคัญกับประเด็นดังกล่ำวมำกนัก 

“กระบวนกำรผลิต” เป็นเกณฑ์ที่ ISIC พยำยำมน ำมำใช้ในกำรจัดกลุ่ม
กิจกรรมในระดับย่อยที่สุด  ดังนั้นกิจกรรมที่มีกระบวนกำรผลิตสินค้ำ
หรือบริกำรเหมือนกันและใช้เทคโนโลยีกำรผลิตที่คล้ำยกันจะถูกจัด
ประเภทไว้ด้วยกัน แต่พบว่ำยังมีหลำยกลุ่มที่ต้องกำรรักษำควำม

ที่มำ: https://www.swtc.edu/academics/programs/business/supply-chain-management-td 

ที่มำ: https://www.flickr.com/photos/davegray/6373321029 
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ต่อเนื่องของข้อมูลเพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบกับกำรจัดประเภทในฉบับ
เก่ำได้  จึงท ำให้ไม่สำมำรถใช้เกณฑ์ดังกล่ำวได้ เช่น  กำรผลิตอำหำร  
เครื่องจักรและอุปกรณ์  หรืออุตสำหกรรมกำรบริกำร ลักษณะของ
กิจกรรมดังกล่ำวมีควำมหลำกหลำยมำก จึงไม่สำมำรถให้น้ ำหนักกับ
เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือเน้นเฉพำะเทคโนโลยีกำรผลิตเพียงอย่ำงเดียว 

ISIC ไม่ได้จัดประเภทตำมลักษณะของกำรเป็นเจ้ำของ รูปแบบกำร
จัดตั้งตำมกฎหมำย หรือวิธีกำรปฏิบัติงำนของหน่วยที่ผลิตสินค้ำหรือ
บริกำรเนื่องจำกเกณฑ์ดังกล่ำวไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรในกำร
ด ำเนินกิจกรรมแต่อย่ำงไร  หน่วยที่ด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่
คล้ำยกันจึงจะถูกจัดประเภทไว้ด้วยกัน โดยไม่ค ำนึงว่ำจะมีรูปแบบเป็น
วิสำหกิจที่ไม่ได้อยู่ในรูปบริษัท  วิสำหกิจในรูปบริษัท  หรือหน่วยงำน
ของรัฐ  อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของต่ำงชำติ หรือมีหน่วยงำนแม่ที่
ประกอบด้วยสถำนประกอบกำรมำกกว่ำหนึ่งสถำนประกอบกำรก็ได้  
ดังนั้นควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ISIC  กับหน่วยสถำบันตำมควำมหมำย
ของ SNA จึงไม่เกี่ยวข้องกัน 

ในท ำนองเดียวกัน   หน่วยที่ด ำเนินกิจกรรมกำรผลิตได้จัดประเภท
ตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่หน่วยดังกล่ำวด ำเนินงำน  โดยไม่ค ำนึงว่ำ
จะด ำเนินงำนโดยใช้เครื่องจักรหรือโดยมือ   หรือด ำเนินงำนในโรงงำน
หรือในครัวเรือนก็ตำม  ควำมแตกต่ำงระหว่ำงวิธีกำรผลิตแบบ
สมัยใหม่หรือแบบพื้นบ้ำนจึงไม่ใช่เกณฑ์ในกำรจัดประเภทตำม  ISIC 
แม้ว่ำควำมแตกต่ำงดังกล่ำวอำจมีนัยส ำคัญทำงสถิติก็ตำม   

นอกจำกนี้ ISIC ไม่ได้จ ำแนกตำมควำมแตกต่ำงของกำรด ำเนินงำนว่ำ
อยู่ในระบบหรือนอกระบบ  ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย   ถ้ำ
ต้องกำรจ ำแนกข้อมูลตำมรูปแบบกำรจัดตั้งตำมกฎหมำย  ประเภท
ขององค์กร  หรือวิธีกำรด ำเนินงำน อำจ จัดจ ำแนกโดยแยกต่ำงหำก
จำกกำรจัดประเภทตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ต้องกำร กำรจ ำแนกควำมแตกต่ำงว่ำเป็นกิจกรรมที่ด ำเนินงำนเพื่อ
ธุรกิจหรือไม่ใช่เพื่อธุรกิจ  โดยทั่วไปแล้วไม่ใช่ประเด็นส ำคัญส ำหรับ  
ISIC    แต่ส ำคัญส ำหรับกำรใช้ข้อมูลในกำรจัดท ำ  SNA   ซึ่งกำร
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ด ำเนินงำนที่ไม่ใช่เพื่อธุรกิจส่วนใหญ่แล้วจะด ำเนินงำนโดยหน่วยงำน
ภำครัฐหรือองค์กรที่ไม่แสวงหำก ำไรที่ให้บริกำรครัวเรือน เช่น ด้ำน
กำรศึกษำ สุขภำพ งำนสังคมสงเครำะห์ ฯลฯ 
 

  แนวปฏิบัติ   
กำรจัดจ ำแนกสถิติที่ดีควรมีกำรก ำหนดแนวคิดพื้นฐำนให้
ชัดเจน พร้อมทั้งจัดท ำเป็นคู่มือหรือเอกสำร เพื่อสื่อสำรให้ผู้ใช้
เข้ำใจและน ำไปใช้ได้อย่ำงถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ 
 

2. มีการก าหนดโครงสร้างของการจัดจ าแนกสถติิที่เหมาะสม 

โครงสร้ำงของกำรจัดจ ำแนกเป็นได้ทั้งกำรจัดจ ำแนกแบบแนวรำบ คือ มี
โครงสร้ำงเพียงระดับเดียว หรือกำรจัดจ ำแนกแบบล ำดับขั้นคือ มีโครงสร้ำงเป็นล ำดับชั้น
เหมือนโครงสร้ำงแบบต้นไม้ (Tree Structure) ที่มีมำกกว่ำหนึ่งระดับ ซึ่งโครงสร้ำงแบบ
ล ำดับชั้นมีกำรจ ำแนกตั้งแต่แบบละเอียดจนไปถึงแบบกว้ำงหรือหยำบขึ้น ซึ่งในกำร
ก ำหนดโครงสร้ำงว่ำต้องใช้โครงสร้ำงแบบไหนนั้น ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนหรือตำยตัว 
โดยโครงสร้ำงกำรจัดจ ำแนกสถิติแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ 

2.1. การจัดจ าแนกแบบแนวราบ (Flat Classification) 
กำรจัดจ ำแนกแบบแนวรำบเป็นโครงสรำ้งที่มีเพียงระดับเดียว นัน่คือ 

จ ำแนกข้อมูลแตล่ะประเภทเป็น 1 รำยกำร โดยไมม่ีควำมจ ำเป็นที่ตอ้งจัดจ ำแนก
เพิ่มเติมในระดับที่ละเอยีดมำกข้ึน หรอืมำจัดกลุ่มรวมกันให้กว้ำงหรอืหยำบข้ึน ซึ่ง
แต่ละรำยกำรมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ต้องมีกำรแตกรำยละเอียดมำกขึ้น
ไปอีกหรืออย่ำงนอ้ยทีส่ดุคือ มีควำมละเอียดที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ และ
แต่ละรำยกำรมีควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจน นั่นคือ ขอ้มลู 1 ชนิด สำมำรถจัดประเภท
อยู่ได้ 1 รำยกำรเท่ำนั้น 

 

การจัดจ าแนกเพศ 
1   หญิง  
2   ชำย 
9 ไม่ระบ ุตัวอย่ำง 
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  แนวปฏิบัติ   
กำรจัดจ ำแนกแบบแนวรำบ  ควรใช้เมื่อต้องกำรจัดจ ำแนกใน
ระดับเดียว หรือเมื่อไม่ต้องกำรจัดจ ำแนกเพิ่มเติมในระดับที่
ละเอียดมำกขึ้นหรือจัดกลุ่มรวมกันให้กว้ำงหรือหยำบขึ้น 

 

2.2. การจัดจ าแนกแบบล าดับขั้น (Hierarchic classifications) 

กำรจัดจ ำแนกแบบล ำดับขั้นเป็นกำรจัดจ ำแนกสถิติที่ โครงสร้ำงมีมำกกว่ำ
หนึ่งระดับ เปรียบเสมือนปีระมิดที่ประกอบด้วยระดับที่แตกต่ำงกันลดหลั่นกันไป 
ขึ้นอยู่กับควำมละเอียดในกำรจัดจ ำแนกข้อมูล โดยรำยกำรที่มีควำมละเอียดน้อย
หรือเป็นรำยกำรที่จัดกลุ่มข้อมูลในภำพกว้ำงที่สุดอยู่ที่ระดับบนสุด  และรำยกำรที่มี
ควำมละเอียดมำกที่สุดอยู่ในระดับล่ำงสุดของโครงสร้ำง  และในแต่ละระดับใช้ใน
กำรจัดจ ำแนกเป็นอิสระจำกระดับอื่นๆ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพ 4  กำรจัดจ ำแนกกลุ่มสัตว์โดยแสดงในรูปปีระมิด ส่วนที่หยำบสุดหรือเป็นกำร
แบ่งกลุ่มในภำพกว้ำง (Domain) อยู่บนสุดของโครงสร้ำง และส่วนละเอียด
ที่สุด (Species) อยู่ล่ำงสุดของโครงสร้ำง 
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การจัดจ าแนกอาชีพตามโครงสร้างของ  International 
Standard Classification of Occupation (ISCO-08) ของ 
International Labor Organization (ILO) :  แบ่งโครงสร้าง
ออกเป็น 4 ระดับ เรียกว่า หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ รหัส
อาชีพ 

 

ระดับ 

ค าอธิบาย 1 2 3 4 
หมวด
ใหญ ่

หมวด
ย่อย 

หมู่ รหัส
อำชีพ 

1    ผู้จัดกำรข้ำรำชกำรระดับอำวุโสและผู้บัญญัติกฎหมำย 
2    ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนต่ำงๆ 
3    เจ้ำหน้ำท่ีเทคนิคและผู้ประกอบวิชำชีพท่ีเกี่ยวข้องกับ

ด้ำนต่ำงๆ 
4    เสมียน 
5    พนักงำนบริกำรและผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ 
6    ผู้ปฏิบัติงำนท่ีมีฝีมือด้ำนกำรเกษตรป่ำไม้และประมง 
 61   ผู้ปฏิบัติงำนท่ีมีฝีมือด้ำนกำรเกษตรเพ่ือกำรค้ำขำย 
  611  ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปลูกพืชสวนและพืชไร่เพ่ือ 

กำรค้ำขำย 
   6111 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปลูกพืชไร่และพืชผัก 
   6112 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล 
   6113 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปลูกพืชสวนไม้ดอกไม้ประดับ

และพืชในเรือนเพำะช ำ 
   6114 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปลูกพืชแบบผสมผสำน 
  612  ผู้เลี้ยงสัตว์ 
   6121 ผู้เลี้ยงปศุสัตว์และผลิตผลิตภัณฑ์นม 
   6122 ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก 
   6123 ผู้เลี้ยงผึ้งและไหม 
   6129 ผู้เลี้ยงสัตว์เพ่ือกำรค้ำขำยซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  613  ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปลูกพืชร่วมกับกำรเลี้ยงสัตว์ 
   6130 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปลูกพืชร่วมกับกำรเลี้ยงสัตว์ 

ตัวอย่ำง 
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ระดับ 

ค าอธิบาย 1 2 3 4 
หมวด
ใหญ ่

หมวด
ย่อย 

หมู่ รหัส
อำชีพ 

7    ช่ำงฝีมือและผู้ปฏิบัติงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
8    ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักรและ

ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ 
9    ผู้ประกอบอำชีพงำนพื้นฐำน 
0    ทหำร 

 
 
 

  แนวปฏิบัติ   
กำรจัดจ ำแนกแบบล ำดับขั้นควรใช้เมื่อต้องกำรจัดจ ำแนกข้อมูล
เพิ่มเติมในระดับที่ละเอียดมำกขึ้น  
 
 

3. จัดท าการจัดจ าแนกสถิติให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดจ าแนกสถิติ 

กำรจัดจ ำแนกสถิติ เป็นสิ่งส ำคัญที่ช่วยให้ข้อมลูสถิติที่ไดส้ำมำรถเปรยีบเทียบ
ระหว่ำงประเทศ ระหวำ่งหน่วยงำน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมอืส ำคญัที่น ำไปสู่กำรเชื่อมโยง
และใช้ประโยชน์จำกสถติิร่วมกัน ดังน้ัน กำรจัดจ ำแนกที่ดีควรมคีุณลกัษณะที่สอดคล้อง
กับมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิต ิโดยผู้จัดท ำมำตรฐำนสถิติอำจเลอืกใช้งำนตำมมำตรฐำน
กำรจัดจ ำแนกสถิติหรืออำจมีกำรปรับให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัวัตถุประสงค์และ
ควำมตอ้งกำรใช้งำน โดยประเภทของกำรจัดจ ำแนกสถิติที่ควรเลอืกใช้อยู่ 2 ลักษณะคอื 

3.1. ใช้ตามมาตรฐานการจัดจ าแนกสถิติ  

มำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติในที่นี้  อำจเป็นมำตรฐำนที่จัดท ำโดย  
หน่วยงำนสำกลหรือองค์กรระหว่ำงประเทศ  หน่วยงำนของประเทศ หรืออย่ำงน้อย
ที่สุดเป็นมำตรฐำนที่ก ำหนดขึ้นเพื่อใช้ภำยในหน่วยงำน  

มำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติตำมสำกล เป็นกำรจัดจ ำแนกสถิติที่พัฒนำ
โดยหน่วยงำนสำกลหรือองค์กรระหว่ำงประเทศ เช่น กองสถิ ติแห่งองค์กำร
สหประชำชำติ(UNSD) องค์กำรมำตรฐำนสำกล ( ISO) องค์กำรแรงงำนระหว่ำง
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ประเทศ ( ILO)  หรือองค์กำรอนำมัยโลก (WHO)  เป็นต้น  โดยในระหว่ำง
กระบวนกำรพัฒนำได้มีกำรขอควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกประเทศต่ำงๆ 
อย่ำงกว้ำงขวำง เนื่องจำกกำรจัดจ ำแนกสำกลมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบกำร
ท ำงำนร่วมกันในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่น ำมำจัดท ำกำรจัดจ ำแนก  
และเพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่ำงประเทศ รวมถึงข้อมูลที่ผลิตขึ้นใน
ช่วงเวลำที่แตกต่ำงกัน  

ในขณะที่กำรจัดจ ำแนกสถิตทิี่พัฒนำ ปรับปรุง หรือประกำศให้ใช้งำนโดย
หน่วยสถิติของประเทศต่ำงๆ เช่น ส ำนักงำนสถติิประเทศไทย ส ำนักงำนสถิติประเทศ
แคนำดำ ส ำนักงำนสถิตปิระเทศญี่ปุ่น หรือหน่วยงำนหลักที่มีหนำ้ที่รับผิดชอบในกำร
จัดจ ำท ำกำรจัดจ ำแนกสถิติของประเทศ เป็นต้น ไม่ถือวำ่เป็นมำตรฐำนกำรจัด
จ ำแนกตำมสำกล แต่เป็นมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิตใินระดับประเทศ (National 
Statistical Standard Classification) 

 
 

  แนวปฏิบัติ   
กำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติของประเทศไทย ควรปรับจำก
มำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติตำมสำกลให้เข้ำกับบริบทของ
ประเทศ เนื่องจำกอำจมีบำงรำยกำรของมำตรฐำนกำรจัด
จ ำแนกสถิติตำมสำกลที่มีมำกเกินควำมต้องกำร ในท ำนอง
เดียวกัน อำจมีบำงรำยกำรที่จ ำเป็นต้องมีในกำรจัดจ ำแนก
สถิติของประเทศไทย แต่ไม่มีในระดับสำกล   และเมื่อ
พัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติของประเทศไทยแล้ว ควรมีกำร
จัดท ำตำรำงเปรียบเทียบระหว่ำงของประเทศไทยและสำกล 
เพื่อให้รำยงำนสถิติของประเทศเปรียบเทียบกับสำกลได ้

3.2. น ามาตรฐานการจัดจ าแนกสถิติมาปรับโดยยังคงมีความสอดคล้องกนั  

โดยทั่วไปกำรปรับกำรจัดจ ำแนกสถิติให้มีควำมสอดคล้องกัน มักท ำกบั
รำยกำรของโครงสร้ำงในระดับย่อย เช่น ISIC Rev.4 มีโครงสร้ำงของรหัสในระดับ
ย่อยสุดที่ระดับ 4 หลัก แต่เมื่อน ำมำพัฒนำเป็นมำตรฐำนกำรจัดประเภทอุตสำหกรรม 
ประเทศไทยมีกำรแตกรำยละเอยีดในระดับ 5 หลัก 
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ISIC Rev.4  
0111 
กำรปลูกธัญพืช 
(ยกเว้นข้ำว) พืช
ตระกูลถั่ว และพืชที่
เมล็ดให้น้ ำมัน 

 

แต่มีบำงกำรจัดจ ำแนกที่มีกำรปรับเฉพำะในบำงระดับเท่ำนั้น โดยกำรจัด
จ ำแนกที่น ำมำปรับให้สอดคล้องกันนี้ท ำได้กับกำรจัดจ ำแนกทั้งที่มีโครงสร้ำงแบบ
แนวรำบและแบบล ำดับขั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรรวมหรือเปรียบเทียบ ข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำนหรือระหว่ำงประเทศ โดยในขั้นตอนของกำรพัฒนำต้องศึกษำและ
พิจำรณำแนวคิดพื้นฐำนและโครงสร้ำงกำรจดัจ ำแนก เพื่อให้น ำไปใช้เหมือนกัน  

 
  แนวปฏิบัติ   

กำรจัดจ ำแนกสถิติที่มีกำรปรับให้สอดคล้องกัน ควรพัฒนำเมื่อมี
ควำมจ ำเป็นต้องจัดเก็บ น ำเสนอ และใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำน/ประเทศ ท ำให้ต้องมีกรอบกำรท ำงำนที่สอดคล้อง 
แต่อย่ำงไรก็ตำมต้องค ำนึงถึงวัตถุประสงค์ผู้ใช้สถิติด้วยว่ำ
สอดคล้องกับแนวคิดกำรจัดจ ำแนกสถิติที่น ำมำปรับหรือไม่ 

 

4. แต่ละรายการจัดจ าแนกสถิติมีความเป็นอิสระต่อกันอย่างชัดเจน 

กำรจ ำแนกหรือจัดประเภทข้อมูลสถิติออกมำเป็นแต่ละรำยกำร  จ ำเป็นต้อง
มีควำมแตกต่ำงหรือมีควำมเป็นอิสระต่อกันอย่ำงชัดเจน นั่นคือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมำ    
ต้องสำมำรถจัดจ ำแนกหรือจัดประเภทลงในรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเท่ำนั้น ต้องไม่เกิดกรณี
ที่จัดประเภทลงซ้ ำกัน (อยู่ได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร) หรือไม่สำมำรถหำรำยกำรจัดจ ำแนกที่
เหมำะสมลงได้  ซึ่งจะท ำให้ผู้ใช้เกิดควำมสับสนและไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง 

 
  แนวปฏิบัต ิ  

กำรจัดจ ำแนกสถิติที่ดีควรมีควำมเป็นอิสระระหว่ำงแต่ละ
รำยกำรที่จัดจ ำแนก ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ต้องมีในกำรจัดจ ำแนก
ทุกประเภท (ทั้งแบบรำบและล ำดับขั้น) 

มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมประเทศไทย 2552 
01111 กำรปลูกข้ำวโพดท่ีใช้เมล็ดแก ่
01112 กำรปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้ำวและข้ำวโพด) 
01113 กำรปลูกพืชตระกูลถั่ว 
01114 กำรปลูกถั่วเหลือง 
01115 กำรปลูกพืชท่ีเมล็ดให้น้ ำมัน (ยกเว้นถั่วเหลือง) 
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5. ก าหนดรายการจ าแนกสถิติให้มีความละเอียดและครบถ้วน 

กำรมีรำยกำรข้อมูลที่จัดจ ำแนกสถิติอย่ำงละเอียดและครบถ้วนเพื่อให้ได้กรอบ
ของตัวแปรหรือเรื่องที่สนใจศึกษำตำมที่ผู้ใช้ต้องกำรโดยยังคงสำมำรถเปรียบเทียบข้อมูล
ในระดับสำกลหรือระดับหน่วยงำนได้เป็นสิ่งที่ดี   แต่หำกมีจ ำนวนรำยกำรมำกหรือน้อย
เกินไปท ำให้ประสิทธิภำพและประโยชน์ในกำรใช้กำรจัดจ ำแนกสถิตลิดน้อยลงไปด้วย   

 

แนวปฏิบัต ิ  
กำรจัดจ ำแนกสถิติที่ดีควรมีควำมละเอียดและครบถ้วนตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้  นั่นคือสำมำรถครอบคลุมทุกข้อมูลที่
เกิดขึ้นได้อย่ำงครบถ้วน โดยยังคงสำมำรถเปรียบเทียบข้อมูล
ในระดับสำกล ระดับประเทศ หรือระดับหน่วยงำนได ้

6. ก าหนดรายการจ าแนกสถิติให้เกดิความสมดลุ  

ในกำรจัดท ำกำรจัดจ ำแนกสถิติ ไม่ควรให้มรีำยกำรจัดจ ำแนกในระดับ
เดียวกันมีขนำดประชำกรที่แตกต่ำงหรือโดดเดน่จำกรำยกำรอื่นมำกเกินไป หำกท ำได้
ควรกระจำยให้แต่ละรำยกำรมีขนำดประชำกรที่ใกล้เคียงกัน ไม่เอนเอียงไปด้ำนใดด้ำน
หนึ่ง ซึ่งจะช่วยใหก้ำรน ำกำรจัดจ ำแนกไปใช้ในกำรท ำตำรำงไขว้ (Cross-tabulation) ของ
สถิตสิำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

แต่ในกรณีที่ข้อมูลมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน หำกผู้พัฒนำพยำยำมจัดท ำ
กำรจ ำแนกสถิติให้มีควำมสมดุล อำจท ำให้เกิดกำรแปลผลหรอืกำรน ำเสนอข้อมลูเกิดกำร
น ำไปใช้อย่ำงผิดพลำดได้ ดังนั้น ควำมสมดุลของข้อมูลสถิติเป็นคุณลักษณะแบบทำงเลือก 
(Optional) ของกำรพัฒนำจัดจ ำแนกสถิตทิี่ดี   

 

 แนวปฏิบัต ิ  
กำรจัดจ ำแนกสถิติที่ดีต้องสะท้อนสถำนกำรณ์ที่แท้จริง 
(Evidence-based) ดังนั้นกำรจัดจ ำแนกสถิติบำงประเภทไม่
จ ำเป็นต้องมีควำมสมดุลของสถิติ 

7. มีการทดสอบทางสถิตถิึงความถูกต้องในการใช้งาน 

เป็นกำรทดสอบควำมเป็นไปได้ของควำมถูกต้องในกำรจัดจ ำแนกข้อมูลลงในแต่ละ
รำยกำร ดังนั้นกำรแบ่งประเภทหรือจัดจ ำแนกข้อมูลของแต่ละรำยกำรต้องมีควำม
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แตกต่ำงอย่ำงชัดเจน เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถำมหรือผู้เก็บรวบรวมข้อมูลหรือผู้ลงรหัส 
สำมำรถจัดจ ำแนกข้อมูลลงในรำยกำรได้ง่ำยและถูกต้อง 

 

   แนวปฏิบัติ   
กำรจัดจ ำแนกสถิติที่ดีต้องพัฒนำให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่สำมำรถ
จ ำแนกหมวดหมู่ของกำรจัดจ ำแนกสถิตไิด้ง่ำยและถูกต้อง  
 

8. ก าหนดหน่วยสถิตใิห้ชัดเจน 

เป็นหน่วยที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมลู โดยหน่วยสถิต ิ (Statistical Units) 
สำมำรถเป็นได้ทั้ง คน ผลิตภัณฑ์ สถำนประกอบกำร พื้นทีท่ำงภูมศิำสตร์ เป็นต้น 

 

การจัดจ าแนกสถิต ิ หน่วยสถิต ิ
กำรจัดประเภทมำตรฐำนอุตสำหกรรม 
(ประเทศไทย) 

กิจกรรมทำง
เศรษฐกิจ 

กำรจัดประเภทมำตรฐำนอำชีพ (ประเทศไทย) งำน 
กำรจัดจ ำแนกกิจกรรมกำรใช้เวลำตำมสำกล กิจกรรมของคน 

 
 

   แนวปฏิบัติ   
กำรจัดจ ำแนกสถิติที่ดีต้องก ำหนดหน่วยสถิติไว้อย่ำงชัดเจน 
เพื่อก ำหนดขอบเขตของกำรจัดจ ำแนกสถิตไิด้อย่ำงถูกต้อง 

 
 

9. สามารถเปรียบเทียบข้อมูลอนุกรมเวลา 

ในกำรจัดท ำหรือปรับปรุงกำรจัดจ ำแนกสถิติ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ
สำมำรถเปรียบเทียบกำรจัดจ ำแนกฉบับปัจจุบันกับกำรจัดจ ำแนกฉบับอดีตได้ เพื่อให้
สำมำรถจัดท ำข้อมูลอนุกรมเวลำได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้จัดท ำกำรจัดจ ำแนกสถิติต้อง
จัดเตรียมตำรำงเปรียบเทียบระหว่ำงกำรจัดจ ำแนกสถิติชุดเก่ำและชุดใหม่ รวมถึงกำรจัด
จ ำแนกสถิติที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมให้กับผู้ใช้ได้ทรำบ 
 

ตัวอย่ำง 
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ตารางเปรียบเทียบระหว่าง TSIC NSO Revised Version 
2009 (การจัดประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรมประเทศไทย
ปี 2552 ฉบับปรับปรุงโดย ส านักงานสถิติแห่งชาติ) และ 
ISIC Rev.3.0 

 

TSIC NSO 
Revised 

Version 2009 

ISIC 
Rev.3.0 

Part Detail 

01135 0112 *  
01136 0112 *  
01139 0111 * กำรปลูกชูกำร์บีต 
01139 0112 * กำรปลูกพืชผักกินดอก เช่น แค โสน ขจร และ

พืชผักอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
01140 0111 *  
01150 0111 *  
01161 0111 *  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีของผู้ผลิตสถิติที่น ำกำรจัดจ ำแนกสถิติที่มีกำรปรับปรุงใหม่ไปใช้งำน 
ต้องมีกำรวำงแผนว่ำ “ควรจัดท ำข้อมูลอนุกรมเวลำให้มีควำมต่อเนื่องนำนเท่ำไหร่
ส ำหรับข้อมูลที่ใช้กำรจัดจ ำแนกชุดเดิมและชุดปรับปรุงใหม่” ซึ่งกำรเปรียบเทียบอนุกรม

ตัวอย่ำง 

รหัสต้นทำง 

ถ้ำแสดงเครื่องหมำย “*” หมำยถึงรหัสต้นทำง
สำมำรถเปรียบเทียบได้เป็นเพียงบำงส่วนของรหัส
ปลำยทำง ไม่ใช่ท้ังหมด 

รหัสปลำยทำง 

แสดงรำยละเอียดข้อมูลของรหัสต้นทำงท่ีเปรียบเทียบได้
กับรหัสปลำยทำง ในกรณีท่ีไม่มีข้อมูลหมำยถึง ข้อมูล
ท้ังหมดในรหัสต้นทำงเปรียบเทียบได้กับรหัสปลำยทำง 
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เวลำในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดจ ำแนกสถิติสำมำรถท ำได้โดยใช้เทคนิคกำร
พยำกรณ์ย้อนหลัง (Backcasting)7 

 
 

   แนวปฏิบัติ   
กำรจัดจ ำแนกสถิติที่ดีควรมีตำรำงเปรียบเทยีบ เพื่อให้
สำมำรถจัดท ำขอ้มูลอนกุรมเวลำได้อย่ำงต่อเนือ่ง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7   เทคนิคกำรพยำกรณ์ย้อนหลัง (Backcasting) เป็นวิธีกำรพยำกรณ์ที่ตรงกันข้ำมกับ Forecasting เป็น

เทคนิคกำรพยำกรณ์ข้อมูลหรือเหตุกำรณ์ในช่วงเวลำหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลำหนึ่ง  ซึ่งอำจพยำกรณ์ข้อมูลใน
อดีตไปเป็นข้อมูลหรือเหตุกำรณ์ในอนำคตเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ค ำจ ำกัดควำม มำตรฐำนกำรจัด
จ ำแนกที่ใช้อยู่เดิม โดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลหรือเหตุกำรณ์ใน 2 ช่วงเวลำที่เปลี่ยนแปลง 
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องค์ประกอบกำรจัดท ำกำรจัดจ ำแนกสถิติ 
 

ในกำรจัดท ำกำรจัดจ ำแนกสถิติ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 
องค์ประกอบหลักของกำรจัดจ ำแนกสถิติ และองค์ประกอบอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรจัด
จ ำแนกสถิติ  

1.  องค์ประกอบหลักกำรจัดจ ำแนกสถิติ คือ องค์ประกอบที่จ ำเป็นต้องมีในกำร
พัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถติ ิประกอบด้วย 

1.1 ชื่อทางการ  

- มีกำรก ำหนดเป็นชื่อทำงกำรของกำรจัดจ ำแนก/กำรจัดประเภทสถิต ิ
- กรณีกำรจัดจ ำแนก/กำรจัดประเภทสถิติที่เป็นมำตรฐำน เช่น มำตรฐำน

ของประเทศหรือมำตรฐำนสำกล ควรเริ่มต้นชื่อด้วยค ำว่ำ “มำตรฐำน + 
ชื่อตัวแปรที่น ำมำพัฒนำเป็นกำรจัดจ ำแนก + ประเทศไทย/ตำมสำกล 
แต่ในกรณีกำรจัดจ ำแนก/กำรจัดประเภทที่จัดท ำขึ้นเพื่อใช้ในหน่วยงำน 
อำจมีค ำว่ำมำตรฐำนหรือไม่ก็ได้  

- ควรก ำหนดภำษำอังกฤษควบคู่กัน เพือ่ควำมสะดวกในกำรก ำหนดช่ือย่อ
ของกำรจัดจ ำแนกสถิต ิ 

- มีกำรก ำหนดชื่อเพือ่กำรน ำเสนอบนเว็บไซต์ โดยดึงเฉพำะที่เป็นค ำหลัก 
(Keyword) หรือตัวแปรที่น ำมำพัฒนำเป็นกำรจัดจ ำแนกสถิตมิำไว้
ด้ำนหน้ำ แทนที่จะใช้ชื่อปกติเพื่อให้สะดวกส ำหรับผู้ใช้ในกำรค้นหำ  

 
 

รูปแบบช่ือการจ าแนกสถิติ (กรณมีาตรฐานสากล) 
 
 

ชื่อภาษาไทย มำตรฐำนกำรจัดประเภทอุตสำหกรรมตำมสำกล 
ชื่อบนเว็บไซต์ (ไทย) อุตสำหกรรม, มำตรฐำนกำรจัดประเภทตำมสำกล 
ชื่อภาษาอังกฤษ International Standard Industrial Classification 

(ISIC) 
ชื่อบนเว็บไซต์ (อังกฤษ) Industrial, International Standard Classification of 

ตัวอย่ำง 
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รูปแบบช่ือการจ าแนกสถิติ (กรณมีาตรฐานประเทศไทย) 
 
 

ชื่อภาษาไทย มำตรฐำนกำรจัดประเภทอำชีพประเทศไทย 
ชื่อบนเว็บไซต์ (ไทย) อำชีพ, มำตรฐำนกำรจัดประเภทประเทศไทย 
ชื่อภาษาอังกฤษ Thailand Standard Classification of Occupation 

(TSCO) 
ชื่อบนเว็บไซต์ (อังกฤษ) Occupation, Thailand Standard Classification of 

 
 

รูปแบบช่ือการจ าแนกสถิติ (กรณใีช้ในหน่วยงาน) 
 
 

ชื่อภาษาไทย กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 
ชื่อบนเว็บไซต์ (ไทย) ผลิตภัณฑ์ตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ, กำรจัดประเภท 
ชื่อภาษาอังกฤษ Classification of Products by Economic Activities 

(CPA) 
ชื่อบนเว็บไซต์ (อังกฤษ) Products by Economic Activities, Classification of 

 

1.2 ชื่อย่อ  

มักเป็นค ำยอ่จำกชื่อกำรจัดจ ำแนกสถิติภำษำองักฤษ และควรมคีวำม
ยำวของชือ่ยอ่ของกำรจดัจ ำแนกไม่ควรมีเกิน 15 ตัวอักษร ดังตัวอย่ำงข้ำงต้น 

 

1.3 ฉบับที ่  

เนื่องด้วยกำรจัดจ ำแนกสถิติอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หำกมีกำรประเมิน
สถำนกำรณ์กำรน ำข้อมูลสถิติมำใช้งำนแล้วพบว่ำไม่สะท้อนควำมเป็นจริงเท่ำที่ควร 
หรือไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้  ควรท ำปรับปรุงกำรจัดจ ำแนกสถิติเพื่อให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่แท้จริง จึงต้องมี “ฉบับ” เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทรำบ แต่

ตัวอย่ำง 

ตัวอย่ำง 
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โดยทั่วไปแล้วไม่ควรมีกำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติฉบับใหม่ (new version) บ่อย
มำก เนื่องจำกมีผลกระทบต่ออนุกรมเวลำของข้อมูล  

ดังนั้น กำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติฉบับใหม่ควรสะท้อนให้เห็นถึงกำร
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เกิดข้ึนในโลกหรือมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงหรือเนื้อหำ
เท่ำนั้น แต่ไม่ได้ท ำให้แนวคิดหรือหลักกำรเปลี่ยนแปลงไป  โดยทั่วไปมักเพิ่มหรือ
ลดจ ำนวนรำยกำรที่ระดับล่ำงสุดของกำรจัดจ ำแนก เช่น กำรจัดจ ำแนกสถิติฉบับ
ใหม่ควรเพิ่มรำยกำรที่จ ำเป็นและตัดรำยกำรที่ไม่จ ำเป็นออก หรือรวมรำยกำรบำง
รำยกำรเข้ำด้วยกันหำกพบว่ำมีประชำกรหรือข้อมูลในรำยกำรเหล่ำนั้นลดน้อยลง 
เป็นต้น ทั้งนี้กำรเพิ่ม ลด หรือรวมรำยกำรเข้ำด้วยกัน ควรค ำนึงถึงกำรเปรียบเทียบ
ข้อมูลในลักษณะอนุกรมเวลำด้วย เพื่อให้สำมำรถจัดท ำข้อมูลอนุกรมเวลำได้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

กำรพัฒนำหรอืปรับปรุงกำรจัดจ ำแนกสถิติใหม่ มดีังน้ี 
- ท ำทุกปี ตำมที่ระบุไว้ในปฏิทิน 
- ท ำตำมควำมตอ้งกำรของผู้ใช้และอำจเกิดขึ้นได้บ่อย เช่น รำยเดือน 

หรือรำยปี 
- ท ำในช่วงที่ก ำหนดให้มีกำรทบทวน เช่น 5 ปี หรือ 10 ปี ขึ้นอยู่กับ

ขอบเขตของกำรจัดจ ำแนกสถิติที่เปลี่ยนแปลงไป โดยส่วนใหญ่เป็น
มำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติตำมสำกล และด้วยระยะเวลำที่
ค่อนข้ำงนำน อำจมีกำรทบทวนแนวคิดและหลักกำรกำรจัดจ ำแนก
สถิติเพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณม์ำกขึ้น เช่น ISIC ได้มีกำรปรับ
แนวคิดกำรก ำหนดกิจกรรมหลัก จำกเดิม ISIC Rev.3.0 ใช้แนวคิด
กำรก ำหนดกิจกรรมหลักจำก “กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่มสูงสุด” 
เป็น “วิธีกำรคิดแบบ Top-down method”8 

 

   แนวปฏิบัติ   
กำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติใหม่ควรท ำก็ต่อเมื่อต้องกำรเปลี่ยน
ขอบเขต แนวคิด หรือโครงสร้ำง ไม่ใช่แค่เพียงเพิ่มหรือลบรหัส
หรือค ำอธิบำย 

                                                           

8  ดูรำยละเอียดวิธีกำรคิดกิจกรรมหลักแบบ Top-down method ได้จำกเอกสำร กำรจัดประเภทมำตรฐำน
อุตสำหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (ฉบับปรับปรุงโดย ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ) 
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1.4 โครงสร้างการจัดจ าแนกสถิติ  

ตำมที่อธิบำยในส่วนของคุณลักษณะที่ดีของกำรจัดจ ำแนกว่ำโครงสร้ำง
กำรจัดจ ำแนกสถิติมี 2 แบบ คือ แบบแนวรำบ (มีระดับเดียว) และแบบล ำดับขั้น (มี
หลำยระดับ) ส ำหรับกำรจัดจ ำแนกสถิติโดยก ำหนดให้มีโครงสร้ำงแบบล ำดับขั้น 
ระดับล่ำงสุดของโครงสร้ำงมักเป็นระดับที่มีควำมละเอียดย่อยที่สุด นั่นคือ ต้องมี
ข้อมูลที่มีควำมละเอียดเฉพำะเจำะจงมำกสุด  จึงจะสำมำรถจัดประเภทหน่วยสถิติลง
ในแต่ละรำยกำรได้  ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องกำรใช้ข้อมูลในภำพรวมหรือภำพกว้ำง   
สำมำรถน ำรำยกำรในแต่ละระดับมำรวมกัน  เพื่อให้ได้ภำพของข้อมูลตำมควำม
ละเอียดหรือภำพกว้ำงตำมแต่ต้องกำร 

 

 
กำรน ำเสนอข้อมูลบัญชีประชำชำติ (SNA) โดยใช้กำรจัด
ประเภทอุตสำหกรรมประเทศไทย ฉบับ 2552 ในภำพกว้ำง 
(10 จำก 21 กลุ่ม) ตำมเอกสำร International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities Rev.4 
 

กลุ่ม หมวดใหญ่   ค าอธิบาย 
  1 A เกษตรกรรม  ป่ำไม้ และกำรประมง 
  2 B, C, D และ E กำรผลิต  เหมืองแร่และเหมอืงหิน และกิจกรรม

ทำงอุตสำหกรรมอื่นๆ 
  2 a9 C เฉพำะ: กำรผลิต 
  3 F กำรก่อสร้ำง 
  4 G, H และ I กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรขนส่งและสถำนที่

เก็บสินค้ำ กิจกรรมที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร 
  5 J ข้อมูลขำ่วสำรและกำรสือ่สำร 
  6 K กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภยั 
  7 L กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์ 

                                                           

9   กลุ่ม 2a เป็นกลุ่มที่แตกออกจำกกลุ่ม 2 หำกต้องกำรน ำเสนอข้อมูลภำคกำรผลิตแยกออกจำกต่ำงหำกจำก
กลุ่ม 2 คือ ภำคกำรผลิต เหมืองแร่และเหมืองหิน และกิจกรรมทำงอุตสำหกรรมอ่ืนๆ เนื่องจำกภำคกำร
ผลิตเป็นส่วนส ำคัญและมีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูง 

