บทนำ
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ในฐำนะองค์กรที่มีภำรกิจในกำรผลิตข้อมูลพื้นฐำนที่
จำเป็นของประเทศ (Fundamental Statistics) และเป็นหน่วยงำนกลำงที่มีภำรกิจใน
กำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติของประเทศให้เป็นเอกภำพ โดยมีกลไกกำรดำเนินงำนคือ
กำรจัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยเพื่อกำหนดกรอบควำมรับผิดชอบของหน่วย
สถิติในกำรจัดทำสถิติให้สำมำรถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และเพื่อ กำหนดมำตรฐำนในกำร
นำไปใช้เป็นแนวทำงของกำรผลิตสถิติของหน่วยสถิติให้มีควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
และสอดคล้องกับหลักมำตรฐำนสำกล โดยเฉพำะสถิติที่มีควำมสำคัญต่อกำรนำเสนอ
สถำนกำรณ์ ของประเทศ หรื อ เรี ย กว่ำ “สถิติท ำงกำร” (Official Statistics) ซึ่งสถิติ
ทำงกำรดังกล่ำวต้องเป็นสถิติที่มีระบบกำรผลิตถู กต้องตำมหลักกำรที่วำงไว้อย่ำงเป็น
ระบบ มี พื้ นฐำนของแนวคิด ค ำนิย ำม กำรจัดจำแนก (Classification) ข้อ มู ล ที่เป็น
มำตรฐำน และมีคุณภำพตำมที่กำหนด รวมถึงเป็นสถิติที่มีกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้
สำมำรถนำมำใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิง (Reference) ที่มีควำมน่ำเชื่อถือสูงสำหรับประเทศ
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำสถำนกำรณ์สถิติทำงกำรในปัจจุบัน พบว่ำสถิติ
ทำงกำรจัดทำขึ้นจำกหน่วยสถิติหลำกหลำยหน่วยงำน มีควำมหลำกหลำยทั้งวัตถุประสงค์
ขอบเขต วิธกี ำรจัดเก็บ กำรวิเครำะห์ และกำรนำเสนอที่เหมือนและแตกต่ำงกันตำม
ภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน จำกเหตุผลดังกล่ำว สำนักงำนสถิติแห่งชำติจึงมีควำมจำเป็น
อย่ำงยิ่งที่ต้องพัฒนำงำนมำตรฐำนสถิตไิ ม่ว่ำจะเป็นมำตรฐำนกำรจัดจำแนก มำตรฐำนคำ
นิยำม มำตรฐำนคำถำม เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมกำรใช้มำตรฐำนสถิติในหน่วยสถิติอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยเฉพำะมำตรฐำนกำรจัดจำแนกควรพัฒนำขึ้นอย่ำงเป็นระบบ มี
ควำมหมำย ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีโครงสร้ำงที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ นำเสนอ
ควำมเป็นไปของสังคมอย่ำงชัดเจน ครบถ้วน สนับสนุนกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยทั้ง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม (Evidence-based policy making) รวมทั้งเป็นกรอบกำร
ทำงำนสำหรับกำรเก็บรวบรวม วิเครำะห์ และนำเสนอข้อมูล ไม่วำ่ จะเป็นข้อมูลทีม่ ำจำก
กำรสำรวจหรือจำกกำรบริหำรงำนก็ตำม
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นอกเหนือจำกกำรใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบำย ปัจจุบันผู้ใช้ข้อมูลในกลุ่มอื่นๆ