ตัวอย่ำง 
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กลุ่ม หมวดใหญ่   ค าอธิบาย 
  8 M และ N กิจกรรมทำงวิชำชีพ  วทิยำศำสตร์  เทคนิค  กำร

บริหำร  และบริกำรสนบัสนุน 
  9 O, P และ Q กิจกรรมกำรบริหำรรำชกำรและกำรป้องกันประเทศ  

กำรศึกษำ สุขภำพ และงำนสังคมสงเครำะห์ 
10 R, S, T  และ U กิจกรรมบริกำรด้ำนอื่นๆ 

 
 
 

   แนวปฏิบัติ   
ในกรณีที่โครงสร้ำงกำรจัดจ ำแนกสถิติเป็นแบบแบบล ำดับขั้น
จ ำนวนระดับของกำรจัดจ ำแนกสถิติควรก ำหนดให้มีจ ำนวนน้อย
ที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐำนที่ผู้ใช้มีข้อมูลที่
ละเอียดพอ    เนื่องจำกกำรก ำหนดโครงสร้ำงให้มีระดับของกำร
จัดจ ำแนกหลำยระดับ  ส่งผลให้กำรก ำหนดรูปแบบของรหัสมี
ควำมซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น  ดังนั้นจ ำนวนระดับของกำรจัดจ ำแนก
ไมค่วรเกิน 5 ระดับ แต่หำกจ ำเป็นสำมำรถมีได้มำกสุด 9 ระดบั  

1.5 รหัสรายการการจัดจ าแนก  

ประกอบด้วย ตัวอักษรหรือตัวเลขจ ำนวนหนึ่งตัวหรือมำกกว่ำหนึ่งตัว  
หรืออำจผสมกันระหว่ำงตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้   เพื่อน ำมำก ำหนดเป็นรหัส
รำยกำรของกำรจัดจ ำแนกสถิติ ซึ่งกำรก ำหนดรหัสของกำรจัดจ ำแนกสถิติไม่มี
มำตรฐำนที่แน่นอนว่ำเมื่อไหร่ควรใช้ตัวอักษรหรือตัวเลข  แต่ในกรณีของกำรจัด
จ ำแนกสถิติที่มีโครงสร้ำงแบบล ำดับขั้น  กำรใช้รหัสเป็นตัวเลขจะมีประโยชน์
มำกกว่ำในแง่ของตรรกะและกำรก ำหนดล ำดับของกำรจัดจ ำแนก  

1.5.1 ข้อปฏิบัติในการก าหนดรหัสที่เป็นตัวเลข มีดงันี ้
- รหัสตัวเลขเริ่มต้นด้วย "1" หรือ "01" หรือ "001" ฯลฯ ขึ้นอยู่กับ

จ ำนวนระดับโครงสร้ำงของกำรจัดจ ำแนก  
- รหัสของรำยกำร "อื่นๆ" หรือ "ไม่สำมำรถจัดไวท้ี่อื่น (Not 

elsewhere classified: nec)"  โดยทั่วไปลงทำ้ยด้วย "9" 
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- รหัสของรำยกำร "ไม่ไดร้ะบุรำยละเอยีด (Not Further Defined : 
nfd)" หรือไม่มีกำรแตกรำยละเอียด โดยทั่วไปลงท้ำยด้วย "0" 

- รำยกำรที่อยู่ในระดับโครงสร้ำงเดียวกันควรมคีวำมยำวของรหัส
เท่ำกัน   

- ในกำรก ำหนดรหัสต้องมั่นใจว่ำ เมือ่มีกำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนก
สถิติฉบับใหม่ในอนำคต จะมีรหัสเพียงพอส ำหรับหมวดหมูท่ี่
เพิ่มขึ้น  

- ส ำหรับกำรจัดจ ำแนกสถิตทิี่มีโครงสร้ำงแบบล ำดับขั้น รำยกำรที่
อยู่ในระดับที่ต่ ำกวำ่ ควรก ำหนดรหัสเริ่มต้นด้วยรหัสของรำยกำรที่
อยู่ในระดับสูงกว่ำ และในกรณีที่ไม่มีกำรแบ่งย่อยหมวดหมู่ออก
เป็นได้อีก ให้ลงท้ำยด้วย "0" 
 

 
กำรจัดจ ำแนกกำรเดินทำงไปท ำงำนก ำหนดให้มโีครงสร้ำงแบบ
แนวรำบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำง 

ก ำหนดรหัสของกำรจัดจ ำแนก
สถิตแิสดงด้วยตัวเลข 1 หลัก 
ดังน้ี 
1 เดิน 
2 รถส่วนตัว 
3 รถบริษัท 
4 รถประจ ำทำง 
5 รถไฟ 
6 รถจักรยำน 
7 วิ่ง 
8 เครื่องบิน 
9 อื่นๆ 

หำกพิจำรณำถึงกำรเดินทำงที่อำจมี
ทำงเลือกเพิ่มขึ้นในอนำคต อำจปรับ
รหัสเป็น 2 หลัก ดังนี้ 
01 เดิน 
02 รถส่วนตัว 
03 รถบริษัท 
04 รถประจ ำทำง 
05 รถไฟ 
06 รถจักรยำน 
07 วิ่ง 
08 เครื่องบิน 
99 อื่นๆ 
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กำรจัดจ ำแนกกำรเดินทำงไปท ำงำนก ำหนดให้มโีครงสร้ำงแบบ
ล ำดับขั้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกกำรจัดโครงสร้ำงใหม่ท ำให้มั่นใจได้ว่ำ ทุกหมวดหมู่ของกำรจัด
จ ำแนกเป็นตัวแทนของในแต่ละระดับภำยใต้โครงสร้ำงที่ชัดเจน และท ำเห็น
ได้ว่ำรหัส "รถโดยสำรประจ ำทำง" แยกย่อยออกมำจำกรหัส "รถสำธำรณะ" 

1.5.2 รูปแบบรหัสที่เป็นตัวเลข 
รูปแบบรหัสที่เป็นตัวเลข เป็นรูปแบบที่ใช้สื่อสำรกับผู้ใช้กำรจัด

จ ำแนกสถิติว่ำ กำรจัดจ ำแนกชุดนี้ มีโครงสร้ำงของรหัสกี่ระดับ และแต่ละ
ระดับใช้รหัสจ ำนวนกี่หลัก  ดังนี้ 

ตัวอย่ำง 

ก ำหนดรหัสของกำรจัด
จ ำแนกแสดงด้วยตัวเลข 2 
หลัก ดังนี ้
1 เท้ำ 
 2 เดิน 
 3 วิ่ง 
4 รถยนต ์

5 รถส่วนตัว 
6 รถบริษัท 

7 รถสำธำรณะ 
8 รถโดยสำรประจ ำ
ทำง 
9    รถไฟ 

10 รถจักรยำน 

จำกข้อปฏิบัติข้ำงต้น จึงควรปรับเปลี่ยน
รหัสของกำรจัดจ ำแนก ดังน้ี 
1 เท้ำ 

11 เดิน 
12 วิ่ง 

2 รถยนต ์
21 รถส่วนตัว 
22 รถบริษัท 

3 รถสำธำรณะ 
31 รถโดยสำรประจ ำทำง 
32 รถไฟ 
39 รถสำธำรณะอื่นๆ 

4 รถจักรยำน 
40 รถจักรยำน  

9 กำรเดินทำงไปท ำงำนโดยวิธีอื่นๆ 
90 กำรเดินทำงไปท ำงำนโดยวิธีอื่นๆ 
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- '1' แทน จ ำนวนหลักของรหัสในระดับที่ 1 ของกำรจัดจ ำแนก 
- '2' แทน จ ำนวนหลักของรหัสในระดับที่ 2 ของกำรจัดจ ำแนก 
- '3' แทน จ ำนวนหลักของรหัสในระดับที่ 3 ของกำรจัดจ ำแนก 
- 'x' แทน จ ำนวนหลักของรหัสในระดับที่ x ของกำรจัดจ ำแนก 

ตำมล ำดับ 
 

รูปแบบรหัสแบบ '1233' หมำยถึง กำรจัดจ ำแนกที่มี 3 ระดับ 
โดยที ่
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.5.2.1 กรณีท่ีการจัดจ าแนกมโีครงสร้างแบบแนวราบ 
รูปแบบรหัสที่มีโครงสร้ำงแบบ แนวรำบจะประกอบด้วย 

'1' เสมอ เพียงแต่ต้องพิจำรณำว่ำ รหัสจะแสดงด้วยตัวเลขก่ีหลัก
เท่ำนั้น เช่น ถ้ำรหัสของกำรจัดจ ำแนกแสดงด้วยตัวเลข 1 หลัก 
ก ำหนดรูปแบบรหัสเป็น '1'  หรือถ้ำรหัสของกำรจัดจ ำแนกแสดง
ด้วยตัวเลข 2 หลัก ก ำหนดรูปแบบรหัสเป็น '11' เป็นต้น 

 
รูปแบบรหัสแบบ  

01 สีด ำ 
02 สีขำว 
03 สีฟ้ำ 
04 สีเขียว 
05 สีชมพ ู

ตัวอย่ำง 

ตัวอย่ำง 

1 33 2 

เลข 1 แทนระดับ คือ  
ระดับที่ 1 โดยมจี ำนวน 
1 ตัว หมำยถึง ในระดับ
นี้แทนด้วยรหัส 1 หลัก 
จึงมีรูปแบบรหัสคือ '1' 

เลข 2 แทนระดับ คือ  
ระดับที่ 2 โดยมีจ ำนวน 
1 ตัว หมำยถึง ในระดับ
นี้แทนด้วยรหัส 1 หลัก 
จึงมีรูปแบบรหัสคือ '12' 

เลข 3 แทนระดับ คือ  
ระดับที่ 3 โดยมีจ ำนวน 2 
ตัว หมำยถึง ในระดับนี้
แทนด้วยรหัส 2 หลัก จึง
มีรูปแบบรหัสคือ '1233' 

เลข 1 แทนระดับ คือ  
ระดับที่ 1 โดยมีจ ำนวน 
2 ตัว หมำยถึง ในระดับ
นี้แทนด้วยรหัส 2 หลัก  

11 
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1.5.2.2  กรณีท่ีการจัดจ าแนกมโีครงสร้างแบบล าดับขัน้  

รูปแบบรหัสที่มีโครงสรำ้งแบบล ำดับขั้น อย่ำงน้อยทีสุ่ด
จะประกอบด้วย '1' และ '2' เสมอ เนือ่งจำกเป็นระดับที่น้อยที่สุด
ของโครงสร้ำงแบบล ำดบัข้ัน 

ถ้ำโครงสรำ้งของกำรจัดจ ำแนกประกอบด้วย 4 ระดับ 
จะก ำหนดรูปแบบรหัส เป็น '1' อย่ำงน้อย 1 ตัว '2' อย่ำงนอ้ย 1 
ตัว  '3' อย่ำงน้อย 1 ตัวและ '4' อยำ่งน้อย 1 ตัวโดยมีรูปแบบของ
รหัส '1234' 

 

รูปแบบรหัสแบบ '122' หมำยถึง กำรจัดจ ำแนกที่มี 2 ระดับ โดย
ระดับที่ 1 มี 1 หลัก และระดับที่ 2 มี 2 หลัก ได้แก่ 

 
 

หมวด 
(ระดับท่ี 1) 

หมู ่
(ระดับ 1+2  

รวมเป็น 3 หลัก) 
ชื่อรายการ 

1  หนังสือนิยำย 
 101 หนังสือนิยำยรัก 
 102 หนังสือนิยำยแฟนตำซี 
 103 หนังสือนิยำยสืบสวน 
 104 หนังสือนิยำยระทึกขวัญ 
 105 หนังสือนิยำยผจญภัย 
 109 หนังสือนิยำยอื่นๆ 
2  หนังสือท่ีไม่ใช่นิยำย 
 201 อัตชีวประวัติ 
 202 ดิกชันนำร ี
 209 หนังสืออื่นๆ ท่ีไม่ใช่นิยำย 

 

  
  แนวปฏิบัติ   

ทุกรำยกำรในกำรจัดจ ำแนกต้องมีรหัสและรูปแบบของรหัสที่ก ำหนด
ต้องมีควำมสอดคล้องและมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน 

 
 

ตัวอย่ำง 



 33 คู่มือกำรจัดจ ำแนกสถิติ [Guideline for Statistical Classification] 

1.6 ชื่อรายการ  

เป็นข้อควำมที่อธิบำยลักษณะของหมวดหมู่ในกำรจัดจ ำแนก ซึ่งโดยทั่วไป
มีควำมยำว 1 บรรทัด หรือมำกที่สุดไม่เกิน 254 ตัวอักษร แต่ในกรณีที่ต้องมี
ค ำอธิบำยเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้เข้ำใจเกี่ยวกับรำยกำรชัดเจนมำกขึ้น ชื่อรหัสก็อำจมี
ควำมยำวเกินกว่ำหนึ่งบรรทัดได้ ซึ่งในกำรก ำหนดชื่อรำยกำรของกำรจัดจ ำแนก
สถิตคิวรมีควำมหมำยและแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพำะ เพื่อให้เห็นควำมแตกต่ำง
ของแต่ละของรำยกำรอย่ำงชัดเจน 

 
ชื่อรำยกำรในมำตรฐำนกำรจัดประเภทอุตสำหกรรมประเทศไทย 
ปี 2552  
 
 
 