เช่น ภำคเอกชน ภำคสังคม หรือภำคประชำชนต่ำงเห็นควำมสำคัญ และประโยชน์ของ
ข้อมูลมำกขึ้น เนื่องจำกสำมำรถพัฒนำชีวิตและควำมเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง
ควำมสะดวกสบำยในชีวิตประจำวัน กำรวำงแผนกำรใช้ชีวิตในเมือง ไปจนถึงกำร
คำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงสภำวะอำกำศ
จำกประโยชน์ดังกล่ำวทำให้ทุกวันนี้ข้อมูลได้ถูก
จัดทำเพิ่มขึ้นมำกมำยตำมควำมต้องกำรใช้ โดยข้อมูลอำจมีวัตถุประสงค์ แนวคิด คำ
นิยำม กำรจัดจำแนก วิธีกำรเก็บรวบรวม คุ้มรวมที่เหมือนกันและ/หรือแตกต่ำงกัน

ควำมหมำยกำรจัดจำแนก (Classification)
กำรจัดจำแนกเป็นกำรจัดกลุ่มข้อมูลอย่ำงมีควำมหมำยและเป็นระบบให้อยู่ใน
รูปแบบที่เป็นมำตรฐำน เพื่อใช้ในกำรกำหนดแนวคิด เหตุกำรณ์ สิ่งของ หรือบุคคลที่มี
ควำมคล้ำยคลึงกัน เป็นกำรจัดกลุ่มข้อมูลที่มีควำมสัมพันธ์กันแสดงอยู่ในรูปของลำดับขั้น
โดยใช้ตัวเลขหรือตัวอักษรเป็นรหัสให้กับกลุ่มข้อมูลดังกล่ำว
สำนักงำนสถิติยุโรป (Eurostat) ได้นิยำมกำรจัดจำแนก 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."
เอกสำร Best Practice Guidelines for Developing International Statistical
Classification, United Nations ได้นิยำมกำรจัดจำแนก คือ
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).
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กำรจั ด จ ำแนกอำจท ำขึ้ น เพื่ อ น ำไปใช้ ใ นสนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ น
กฎระเบียบ เช่น กฎระเบียบด้ำนศุลกำกรหรือกฎหมำยอำชญำกรรม อีกทั้งยังใช้เป็น
หลั กมำตรฐำนของกำรบริ กำรภำครั ฐ เช่น ตำแหน่งงำน กำรศึ กษำ สวัส ดิกำรและ
สำธำรณสุข และใช้อธิบำยปรำกฏกำรณ์ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ถ้ำเป็นกำรจัดจำแนกที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยจะเรียกว่ำ มำตรฐำนกำรจัด
จำแนก (Standard Classification)

ควำมหมำยมำตรฐำนกำรจัดจำแนกสถิติ (Standard Statistical
Classification)
ในกรณีที่เป็นกำรจัดจำแนกสถิติที่ทำขึ้นเพื่อใช้แสดงข้อมูลสถิติเรียกว่ำ กำร
จัดจำแนกสถิติ (Statistical Classification) เป็นกำรจัดจำแนกชุดของรำยกำรข้อมูลที่
ถูกนำมำเป็นตัวแปร เพื่อใช้ในกำรผลิตและกำรนำเสนอข้อมูลสถิติ เช่น
 รำยกำรข้อมูล “ชำยและหญิง” เป็นกำรจัดจำแนกข้อมูลของตัวแปร
“เพศ”
 รำยกำรข้อมูล “โสด สมรส หม้ำย หย่ำ แยกกันอยู่ และบรรพชิต”
เป็นกำรจัดจำแนกข้อมูลของตัวแปร “สถำนภำพสมรส”
แต่ในกรณีที่ตัวแปรที่สนใจมีชุดของรำยกำรข้อมูลเป็นจำนวนมำก เช่น โรค
และกำรเสียชีวิต ระดับกำรศึกษำ อำชีพ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (อุตสำหกรรม)
ค่ำใช้จ่ำยของครัวเรือน เป็นต้น จึงจำเป็นต้องมีกำรจัดจำแนกข้อมูลให้ สำมำรถรองรับ
ข้อมูลทั้งหมดอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และสำมำรถเปรียบเทียบกับหน่วยงำนอื่นได้ทั้งใน
และต่ำงประเทศ โดยจัดทำเป็น “มำตรฐำนกำรจัดจำแนกข้อมูลสถิติ (Standard
Statistical Classification)” ขึ้น
โดยคณะกรรมกำรสถิ ติ แ ห่ ง สหประชำชำติ ไ ด้ เ ห็ น ชอบในกำรก ำหนด
ควำมหมำยของคำว่ำ มำตรฐำนกำรจัดจำแนกสถิติสำหรับสำนักงำนสถิติแห่งชำติคือ "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.” เป็นกำรจัดจำแนกที่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและแนวทำงที่กำหนด ซึ่งได้รับ
กำรรับรองและยอมรับโดยทั่วไป มำตรฐำนกำรจัดจำแนกมักอ้ำงอิงมำจำกมำตรฐำนกำร
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จัดจำแนกสำกล (เช่น ISIC1, ISCO2เป็นต้น) หรือ มำตรฐำนสำกล (เช่น ISO 31663 หรือ
ISO/IEC 52184 เป็นต้น) นอกจำกนี้กำรจัดจำแนกที่มีกำรปรับให้สอดคล้องกัน ระหว่ำง
หน่วยงำน/ประเทศก็เป็นมำตรฐำนกำรจัดจำแนกได้เช่นกัน เช่น Australian and New
Zealand Standard Industrial Classification (ANZSIC) เป็นต้น

สำเหตุที่ต้องมีมำตรฐำนกำรจัดจำแนกสถิติ
เนื่องด้วยหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติไม่ได้มีเพียงหน่วยงำน
เดียว ข้อมูลที่จัดทำขึ้นจึงอำจจำเป็นต้องมีกำรนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของหน่วยงำน
อื่นทั้งในและต่ำงประเทศ ถ้ำแต่ละหน่วยงำนมีกำรจัดจำแนกข้อมูลสถิติ ที่ไม่เหมือนกัน
ย่อมไม่สำมำรถเปรียบเทียบกันได้ ทำให้ไม่สำมำรถใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ได้อย่ำง
สูงสุด ประกอบกับผู้ผลิตข้อมูลไม่ใช่ผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในทุกสำขำ ที่
สำมำรถทรำบรำยกำรข้อมูลทั้งหมดของแต่ละตัวแปร จึงต้องใช้กำรจัดจำแนกข้อมูล
สถิติที่ได้กำหนดไว้เป็นมำตรฐำนแล้ว ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญและมี
ควำมพร้อมทั้งด้ำนควำมรู้และเงินทุน

ผู้จัดทำมำตรฐำนกำรจัดจำแนกสถิติ
หน่วยงำนที่ทำหน้ำที่จัดทำ ปรับปรุง และแก้ไขมำตรฐำนกำรจัดจำแนกสถิติให้
ถูกต้อง ทันสมัย และทำให้ข้อมูลสำมำรถเปรียบเทียบได้ สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
หน่ ว ยงานระหว่ า งประเทศ ในกำรจั ด ท ำกำรจั ด จ ำแนกสถิ ติ ที่ เ ป็ น
มำตรฐำนสำกล ต้ อ งมี ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น และได้ รั บ กำรยอมรั บ จำกหน่ ว ยงำน ทั้ ง
ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศที่ทำหน้ำที่เกี่ยวกับงำนด้ำนสถิติ เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อตกลงดังกล่ำว กำรจัดจำแนกข้อมูลสถิติที่เป็นมำตรฐำนสำกลจะได้รับกำรยอมรับ
และน ำมำใช้ ไ ด้ ต้ อ งผ่ ำ นควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำรสถิ ติ แ ห่ ง สหประชำชำติ
(UNSC) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กำรศุลกำกรโลก (WCO) องค์กำรอนำมัย