 

A เกษตรกรรม  การป่าไม้  และการประมง 
B การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 
C การผลิต 
D ไฟฟ้า  ก๊าซ  ไอน้ า  และระบบปรับอากาศ  
E การจัดหาน้ า การจัดการ  และการบ าบัดน้ าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 
F การก่อสร้าง 
G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 
H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 
I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 
J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 

    
   

 แนวปฏิบัต ิ  
ชื่อรำยกำรมักก ำหนดให้มีควำมยำวอยู่ระหว่ำง 80 ถึง 254 
ตัวอักษร แต่ถ้ำจ ำเป็นอำจมีควำมยำวเกินกว่ำ 254 ตัวอักษรได้ 
 
  

ตัวอย่ำง 

ชื่อรำยกำร 
รหัสรำยกำร 
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1.7 ค าอธิบายรายการ  

เป็นข้อควำมที่อธิบำยลักษณะหรือควำมหมำยรำยกำรเพิ่มเติมจำกชื่อ 
โดยทั่วไปเป็นกำรก ำหนดค ำอธิบำยของรำยกำรให้ชัดเจน นอกจำกนี้ อำจยกตัวอย่ำง
ข้อมูลทีถู่กจัดจ ำแนกหรือยกเว้นในรำยกำร รวมถึงหลักเกณฑ์หรือแนวทำงในกำรใช้
รำยกำรนั้นๆ เพื่อช่วยใหผู้้ใชเ้กิดควำมเข้ำใจขอบเขตของรำยกำรและสำมำรถใช้งำน
ได้อย่ำงถูกต้อง 

 
ค ำอธิบำยรำยกำรในมำตรฐำนกำรจัดประเภทอตุสำหกรรม
ประเทศไทย ป ี2552  
 

10111 : กำรฆ่ำสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) 
ค ำอธิบำย ได้แก่  
- กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรฆ่ำสัตว์เพื่อใช้เป็นอำหำรมนุษย์ 

เช่น  วัว  สุกร  แพะ  แกะ  กระต่ำย  อูฐ  สัตว์ล่ำ  หรือ
สัตว์ อื่นๆ ที่ใช้เป็นอำหำรมนุษย์  (ยกเว้นสัตว์ปีก)  

- กำรตัดแต่งเนื้อสัตว์สด (ยกเว้นสัตว์ปีก) เป็นชิ้นหรือ
สัดส่วนตำมต้องกำร  กำรท ำควำมสะอำดและกำรบรรจุ
ภำชนะ ที่ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกกำรฆ่ำสัตว์ 

- กำรผลิตผลพลอยได้ที่ได้จำกกำรฆ่ำสัตว์ที่ยังไม่ได้ผ่ำน
กระบวนกำรแปรรูป เช่น เครื่องในสัตว์ ไขมันและมันหมู
ไม่มีเนื้อติดยังไม่เจียวหรือสกัดโดยวิธีอื่น กระดูก เขำ หนัง
ดิบ ฯลฯ 

- กำรฆ่ำและแปรรูปวำฬบนฝั่งหรือบนเรือขนำดใหญ่ 

ยกเว้น  
- กำรตัดแต่งชิ้นเนื้อ กำรท ำควำมสะอำด เพื่อน ำมำแช่เย็น

หรือแช่แข็ง  ที่ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกเนื้อสัตว์ที่ซื้อมำ ได้
จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10112 

- กำรฆ่ำสัตว์ปีก   ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10120 
- กำรผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จำกโรงฆ่ำสัตว์ ที่ผ่ำน

กระบวนกำรแปรรูป  ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10134 
 

ตัวอย่ำง 



 35 คู่มือกำรจัดจ ำแนกสถิติ [Guideline for Statistical Classification] 

   แนวปฏิบัติ   
ค ำอธิบำยรำยกำรเป็นองค์ประกอบที่ไม่ได้บังคับให้ต้องมีใน
ทุกกำรจัดจ ำแนกสถิติ โดยทั่วไปแล้วจะมีในกำรจัดจ ำแนก
สถิติที่มีโครงสร้ำงซับซ้อน เช่น มำตรฐำนกำรจัดประเภท
อุตสำหกรรม หรืออำชีพ ซึ่งจ ำเป็นต้องมีค ำอธิบำยเพื่อให้ผู้ใช้
เข้ำใจมำกขึ้น 

 

1.8  อรรถาภิธานศัพท์และไฟล์รหัส (Codefiles)  

เป็นกำรน ำรำยกำรข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละรหัสที่ได้จำกกำรรวบรวม
ข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ทั้งข้อมูลจำกกำรบริหำรงำน และกำรส ำรวจ แล้วน ำมำจัดท ำ
เป็นอรรถำภิธำนศัพท์   โดยจัดกลุ่มค ำที่มีควำมหมำยเดียวกันไว้ด้วยกัน ซึ่ง
ควำมหมำยเดียวกันในที่นี้  เป็นควำมหมำยเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดจ ำแนกสถิติ  
เช่น 

- กลุ่มค ำที่มีควำมหมำยเหมือนกันแต่เขียนได้หลำยแบบ เช่น 
อิเล็กโทรนิกส์, อิเลค็โทรนิกส์, อิเล็คโทรนคิส์, อิเล็กทรอนิกส์, 
อิเล็กโทรนิกส์ เป็นต้น 

- กลุ่มค ำที่มีควำมหมำยเหมือนกันแต่ใช้ค ำแตกต่ำงกัน เช่น ผลิต 
โรงงำนผลิต จัดท ำ ท ำ ประกอบ เป็นต้น 

- กลุ่มค ำที่คนละควำมหมำยแต่ถูกจัดประเภทไว้ในกลุ่มเดียวกัน ตำม
กำรจัดจ ำแนกสถิติ เช่น วัว ควำย แพะ แกะ มำ้ ลำ ล่อ ถึงแม้ว่ำจะ
เป็นค ำที่เป็นช่ือเรยีกสัตว์แต่ละชนิด   แต่ทั้งหมดจัดประเภทไว้ใน
กลุ่มปศุสัตว์ ซึ่งถูกจัดประเภทไว้ในกลุ่มเดยีวกันในรหัสของปศุสัตว์ 
เป็นต้น 

จำกนั้นน ำข้อมูลที่ได้มำจัดเก็บตำมรำยกำรที่ก ำหนดไว้ในกำรจัดจ ำแนก 
เพื่อสร้ำงเป็นไฟลร์หัส (codefiles) ว่ำในแต่ละรหสัประกอบด้วยรำยกำรขอ้มลู
อะไรบ้ำงเพือ่น ำไปใช้ท ำดัชนีกำรจัดจ ำแนก (Classification Indexes) และ
น ำมำใช้ในกำรค้นหำรหสัเพือ่ลงรหสัข้อมูลแบบอัตโนมัติ หรือระบบคอมพิวเตอร์
ช่วยในกำรลงรหัสตอ่ไป 
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- กำรขำยรถจักรยำนยนต์กับกำรขำยรถมอเตอร์ไซค์ จัดอยู่ใน
รำยกำรเดียวกันในกำรจัดประเภทอุตสำหกรรม เนื่องจำก
ค ำว่ำ จักรยำนยนต์หรือมอเตอร์ไซค์มีควำมหมำยเดียวกัน
แม้จะเขียนต่ำงกัน 

- กำรอำบน้ ำ กำรแปรงฟัน และกำรแต่งหน้ำ กิจกรรม
ทั้งหมด ควรน ำมำจัดกลุ่มว่ำเป็นกลุ่มในควำมหมำย
เดียวกันในไฟล์รหัส เนือ่งจำกจัดอยู่ในรำยกำรเดียวกันใน
กำรจัดจ ำแนกกิจกรรมกำรใช้เวลำ คือ รำยกำรกิจกรรม
กำรดูแลและกำรด ำเนินชีวิตส่วนบุคคลเหมือนกนั  

 
  แนวปฏิบัติ   

กำรรวบรวมอรรถำภิธำนศัพท์ในไฟลร์หัส (codefiles)  ทำง
สถิติ โดยทัว่ไปแล้วเป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนที่รบัผิดชอบใน
กำรจัดท ำมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิต ิ

 

1.9 รายการเพิ่มเตมิ  

เป็นรำยกำรที่ก ำหนดไว้ส ำหรับข้อมูลที่ไม่สำมำรถจัดจ ำแนกในรำยกำร
ใดๆ ของกำรจัดจ ำแนกสถิติได้เลย เช่น ไม่ได้ระบุรำยละเอียด ไม่ตอบ ค ำตอบอยู่
นอกขอบเขต เป็นต้น เพื่อให้กำรก ำหนดรำยกำรทั้งหมดในโครงสร้ำงกำรจัดจ ำแนก
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  จึงก ำหนดรำยกำรเพิ่มเติม  โดยแบ่งออกเป็น 8 ประเภท 
ดังน้ี 

1.9.1 ไม่ได้จัดจ าแนกไว้ในที่อื่น (Not elsewhere classified: nec) 

รำยกำร "ไม่ได้จัดจ ำแนกไว้ในที่อื่น" เป็นรำยกำรที่ก ำหนดเพิ่มเติม
ขึ้นเพื่อใช้กับข้อมูลที่เกิดขึ้นนำนๆ ครั้ง หรือไม่คำดคิดว่ำจะเกิดขึ้น โดยทั่วไป
ชื่อรหัสของรำยกำรนี้ก ำหนดโดยน ำมำรวมกับชื่อรหัสของรำยกำรที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่ำและลงท้ำยด้วย "9" และรำยกำรนี้อำจใช้ชื่ออื่นแต่ควำมหมำย
เหมือนกัน คือ "ไม่ได้ระบุไว้ในที่อื่น (not elsewhere specified : nes)" 
หรือ "ไม่ได้รวมไว้ในที่อื่น (not elsewhere included)" 

ตัวอย่ำง 



 37 คู่มือกำรจัดจ ำแนกสถิติ [Guideline for Statistical Classification] 

139 กำรผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ 
1391 กำรผลิตผ้ำจำกกำรถักนิตและโครเชต ์
1392 กำรผลิตสิ่งทอส ำเร็จรูป (ยกเว้นเครื่องแต่งกำย) 
1393 กำรผลิตพรมและสิ่งปูพืน้ที่ท ำจำกสิ่งทอ 
1399 กำรผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ ซึ่งไม่ได้จัดจ ำแนก

ไว้ในที่อื่น 
 

1.9.2 ไม่ได้ระบุรายละเอียด (Not Further Defined : nfd) 
รำยกำร  "ไม่ได้ระบุรำยละเอียด" เป็นรำยกำรที่ก ำหนดเพิ่มเติม

ขึ้นมำ เนื่องจำกข้อมูลที่ได้มำมีรำยละเอียดไม่เพยีงพอส ำหรับน ำมำจัดจ ำแนก
ในรำยกำรที่มีระดับที่ละเอียดมำกที่สุดได้  แต่สำมำรถจัดจ ำแนกในรำยกำรที่
จัดอยู่ในระดับที่สูงขึ้น ได้โดยทั่วไปชื่อรหัสของรำยกำรนี้ก ำหนดขึ้นมำ
โดยรวมกับชื่อรหัสของหมวดหมู่ที่อยู่ในระดับสูงกว่ำ รวมทั้งก ำหนดให้อยู่ที่
ระดับล่ำงสุดของโครงสร้ำงและลงท้ำยด้วย "0" 
 

06116 กำรดูแลสัตว์เลี้ยง 
061161 กำรดูแลประจ ำวัน รวมถึง กำรให้อำหำร 

กำรท ำควำมสะอำด กำรตัดแต่งขน กำรจูงเดิน 
061162 กำรน ำสัตว์เลี้ยงไปรับกำรรักษำ 
061169 กำรดแูลสัตว์เลี้ยงดำ้นอืน่ๆ 
061160 กำรดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งไม่ได้ระบุรำยละเอียด 

1.9.3 ไม่ตอบ (Non-Response) 

รำยกำร "ไม่ได้ระบุ" เป็นรำยกำรที่ก ำหนดเพิ่มเติมขึ้นมำ เพื่อใช้ใน
กรณีเดียวเท่ำนั้น คือ กรณีทีผู่้ให้ข้อมลูไมไ่ดต้อบอะไรมำในค ำถำม โดย
หมวดหมู่นี้อำจใชช้ื่ออื่นที่มีควำมหมำยเหมือนกัน คือ "ไม่ระบ ุ (Not Stated/ 
Not Specified)" 

1.9.4 ปฏิเสธที่จะตอบ (Refused to Answer) 

รำยกำร "ปฏิเสธที่จะตอบ" เป็นรำยกำรที่ก ำหนดเพิ่มเติมขึ้นมำ 
เพื่อใช้ในกรณีเดียวเท่ำนั้น คือ กรณีที่ผู้ให้ข้อมูลแสดงควำมตั้งใจที่จะไม่ตอบ

ตัวอย่ำง 

ตัวอย่ำง 
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ค ำถำม ซึ่งรำยกำรนี้มีกำร น ำไปใช้มำกในกำรเก็บข้อมูลแบบตัวต่อตัว หรือ
สัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ แต่อำจใช้ในกำรทอดแบบสอบถำมได้ 
ในกรณีที่ผู้ให้ข้อมูลแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจน
ว่ำปฏิเสธหรือไม่ต้องกำรที่จะตอบค ำถำม  
โดยรำยกำรนี้อำจใช้ชื่ออื่นที่มีควำมหมำย
เหมือนกัน คือ "ปฏิเสธที่จะตอบ (Object to 
Answering /Refused)"  
 