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โลก (WHO) กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IMF) องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO)
เป็นต้น ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับหัวข้อที่จัดทำกำรจัดจำแนกว่ำเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนใด
 หน่วยงานภายในประเทศ
เนื่องจำกประเทศไทยมีระบบสถิติแบบ
กระจำยงำน (Decentralize Statistical System) จึงมีหลำยหน่วยงำนที่ทำกำรผลิต
ข้อมูลและจัดทำกำรจัดจำแนกข้อมูลสถิติ เช่น สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กรมกำรจัดหำ
งำน ศูนย์มำตรฐำนรหัสและข้อมูลสุขภำพแห่งชำติ กรมศุลกำกร ธนำคำรแห่งประเทศไทย
เป็นต้น ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสถิติทำงกำร ซึ่งต้อง
เป็นทั้งผู้พัฒนำ ผู้ใช้ และผู้ให้กำรอบรมแก่ผู้ใช้อื่นๆ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย
และถูกต้องอยู่เสมอ
อย่ำงไรก็ตำม สำนักงำนสถิติแห่งชำติในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ตำมมำตรำ 6 (2) จัดทำมำตรฐำนสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ควำมเห็นชอบ และมำตรำ 8 หน่วยงำนต้องจัดทำสถิติให้เป็นไปตำมแผนกำหนด
ควำมรับผิดชอบตำมมำตรำ 6(5) และดำเนินกำรให้ถูกต้องตำมมำตรฐำนสถิติ ดังนั้น
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ จึงเป็นหน่วยงำนกลำงของรัฐในกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับมำตรฐำน
สถิตใิ ห้เป็นไปตำมหลักวิชำกำร เพื่อให้สถิตขิ องประเทศสอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล
สำมำรถเปรียบเทียบได้ และนำไปสู่กำรบูรณำกำรและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
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6

วัตถุประสงค์กำรจัดจำแนกสถิติ
กำรจัดจำแนกสถิติ เป็นกำรนำข้อมูลเรือ่ งต่ำงๆ ในโลกของควำมเป็นจริงที่มีอยู่
มำกมำย กระจัดกระจำย และซับซ้อนมำจัดให้เป็นกลุ่มและโครงสร้ำงของข้อมูลอย่ำงมี
ควำมหมำยและเป็นระบบ ทั้งข้อมูลที่ได้จำกกำรบริหำรงำนและข้อมูลจำกกำรสำรวจ
ซึ่งในที่นี้สำมำรถสรุปวัตถุประสงค์ของกำรจัดจำแนกสถิติได้ดังนี้
1. เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดกำรข้อมูลที่เก็บรวบรวม
2. เพื่อนำมำจัดกลุ่มชุดข้อมูลอย่ำงมีควำมหมำยสำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำม
วัตถุประสงค์ที่ต้องกำร รวมถึงใช้ในกำรสร้ำงดัชนี เช่น
 กำรใช้ COICOP5 เพื่ อ กำรวิ เ ครำะห์ ก ำรใช้ จ่ ำ ยสิ น ค้ ำ และบริ ก ำรของ
ครัวเรือน และใช้ในกำรคำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภค
 กำรใช้ ISCO เพื่อกำรวิเครำะห์กลุ่มข้อมูลผู้ประกอบอำชีพด้ำน ICT
 กำรใช้ ISIC เพื่ อ กำรวิ เ ครำะห์ ก ลุ่ ม ข้ อ มู ล สถำนประกอบกำรด้ ำ น
ท่องเที่ยว
3. เพื่อพัฒนำเป็นกำรจัดจำแนกสถิติใหม่โดยนำกำรจัดจำแนกสถิติที่มีอยู่ตั้งแต่
2 ตัวขึ้นไปมำผสมผสำนกัน เช่น กำรจัดจำแนกชั้นทำงเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน (Socio-economic class of household classifications) ที่จัดทำ
โดยผสมผสำนกำรจัดจำแนกประเภทอำชีพ สถำนภำพกำรทำงำน และ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (อุตสำหกรรม) เป็นต้น
4. เพื่อเป็นกรอบในกำรเปรียบเทียบข้อมูล กำรจัดทำรำยงำน และกำรนำเสนอ
ข้อมูลสถิติ เพือ่ ให้เห็นภำพควำมเป็นไปของสถำนกำรณ์อย่ำงชัดเจนและ
ครบถ้วน ให้สำมำรถสนับสนุนกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยทั้งด้ำนเศรษฐกิจ
สังคม และทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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กำรใช้กำรจัดจำแนกสถิติเพื่อกำหนดนโยบำยหรือ
ในทำงกฎหมำย
กำรจัดจำแนกสถิติ แม้ว่ำได้ถูกออกแบบและจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
จัดทำ เก็บรวบรวม นำเสนอและอธิบำยข้อมูล แต่อย่ำงไรก็ตำมควรมีกำรพิจำรณำหรือ
ประเมินในแง่ควำมเป็นไปได้ในกำรนำไปใช้ทั้งประโยชน์ในทำงกฎหมำยหรือผลกระทบเชิง
นโยบำยเพื่อประโยชน์สูงสุดในกำรใช้งำน ซึ่งนโยบำยในที่นี้อำจเป็นนโยบำยของรัฐหรือ
นโยบำยกำรดำเนินงำนของภำคเอกชน ตัวอย่ ำงกำรใช้กำรจัดจำแนกสถิติเพื่ อกำร
ตัดสินใจเชิงนโยบำยในประเทศต่ำงๆ เช่น
 กำรจัดจำแนกผลิตภัณฑ์ตำมพิกัดศุลกำกรระบบฮำร์โมไนซ์ (Harmonized
System : HS) ซึ่งมีควำมสัมพันธ์และผลกระทบโดยตรงต่อ ข้อกำหนด
และข้อตกลงด้ำนภำษีศุลกำกร
 กำรจัดจำแนกโรคและกำรเสียชีวิต ที่กำหนดอยู่ในบัญชีจำแนกทำงสถิติ
ระหว่ำงประเทศของโรคและปัญหำสุขภำพที่เกี่ยวข้อง (International
Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems : ICD) ซึ่งมี ค วำมสั ม พันธ์ และมีผลต่อกำรกำหนดแผนกำร
ป้องกันและกำรรักษำสุขภำพ โดยกำรจำแนกรำยกำรข้อมูลของ ICD อำจ
นำมำใช้ในกำรกำหนดขอบเขตของกำรประกันภัย หรือใช้ในกำรระบุผู้ที่
มีสิทธิ์ได้รับกำรบริกำรหรือค่ำชดเชย เช่น ในกรณีที่สำเหตุกำรเสียชีวิต
เป็นฆ่ำตัวตำย อำจได้รับกำรชดเชยจำกบริษัทประกันแตกต่ำงจำกกำร
เสียชีวิตเนื่องจำกอุบัติเหตุ
 กำรจั ดประเภทอุ ตสำหกรรมตำมกิ จกรรมทำงเศรษฐกิ จ ตำมมำตรฐำน
สำกล (International Standard Industrial Classification of All
Economic Activities : ISIC) ซึ่งมีควำมสัมพันธ์ และมีผลต่ออัตรำกำร
เรียกเก็บภำษีตำมกลุ่มประเภทสถำนประกอบกำร
ในกรณี ข องกำรจั ด จ ำแนกข้ อ มู ล ที่ มี ค วำมเกี่ ย วข้ อ งกั บ คน จ ำเป็ น ต้ อ ง
พิจำรณำในประเด็นที่อำจส่งผลกระทบ เช่น ประเด็นสิทธิมนุษยชนในกลุ่มคนที่ถูกจัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผู้พิกำร ประเด็นผลกระทบห้ำมเคลื่อนย้ำยในกลุ่มคนที่ถูกจัดประเภท
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ไว้ในกลุ่มแรงงำนพื้นฐำน เป็นต้น ดังนั้นจึงควรมีกำรดูแลติดตำมถึง ผลกระทบทั้งเชิง