ผู้ให้ข้อมูลตอบค ำถำมด้วยประโยค "ไม่ใช่ธุระของคุณ" ข้อมูล
ที่ได้ต้องลงรหัสทีร่ำยกำร "ปฏิเสธที่จะตอบ" 

 
 

1.9.5 ค าตอบอยูน่อกขอบเขต (Response Outside Scope) 

รำยกำร "ค ำตอบอยู่นอกขอบเขต" เป็นรำยกำรที่ก ำหนดเพิม่เติม
ขึ้นมำ เนื่องจำกข้อมูลทีไ่ด้รับไดม้ำมคีวำมหมำยและชัดเจน แต่เห็นได้ชัดว่ำไม่
อยู่ในขอบเขตของกำรจัดจ ำแนกหรือหัวข้อที่ก ำหนดไว้ โดยรำยกำรนีม้ชีื่ออื่น
ที่มีควำมหมำยเหมอืนกัน คือ "น ำมำใช้ไมไ่ด้ (Not Applicable: N/A)" 
 

ในกรณีที่ค ำถำมในแบบสอบถำมถำมว่ำ “ปัจจุบันท่ำนอำศัย
อยู่กับใคร” ผู้ให้ข้อมลูตอบว่ำ “อำศัยอยู่กับสตัว์เลี้ยง” ทั้งที่
วัตถุประสงค์ของค ำถำมนี้คือ ต้องกำรทรำบควำมสมัพันธ์
ของกำรอยู่อำศยัร่วมกบัคนด้วยกัน ท ำให้ข้อมูลที่ได้ตอ้งลง
รหัสที่หมวดหมู่ "ค ำตอบอยู่นอกขอบเขต" 

1.9.6 ค าตอบไม่สามารถระบไุด้ (Response Unidentifiable) 

รำยกำร "ค ำตอบไมส่ำมำรถระบุได้" เป็นรำยกำรที่ก ำหนดเพิม่เติม
ขึ้นมำ เนื่องจำกขอ้มูลทีไ่ด้มำมลีักษณะดังนี ้

- อ่ำนไมอ่อก 

ตัวอย่ำง 

ตัวอย่ำง 

https://www.interaction-design.org  

https://www.interaction-design.org/
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- ไม่ชัดเจนว่ำค ำตอบที่ไดม้ำหมำยควำมถึงอะไร โดยทั่วไปเกิด
จำกข้อมูลมรีำยละเอยีดไม่เพยีงพอ ก ำกวม ไม่ชัดเจน หรือ
คลุมเครอื 

- ให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกัน เช่น กำเครื่องหมำยทัง้ในช่องใช่และ
ไม่ใช่ในค ำถำมเดยีวกัน 

- ข้อมูลมีควำมชัดเจนและอยู่ในขอบเขตของกำรจัดจ ำแนก
อย่ำงเห็นได้ชัดหรืออยู่ในวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด  แต่ไม่
สำมำรถลงรหัสได้เนื่องจำกไม่มีรำยกำรที่เหมำะสมในกำรจัด
จ ำแนก เช่น ในกำรจัดจ ำแนกไม่ได้มีกำรก ำหนดรำยกำร "ไม่ได้
จัดจ ำแนกไว้ในที่อื่น (not elsewhere classified: nec)" หรือ 
"ไม่ได้ระบุรำยละเอียด (not further defined: nfd)" ไว้ 

1.9.7 ตอบซ้ า (Repeated Value) 

รำยกำร "ตอบซ้ ำ" เปน็รำยกำรที่ต้องใช้อยำ่งระมัดระวังและใช้ใน
กรณีเดียวเท่ำนั้นคอื กรณีทีค่ ำถำมสำมำรถให้เลือกตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ข้อ  
และผู้ใหข้้อมูลเลือกตอบมำ 2 ข้อ โดยค ำตอบที่ได้ถูกจัดจ ำแนกอยู่ในหมวดหมู่
เดียวกัน ท ำให้ค ำตอบที่ได้รับไม่สำมำรถน ำมำจ ำแนกควำมแตกต่ำงได้ตำม
วัตถุประสงค์ หรือท ำให้ผู้ให้ข้อมูลหรอืผู้ตอบแบบสอบถำมเกิดควำมสับสน 
จำกสำเหตุดังกล่ำว เป็นกำรบ่งชี้ถึงกำรจัดหมวดหมู่ของแบบสอบถำมที่ไม่
เหมำะสม  

1.9.8 ไม่ทราบ (Don't Know) 

รำยกำร "ไมท่รำบ" เปน็รำยกำรที่ก ำหนดเพิ่มเติมขึ้นมำเนื่องจำก
ผู้ให้ข้อมูลไม่รู้จะตอบค ำถำมว่ำอยำ่งไร ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในโครงกำรส ำรวจทำง
ครัวเรอืนโดยยอมให้มีค ำตอบ "ไมท่รำบ" อยู่ในแบบสอบถำม ซึ่งรำยกำร
ดังกล่ำวนี้รวมถึงกรณีของ "ไมแ่น่ใจ" ด้วยเช่นกัน 
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2.   องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดจ ำแนกสถิติ คือ องค์ประกอบที่
ควรจะมีในกำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิต ิ ที่นอกเหนือจำกองค์ประกอบหลัก เพื่อ
ช่วยให้ผู้ใช้เกิดควำมเข้ำใจมำกขึ้นเก่ียวกับกำรจัดจ ำแนกสถิติ และสำมำรถน ำไปใช้
งำนได้อยำ่งถูกต้อง มีประสทิธิภำพ  

2.1 ตารางเปรียบเทียบ (Concordances/Correspondence/Mapping 
Tables) 

ตำรำงเปรียบเทียบเป็นตำรำงที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรจัดจ ำแนก
ต่ำงฉบับหรือกำรจัดจ ำแนกต่ำงประเภท เป็นกำรแสดงควำมสัมพันธ์จำกรำยกำรใน
กำรจัดจ ำแนกหนึ่ง (กำรจัดจ ำแนกต้นทำง) ไปยังรำยกำรในอีกกำรจัดจ ำแนกหนึ่ง 
(กำรจัดจ ำแนกปลำยทำง) ซึ่งสำมำรถก ำหนดรูปแบบของตำรำงเปรียบเทียบเป็น 2 
รูปแบบ ได้แก่ 

2.1.1 ตารางเปรียบเทียบแบบง่าย  

เป็นตำรำงเปรียบเทยีบที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำยกำรที่เป็น
หนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one หรือ 1:1) หรือ ควำมสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อหนึ่ง 
(many-to-one หรือ m:1) ซึ่งหมำยควำมว่ำ ข้อมูลสำมำรถเปลี่ยนจำกกำรจัด
จ ำแนกหนึ่งไปเป็นกำรจัดจ ำแนกหนึ่งได้โดยตรง 
 

ตัวอย่างความสัมพันธแ์บบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) 

 

      ต้นทำง      ปลำยทำง 
  A    1 
  B    2 
  C    3 
  D    4 
  E    5 

 

 

 

ตัวอย่ำง 
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ตัวอย่างความสัมพันธแ์บบกลุ่มต่อหนึ่ง (m:1) 

 

      ต้นทำง      ปลำยทำง 
  A    1 

  B    2 
  C    3 
  D    4 
  E    5 

 
2.1.2  ตารางเปรียบเทียบแบบซับซ้อน  

เป็นตำรำงเปรียบเทียบแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำยกำรที่เป็น
แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (one-to-many หรือ 1 : m ) หรือ ควำมสัมพันธ์แบบกลุ่ม
ต่อกลุ่ม (many-to-many หรือ n:m) ซึ่งหมำยควำมว่ำ ข้อมูลไม่สำมำรถ
เปลี่ยนจำกกำรจัดจ ำแนกหนึ่งไปเป็นกำรจัดจ ำแนกหนึ่งได้โดยตรง   

ดังนั้นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับควำมสัมพันธ์แบบนี้ คือ ค่ำช่วยแปลงรหัส 
(Translation aid values) ซึ่งเป็นค่ำที่เป็นตัวเลข (อำจเป็นเปอร์เซ็นต์) ที่
บอกให้ทรำบว่ำ ข้อมูลของรำยกำรหนึ่งในกำรจัดจ ำแนกต้นทำงถูกแบ่ง
ออกเป็นสองหรือสำมรำยกำรในกำรจัดจ ำแนกปลำยทำงในสัดส่วนหรือ
เปอร์เซ็นเท่ำไหร่ในแต่ละคู่ 

 

ตัวอย่างความสัมพันธแ์บบหนึ่งต่อกลุ่ม (1 : m) 

      

   ต้นทำง        ปลำยทำง 
   A    1 
   B    2 
   C    3 
   D    4 
   E    5 

ตัวอย่ำง 

ตัวอย่ำง 
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ตัวอย่างความสัมพันธแ์บบกลุ่มต่อกลุ่ม (n:m) 

 

      ต้นทำง      ปลำยทำง 
   A    1 
   B    2 
   C    3 
   D    4 
   E    5 

ข้อสังเกต: ตำรำงเปรียบเทียบเป็นสิ่งที่จ ำเป็นต้องมีเมื่อมีกำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนก
สถิติฉบับใหม่ เช่น ตำรำงเปรียบเทียบระหว่ำง ISIC Rev.3.0 กับ ISIC 
Rev.4 หรือ CPC Ver.1.0 กับ CPC Ver.2.0 เป็นต้น และเพื่อให้เห็น
ประวัติควำมเป็นมำ    และกำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติที่มีควำม
เกี่ยวข้องกัน ควรมีตำรำงเปรียบเทียบเช่นกัน เช่น ISIC กับ CPC หรือ 
ISIC กับ HS เป็นต้น 

2.2  ดัชนกีารจัดจ าแนก (Classification Indexes) 

เอกสำรกำรจัดจ ำแนกสถิติที่เผยแพร่ให้กับผู้ใช้ ควรจัดท ำดัชนทีั้งที่เรยีง
ตำมรหัสและเรียงตำมล ำดับตัวอักษร ซึ่งในดัชนีอำจประกอบด้วยเน้ือควำมหรือ
เฉพำะค ำหลัก (Keywords) ที่เลือกจำกชื่อรำยกำรหรือในค ำอธิบำย โดยอำจเป็น
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จำกทั้งกำรส ำมะโน/ส ำรวจ และข้อมลูที่ได้จำกกำร
บริหำรงำนหรือทะเบยีน ที่ได้จำกกำรท ำไฟลร์หัส (Codefiles) และยังสำมำรถ
น ำไปใช้ในระบบคอมพวิเตอร์ช่วยในกำรค้นหำรหัสได้อีกด้วย 

 

ตัวอย่าง ดัชนีการจัดประเภทอตุสาหกรรมประเทศไทย 
จัดเรียงตามรหัส 

กิจกรรม 10111  กำรฆ่ำสัตว์ (ยกเว้นสัตวป์ีก) เช่น  
10111 ฆ่ำสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)  
10111 ฆ่ำและช ำแหละหมู  

ตัวอย่ำง 

ตัวอย่ำง 
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10111 ฆ่ำและตัดแต่งเนือ้สุกร  
10111 ฆ่ำและช ำแหละแพะ  
10111 ฆ่ำและช ำแหละเนื้อหมู  
10111 ฆ่ำและช ำแหละเนื้อวัว  
10111 ฆ่ำและช ำแหละเนื้อแพะ  
10111 ฆ่ำและช ำแหละเนื้อควำย  
10111 ฆ่ำและตัดแต่งเนือ้สัตวล์่ำขนำดเล็ก  
10111 โรงฆ่ำหมู  
10111 โรงฆ่ำวัว  
10111 โรงฆ่ำไก ่ 
10111 ฆ่ำและตัดแต่งเนือ้กระต่ำย  
10111 ซื้อหมูมำฆำ่ขำย  
10111 เชือดกระบือขำย 

2.3  แนวทางการลงรหัส (Coding Guideline) 

ควรมีแนวทำงในกำรบันทึกและลงรหัสที่ง่ำยที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้ให้กับ
ผู้ใช้รวมถึงแนวทำงกำรตัดสินใจที่ช่วยให้ผู้ใช้ใช้กำรจัดจ ำแนกไดง้่ำยมำกขึ้น เช่น 

- กรณีที่มีข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่อำจด้วยระยะเวลำ สภำพเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เช่น กำรเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วของสินค้ำ
และบริกำรในอุตสำหกรรม ICT เป็นต้น ควรมีกำรก ำหนดแนวคิด
เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทรำบว่ำในกำรลงรหัส  เนื่องจำกกำรจัดจ ำแนกสถิติ
ได้ประกำศใช้ไปแล้วและยังไม่ถึงกรอบระยะเวลำในกำรปรับปรุง 
พร้อมทั้งจัดท ำบันทึกไว้เพื่อน ำไปพิจำรณำในกำรพัฒนำกำรจัด
จ ำแนกสถิตฉิบับใหม่  

- กรณีที่ข้อมูลมคีวำมซับซ้อน ยำก หรอืผิดปกติจนไม่สำมำรถหำ
รำยกำรที่เหมำะสมเพือ่จัดจ ำแนกได้ 

- กรณีที่ข้อมูลสำมำรถตีควำมได้หลำกหลำยและก้ ำก่ึงต่อกำรจัด
จ ำแนกสถิต ิ

- ฯลฯ 
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2.4  ค าอธิบายศัพท์ (Glossay) 

เป็นกำรอธิบำยควำมหมำยของค ำศัพท์เฉพำะบำงค ำในเรื่องที่จัดท ำกำร
จัดจ ำแนกสถิติ เพื่อควำมสะดวกและสร้ำงควำมเข้ำใจของผู้ใช้ไปในแนวทำง
เดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 45 คู่มือกำรจัดจ ำแนกสถิติ [Guideline for Statistical Classification] 

 
ขั้นตอนกำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติ 
 

ในกำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติ จ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนและเตรียมงำน
อย่ำงรอบคอบ บำงกำรจัดจ ำแนกสถิติเป็นกำรจัดจ ำแนกที่มีเนื้อหำและโครงสร้ำงขนำด
ใหญ่เช่น กำรจัดประเภทอุตสำหกรรมประเทศไทย กำรจัดประเภทอำชีพประเทศไทย 
เป็นต้น มีรอบในกำรปรับปรุงที่ค่อนข้ำงนำน คือ ทุก 5 ปี หรือ 10 ปี มีผลกระทบต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องหลำยส่วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกระทบต่อกำรน ำเสนอข้อมูลต่อระบบ
เศรษฐกิจและผลกระทบที่มีต่อกำรไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนหรืองำนทะเบียน  
อีกทั้งกำรจัดจ ำแนกสถิติเป็นเสมือนแกนหลัก  (Core) ของข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนกำรผลิตสถิติในหลำยขั้นตอน จึงต้องมีขั้นตอนกำรพัฒนำที่ชัดเจนและสื่อสำร
แผนกำรพัฒนำหรือกำรปรับปรุงกำรจัดจ ำแนกสถิติกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลยังคง
สำมำรถน ำเสนอต่อผู้ใชไ้ด้อย่ำงถูกต้องและต่อเนื่อง 

ในคู่มือนี้ได้ก ำหนดขั้นตอนกำรพัฒนำไว้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ซึ่งในทำงปฏิบัติ
ไม่จ ำเป็นต้องรอให้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งสิ้นสุดลง อำจมีบำงขั้นตอนที่สำมำรถเริ่ม
เตรียมกำรพร้อมหรือหรือคู่ขนำนกันได้ ขั้นตอนทั้งหมดประกอบด้วย 

 
ขั้นตอนการพัฒนาการจัดจ าแนกสถิต ิ

 

วางแผน ก าหนด
ขอบเขต

จัดเตรียม
ร่าง

จัดท า
เอกสาร

ดูแลและ
สนับสนุน

การ
น าไปใช้
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1. วางแผน 

ขั้นตอนนี้เป็นข้ันตอนแรกของพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติ ประกอบด้วย 
- กำรก ำหนดและชี้แจงวตัถุประสงคโ์ดยรวมของกำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนก 
- กำรก ำหนดทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในโครงกำร เช่น บุคลำกร งบประมำณ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น 
- กำรวำงแผนกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนกำร

ให้ควำมคิดเห็น  เช่น ควรมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของกลุ่มผู้ใช้หรือไม่ 
ควรมีกำรประชุมคณะกรรมกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ วิธีกำรแก้ปัญหำ
หำกมีควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงกลุ่มผูใ้ช้ต่ำง/ผู้มีสว่นได้เสยี  เป็นต้น 

- ก ำหนดส่วนงำนและทีมที่รับผิดชอบ 
- ก ำหนดบทบำทของสมำชิกในทีม  
- ก ำหนดคำบเวลำกำรด ำเนินงำน 

2. ก าหนดขอบเขต 

ขั้นตอนนี้เป็นกำรพิจำรณำและก ำหนดขอบของกำรจัดจ ำแนก ประกอบด้วย 
- ก ำหนดหน่วยสถิติที่ต้องกำรจัดจ ำแนกให้ชัดเจน  
- มีกำรจัดจ ำแนกที่คล้ำยกันที่พัฒนำแล้วบ้ำงหรอืไหม 
- มีมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกที่พัฒนำโดยองค์กรระหว่ำงประเทศที่สำมำรถ

น ำมำอำ้งอิงบ้ำงหรอืไม ่
- มีข้อจ ำกัดด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทีม่ีผลกระทบต่อกำรจัดจ ำแนกหรือไม่ 
- หำผู้ใช้และผู้มีสว่นได้ส่วนเสียของกำรจัดจ ำแนกทั้งในและนอกหน่วยงำน 
- ก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรน ำกำรจัดจ ำแนกไปใช้ เช่น ใช้เป็นกรอบกำร

จัดเก็บข้อมูล ใช้ในกระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นต้น 
- ก ำหนดสถำนะของกำรจัดจ ำแนก เช่น กำรจัดจ ำแนกเพื่อใช้ในหน่วยงำน กำร

จัดจ ำแนกที่เป็นมำตรฐำนของประเทศไทย เป็นต้น 
- ก ำหนดช่ือกำรจัดจ ำแนก โดยชื่อควรสะท้อนให้เห็นลักษณะเฉพำะของกำร

จัดจ ำแนก และเป็นไปตำมข้อตกลงของกำรตั้งช่ือกำรจัดจ ำแนก 
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3. จัดเตรียมร่าง 

ขั้นตอนนี้เป็นกำรกำรจดัเตรียมรำ่งกำรจัดจ ำแนก ประกอบด้วย 
- พิจำรณำวัตถุประสงค์หลักของกลุ่มผู้ใช้และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีและน ำมำ

เป็นหลักในกำรจัดท ำร่ำงกำรจัดจ ำแนก 
- ก ำหนดรูปแบบของโครงสร้ำง เช่น แบบแนวรำบ แบบล ำดับขั้น เป็นต้น 
- ก ำหนดโครงสร้ำงหลักของกำรจัดจ ำแนก 
- ก ำหนดรหัสรำยกำรกำรจัดจ ำแนก 
- ก ำหนดช่ือรำยกำรของแต่ละรหสัให้กระชับและเข้ำใจได้ง่ำย 
- ก ำหนดรำยกำรเพิ่มเติม ส ำหรับข้อมูลที่คำดไม่ถึงหรือมีรำยละเอียดไม่ครบถ้วน 
- จัดท ำตำรำงเปรยีบเทียบ 

4. จัดท าเอกสาร 

ขั้นตอนนี้เป็นกำรจัดท ำเอกสำรกำรจัดจ ำแนก ประกอบด้วย 
- จัดท ำค ำน ำในเอกสำรกำรจัดจ ำแนก 
- จัดท ำค ำอธิบำยเกีย่วกับแนวคิด ค ำนิยำม และค ำศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรจัด

จ ำแนก 
- จัดท ำโครงสร้ำงภำพรวมของกำรจัดจ ำแนก เพื่อให้ผู้ใช้เห็นโครงสร้ำง ระดับ 

รหัสได้อย่ำงง่ำยและเข้ำใจ 
- จัดท ำสรุปกระบวนกำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกทั้งหมดต้ังแต่ขั้นตอนที่ 1–4 
- จัดท ำเอกสำรเพือ่ส่งใหก้ับกลุ่มผู้ใช้และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยี 

5. ดูแลและสนับสนุนการน าไปใช ้

ขั้นตอนนี้เป็นกำรพิจำรณำและก ำหนดวิธีกำรดแูล กำรปรับปรุง กำรส่งเสรมิ 
และสนับสนุนกำรน ำกำรจัดจ ำแนกไปใช้ ซึ่งถือว่ำเป็นอีกขั้นตอนที่ส ำคัญมำกเพื่อให้กำร
จัดจ ำแนกที่ได้รับกำรพฒันำมีกำรน ำไปใช้งำนอย่ำงถูกต้องและต่อเนือ่ง ประกอบด้วย 

- แจ้งกลุ่มผู้ใช้และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทรำบถึงวันที่จะเผยแพร่กำรจัดจ ำแนก 
- เผยแพร่และรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรจัดจ ำแนกให้กับสำธำรณชนทรำบ 
- ก ำหนดกระบวนกำรดูแลรักษำกำรจัดจ ำแนก ได้แก่ 

 ท ำให้มั่นใจว่ำมีกำรน ำกำรจัดจ ำแนกไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 ก ำหนดช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรจัดจ ำแนกจำกผู้ใช้ 
 จัดกำรอบรมเกี่ยวกับกำรจัดจ ำแนก 
 ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรตอบค ำถำมเกี่ยวกับกำรจัดจ ำแนกและให้

ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรน ำไปใช้อย่ำงต่อเนือ่ง 
 สอบถำมควำมพึงพอใจในกำรใช้กำรจัดจ ำแนก เพื่อให้แน่ใจว่ำ กำรจัด

จ ำแนกยังคงตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มผู้ใช้และผูม้ีส่วนได้เสยี 
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ควำมสอดคล้องระหว่ำงมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติ
เพื่อกำรเปรียบเทียบและใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 
ควำมสอดคล้อง (Harmonization) 

กำรปรับให้สอดคล้องกันในเชิงของสถิติมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมหรือเปรียบเทียบ
ข้อมูลที่เก็บรวมรวมจำกประชำกรที่แตกต่ำงกัน ช่วงเวลำที่แตกต่ำงกัน  วิธีกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่แตกต่ำงกัน หรือหน่วยสถิติที่แตกต่ำงกัน  ซึ่งสำมำรถท ำให้สอดคล้องกัน
ได้โดยต้องเป็นชุดข้อมูลที่มีกำรใช้มำตรฐำนและกำรจัดจ ำแนกสถิติที่เป็นแบบเดียวกัน
หรือที่มีควำมสอดคล้องกัน  จะท ำไม่ได้ก็ต่อเมื่อพยำยำมที่จะท ำเอำมำตรฐำนหรือกำร
จัดจ ำแนกที่แตกต่ำงกันมำเปรียบเทียบกัน  ดังน้ันจึงต้องอธิบำยให้ชัดเจนว่ำตรงไหนของ
ชุดข้อมูลที่มีควำมเหมือนหรือแตกต่ำงกัน  ซึ่งกำรปรับกำรจัดจ ำแนกให้สอดคล้องกันมี
แนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังน้ี 

1. มีค ำอธิบำยและวัตถุประสงค์ของกำรวิเครำะห์ที่ต้องกำรน ำไปใช้ ซึ่งรวมถึงส่วนที่
แสดงให้เห็นว่ำส่วนใดหรือรำยกำรใดระหว่ำงกำรจัดจ ำแนกสถิติ 2 ชุด ที่มีควำม
เหมือนหรือแตกต่ำงกัน เพื่อให้สำมำรถประมำณควำมถูกต้องของข้อมูลได้ เช่น หำก
ต้องกำรค ำนวณอัตรำกำรว่ำงงำนตำมกลุ่มอำยุอำจพบว่ำค ำนิยำมของตัวแปรอำยุที่ได้
จำกชุดข้อมูล 2 ชุดมีควำมแตกต่ำงกัน คือ ชุดหนึ่งใช้นิยำมของกำรค ำนวณอำยุจำก 
“ปีที่เกิด” ในขณะที่อีกชุดหนึ่งใช้ “อำยุเต็มปีบริบูรณ์จำกวันเกิดครั้งสุดท้ำย” ซึ่งท ำ
ให้ผลของกำรค ำนวณอำยุที่ได้มีควำมแตกต่ำงกัน 

2. มีกระบวนกำรปรับกำรจัดจ ำแนกและมำตรฐำนสถิติที่แตกต่ำงกันให้เป็น “กรอบ
มำตรฐำนกลำง (common framework)” และเปรียบเทียบควำมสอดคล้องกันให้
ได้มำกที่สุด รวมถึงพยำยำมใช้แนวคิดและค ำศัพท์กลำงร่วมกันและจัดท ำตำรำง
เปรียบเทียบพร้อมรำยละเอียดระหว่ำงกำรจัดจ ำแนกสถิตทิี่แตกต่ำงกัน  

3. ในกรณีของกำรจัดจ ำแนกสถิตทิี่แตกต่ำงกัน กำรปรับให้มีควำมสอดคล้องกันได้นั้น  
ต้องมีควำมเข้ำใจถึงพื้นฐำนและลักษณะของควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจน กำรเลือกที่
จะปรับให้เข้ำกับอันใดอันหนึ่งขึ้นอยู่กับกำรล ำดับควำมส ำคัญของกำรน ำไปใช้หรือ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้  
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4. ต้องมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรจัดจ ำแนกสถิติที่
เกี่ยวข้อง หำกไม่มีกำรแลกเปลี่ยนดังกล่ำวอำจท ำให้มีกำรตีควำมเกี่ยวกับแนวคิด
และค ำอธิบำยในแต่ละรำยกำรแตกต่ำงกัน 

5. ไม่ควรปรับกำรจัดจ ำแนกสถิติโดยไม่ค ำนึงถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น เช่น อำจมีผลต่อ
กำรวิเครำะห์ที่ใช้กำรจัดจ ำแนกในกำรน ำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรมเวลำ เป็นต้น ดังน้ัน
สิ่งส ำคัญคือ ควรมีกำรประกำศแผนกำรปรับแต่เนิ่นๆ ให้แก่ผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีเวลำเพียงพอส ำหรับผู้รับผิดชอบกำรจัดจ ำแนกในกำรวำงแผนเตรียมงำน  
และผู้ใช้ที่เตรียมพร้อมส ำหรับกำรน ำไปใช้ 

6. ผู้รับผิดชอบกำรจัดจ ำแนกสถิติที่เกี่ยวข้องควรท ำงำนร่วมกันในกำรปรับให้สอดคล้อง
กันหรือผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยอำจตั้งเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพื่อ
ลดควำมซ้ ำซ้อนในปรับกำรจัดจ ำแนกสถิติว่ำต้องกำรปรับให้มีควำมสอดคล้องแบบใด  
โดยสำมำรถแบ่งประเภทกำรปรับกำรจัดจ ำแนกสถิติออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ  

6.1 กำรจัดจ ำแนกแบบอ้ำงอิง (Reference classifications)  

เป็นกำรจัดจ ำแนกสถิติที่ได้รับกำรยอมรับในวงกว้ำง มีข้อตกลงอย่ำง
เป็นทำงกำรและได้รับกำรรับรองให้เป็นต้นแบบส ำหรับกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำร
จัดจ ำแนก ทั้งในส่วนของแนวคิดพื้นฐำน โครงสร้ำง และค ำนิยำมของรำยกำร   โดย
กำรจัดจ ำแนกสถิติระหว่ำงประเทศถือว่ำเป็นกำรจัดจ ำแนกแบบอ้ำงอิงได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรสถิติแห่งสหประชำชำติ หรือคณะกรรมกำรอื่นๆ 
เช่น องค์กำรศุลกำกรโลก (WCO)  องค์กำรอนำมัยโลก(WHO) กองทุนกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ(IMF) องค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ 
(UNESCO) องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ(ILO) เป็นต้น ขึ้นอยู่กับประเด็นที่เป็น
สำระส ำคัญ 

 

ตัวอย่ำงกำรจัดจ ำแนกแบบอ้ำงอิง (Reference 
classifications) 

- Harmonized Commodity Description and 
Coding System (HS) จัดท ำโดยองค์กำรศุลกำกรโลก 
(WCO) 

ตัวอย่ำง 
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- International Standard Industrial Classification 
of All Economic Activities (ISIC) จัดท ำโดย United 
Nations Statistics Division (UNSD) 

- Central Product Classification (CPC) จัดท ำโดย 
United Nations Statistics Division (UNSD) 

- International Standard Classification of Education 
(ISCED) จัดท ำโดยองค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) 

- International Standard Classification of 
Occupations (ISCO) จัดท ำโดยองค์กำรแรงงำน
ระหว่ำงประเทศ(ILO) 

6.2 กำรจัดจ ำแนกแบบปรับเปลี่ยน (Derived classifications) 

เป็นกำรจัดจ ำแนกสถิติที่ยึดเอำกำรจัดจ ำแนกแบบอ้ำงอิงที่สอดคล้อง
กันเป็นหลักในกำรก ำหนดรำยกำรจัดจ ำแนก โดยอำจน ำเอำรำยกำรจำกกำรจัด
จ ำแนกสถิตแิบบอ้ำงอิงมำจัดเรียงใหม่  หรือน ำเอำรำยกำรกำรจัดจ ำแนกสถิตอิ้ำงอิง
มำแบ่งย่อยให้ละเอียดมำกขึ้น  

 

ตัวอย่ำงกำรจัดจ ำแนกแบบปรับเปลี่ยน (Derived 
classifications) 

- Industrial Classification of Economic activities 
within the European Communities (NACE) ที่ยึด
เอำ International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities  (ISIC) 
เป็นหลักในกำรอ้ำงอิง 

- International Standard Classification of 
Occupations for European Union purposes 
(ISCO-(COM)) ยึดเอำ International Standard 
Classification of Occupations -88 เป็นหลักในกำร
อ้ำงอิง 

ตัวอย่ำง 
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6.3 กำรจัดจ ำแนกแบบสัมพนัธ์ (Related classifications) 

เป็นกำรจัดจ ำแนกที่อำจมีเพียงบำงส่วนหรือบำงระดับของโครงสร้ำงที่
สำมำรถอ้ำงถึงกำรจัดจ ำแนกแบบอ้ำงอิงได้  

 

ตัวอย่ำงกำรจัดจ ำแนกแบบสัมพันธ์ (Related classifications) 

- North American Industry Classification System 
(NAICS) พัฒนำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ให้สำมำรถ
เปรียบเทียบกับ ISIC ไดใ้นระดับ 2 หลัก 

- Australian and New Zealand Standard Industrial 
Classification (ANZSIC) พัฒนำขึ้นโดยมีวัตถปุระสงค์
เพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบกับ ISIC ได้บำงส่วน 

ในกรณีที่ต้องกำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติตำมประเภทอุตสำหกรรม
ของแต่ละประเทศ อำจก ำหนดให้ประเภทของกำรจัดจ ำแนกสถิติเป็นแบบมีกำร
ปรับเปลี่ยนหรือแบบสัมพันธ์ก็ได้ ขึ้นกับควำมต้องกำรของแต่ละประเทศ เช่น ถ้ำ
เป็น “กำรจัดจ ำแนกแบบมีกำรปรับเปลี่ยน” ก็อำจใช้โครงสร้ำงเดียวกันกับ ISIC แต่
มีกำรก ำหนดรำยกำรให้ละเอียดมำกข้ึนกว่ำโครงสร้ำงของ ISIC ที่มีอยู่ นอกจำกนี้ยัง
อำจตัดทอนบำงรำยกำรของโครงสร้ำง ISIC ที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของประเทศ 
เช่น NACE ที่มีโครงสร้ำงเหมือน ISIC เป็นต้น  

แต่หำกเลือกกำรจัดจ ำแนกแบบสัมพันธ์ รำยกำรที่ก ำหนดอำจมี
โครงสร้ำงบำงส่วนเหมือน ISIC และบำงส่วนแตกต่ำงจำก ISIC บำงส่วน เช่น NAICS 
ที่มีโครงสร้ำงเหมอืนกับ ISIC ในระดับเลขสองหลักเท่ำนั้น เป็นต้น 

 

 

 

 

 
 

ตัวอย่ำง 
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ค ำอธิบำยศัพท์ 
 
 
การจัดจ าแนกสถิติ (Statistical Classification) 
เป็นกำรจัดจ ำแนกที่พัฒนำขึ้น เพื่อจัดกลุ่มชุดของรำยกำรข้อมูลที่มีควำมสมัพันธ์กันใน
รูปแบบที่มีควำมหมำย เป็นระบบ และเป็นมำตรฐำน เพือ่ใช้ในกำรผลิตและน ำเสนอ
ข้อมูลสถิติ  
 
การจัดจ าแนกตามสากล (International Classification) 
เป็นกำรจัดจ ำแนกที่พัฒนำโดยหน่วยงำนหรอืองค์กรระหวำ่งประเทศ 
 
การจัดจ าแนกทีน่ ามาปรับให้สอดคล้องกัน (Harnomised Classification) 
เป็นกำรจัดจ ำแนกที่พัฒนำขึ้นโดยมวีัตถุประสงค์เพือ่รวมหรือเปรยีบเทยีบข้อมูลระหวำ่ง
หน่วยงำนหรือระหวำ่งประเทศ โดยใช้แนวคิดและโครงสรำ้งกำรจัดจ ำแนกเหมือนกัน 
 
การจัดจ าแนกแบบแนวราบ (Flat Classification) 
กำรจัดจ ำแนกที่มีโครงสร้ำงเพยีงระดับเดียว 
 
การจัดจ าแนกแบบล าดับขั้น (Hierarchic Classification) 
กำรจัดจ ำแนกที่มีโครงสร้ำงมำกกว่ำหนึ่งระดับ ซึ่งจ ำนวนระดับนั้นขึน้กับควำมละเอยีด
ของข้อมลูที่ต้องกำร 
 
ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Exhaustiveness) 
กำรมรีำยกำรกำรจัดจ ำแนกสถิติที่จ ำเป็นให้ครบถ้วน เพื่อกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของผู้ใช้ส ำหรับตัวแปรที่จัดจ ำแนก 
 
ความสมดุลของสถิติ (Statistical Balance) 
ในกำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติ ไม่ควรให้มรีำยกำรจัดจ ำแนกในระดับเดียวกันมีขนำด
ประชำกรที่แตกต่ำงจำกรำยกำรอื่นมำกเกินไป หำกท ำได้ควรกระจำยให้แต่ละรำยกำรมี
ขนำดประชำกรที่ใกล้เคยีงกัน ไม่เอนเอยีงไปด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  
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ทดสอบทางสถิติถึงความความถูกต้องในการใช้งาน (Statistical Feasibility) 
กำรทดสอบควำมเป็นไปได้ของควำมถูกต้องในกำรจัดจ ำแนกข้อมูลลงในแต่ละรำยกำร 
ดังนั้นกำรแบ่งประเภทหรือจัดจ ำแนกข้อมูลของแต่ละรำยกำร ต้องมีควำมแตกต่ำงอย่ำง
ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถจัดจ ำแนกข้อมูลลงในรำยกำรได้อย่ำงง่ำยดำยและถูกต้อง 
 
ความเป็นอิสระระหว่างแต่ละรายการที่จัดจ าแนก (Mutual Exclusivity) 
กำรจ ำแนกหรือจัดประเภทข้อมลูออกมำเป็นแต่ละรำยกำร  จ ำเป็นต้องมีควำมแตกต่ำง
หรือมีควำมเป็นอิสระตอ่กันอย่ำงชัดเจน สำมำรถจัดจ ำแนกหรือจัดประเภทลงในรำยกำร
ใดรำยกำรหนึ่งเทำ่นั้น ต้องไม่เกิดกรณีที่จัดประเภทลงซ้ ำกันหรือหำทีล่งไม่ได้  
 
ฉบับทีข่องการจัดจ าแนก (Classification Version) 
สิ่งที่แสดงถึงล ำดับกำรปรับปรุงกำรจัดจ ำแนกสถิติในเรื่องเดียวกัน เนื่องจำกกำรจัด
จ ำแนกสถิติอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หำกมีกำรประเมินสถำนกำรณ์กำรน ำข้อมูลสถิติมำ
ใช้งำนแล้วพบว่ำไม่สะทอ้นควำมเป็นจริงเท่ำที่ควร จึงมีกำรปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ที่แท้จริง จึงต้องมี “ฉบับ” เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทรำบ 
 
ชื่อย่อการจัดจ าแนก (Classification Identifier) 
เป็นค ำยอ่เพือ่ใช้เรียกช่ือกำรจัดจ ำแนกมักเป็นค ำยอ่มำจำกช่ือภำษำองักฤษ เช่น ISIC ย่อ
มำจำก International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities  เป็นต้น 

 
ตารางเปรียบเทียบ (Condordance) 
เป็นตำรำงที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรจัดจ ำแนกต่ำงฉบับกัน หรือกำรจัดจ ำแนกต่ำง
เรื่องหรอืต่ำงตัวแปรกัน เพื่อให้ข้อมลูสำมำรถเปรียบเทียบได้แม้จะจะเป็นสถิติที่ผลิตขึ้น
จำกหน่วยงำนที่แตกต่ำงกันหรือต่ำงช่วงเวลำกต็ำม 
 
มาตรฐานการจัดจ าแนก (Standard Classification) 
กำรจัดจ ำแนกที่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและแนวทำงที่ก ำหนด ซึ่งได้รับกำรรับรองและ
ยอมรับโดยทั่วไป 
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รหัสรายการ (Code) 
ตัวอักษรหรือตัวเลขจ ำนวนหนึ่งตัวหรือมำกกว่ำหนึ่งตัว  หรืออำจผสมกันระหว่ำงตัวอักษร 
หรือตัวเลขก็ได้  เพื่อน ำมำก ำหนดเป็นรหัสรำยกำรของกำรจัดจ ำแนก 
 
หน่วยสถิต ิ(Statistical Units) 
หน่วยที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งที่ได้จำกกำรสังเกตหรือกำรวัด โดยหน่วยสถิติ
สำมำรถเป็นได้ทั้ง คน ผลิตภัณฑ์ สถำนประกอบกำร พื้นทีท่ำงภูมศิำสตร์ เป็นต้น 
 
อรรถาภิธานศัพท์และไฟล์รหัส (Thesaurus and Codefiles) 
รำยชื่อขอ้มลูที่เกิดข้ึนในแต่ละรหสัที่ได้จำกกำรรวบรวมขอ้มลูจำกแหล่งต่ำงๆ ทั้งจำก
กำรส ำรวจเฉพำะ กำรส ำรวจทัว่ไป ค ำทีม่ักสะกดผิด ค ำที่มคีวำมหมำยเดยีวกัน หรือ
แม้แต่ค ำที่คนละควำมหมำยแต่ถูกจัดจ ำแนกไว้ในกลุ่มเดียวกัน และน ำข้อมูลทีไ่ด้มำ
จัดเก็บตำมรำยกำรที่ก ำหนดไว้ในกำรจัดจ ำแนก เพื่อน ำมำสร้ำงเป็นไฟล์รหัสและน ำมำใช ้
ในกำรลงรหัสขอ้มูลแบบอัตโนมัต ิ
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