บวกและเชิงลบของกำรจัดจำแนก รวมถึงกำรนำกำรจัดจำแนกไปใช้ จำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เช่น กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรจำแนกกำรทำงำน ควำมพิกำร และสุขภำพ
ต ำ ม ส ำ ก ล ( The International Classification of Functioning Disability and
Health : ICF) มี กลุ่ ม ผู้ พิ กำรได้ร้ อ งเรี ย นถึงผลกระทบที่ ตนเองและครอบครั ว ถู ก จั ด
จำแนกไว้ในกลุ่มที่ไม่เหมำะสมและถูกเลือกปฏิบัติ อันเนื่องจำกกำรจัดจำแนกดังกล่ำวมี
ปัญหำในกำรตีควำม จำกสำเหตุดังกล่ำวส่งผลให้กำรสำรวจเกี่ยวกับควำมพิกำรบำง
โครงกำรถูกเลื่อนออกไปจนกว่ำจะมีกำรปรับภำษำและแนวคิดของกำรจัดจำแนกให้มี
ควำมเป็นธรรมต่อผู้พิกำร รวมถึงให้มีกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำยและแก้ไขกำรตีควำม
ลักษณะหรือสภำพควำมพิกำร
นอกจำกนี้ ควรมีกำรหำรือร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรพัฒนำ
และผู้ใช้กำรจัดจำแนก (ผู้ผลิตและผู้ใช้ข้อมูล) เพื่อให้มีควำมเข้ำใจและให้ควำมคิดเห็นที่
เหมำะสมเกี่ยวกับกำรพัฒนำ กำรนำไปใช้ และกำรปรับปรุง รวมถึงหำรือร่วมกับตัวแทน
ของสถำบันหรือกลุ่มของประชำชนที่เป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อ ขอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัด
จำแนกและกำรนำไปใช้ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ทำงสถิติและวัตถุประสงค์อื่นๆ
หำรือร่วมกับผู้ใช้กำรจัดจำแนก (ผู้ผลิต
และผู้ใช้ข้อมูล) เพื่อให้เข้ำใจแนวคิด
กำรใช้ และกำรปรับปรุง

ผู้จัดทำกำรจัดจำแนก

หำรือร่วมกับผู้ให้ข้อมูล (ผู้ที่ถูกจัดจำแนก)
เพื่อขอควำมคิดเห็นถึง ควำมเหมำะสม
เกี่ยวกับกำรจัดจำแนก

ภำพ 1 กำรจัดทำกำรจัดจำแนกควรมีกำรหำรือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในกรณีของข้อควำมทำงกฎหมำยหรือสัญญำที่มีกำรกล่ำวอ้ำงถึงว่ำนำมำจำก
กำรจัดจำแนกสถิติหรือกลุ่ม ของรำยกำรที่ถูกกำหนดในกำรจัดจำแนกสถิติ ผู้ใช้งำนต้อง
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เข้ ำ ใจถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรจั ด จ ำแนกสถิ ติ ว่ ำ ถู ก ออกแบบและจั ด ท ำขึ้ น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในเชิงสถิติ เช่น สัญญำจ้ำงงำนที่อ้ำงถึงลักษณะควำมพิกำรตำมมำตรฐำน
กำรจ ำแนกกำรท ำงำน ควำมพิ ก ำร และสุ ข ภำพตำมสำกล (The International
Classification of Functioning Disability and Health : ICF) ดังนั้นผู้ที่เขียนสัญญำ
ดั ง กล่ ำ วต้ อ งมี ค วำมเข้ ำ ใจถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรใช้ ICF และต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ผลกระทบที่จะตำมมำในทำงปฏิบัติ รวมถึงกำรอธิบำยและกำรตอบคำถำมเกี่ยวกับกำร
นำไปใช้ในบริบททำงกฎหมำยตำมที่ระบุในสัญญำ เนื่องจำก ICF มีวัตถุประสงค์เพื่อกำร
จัดจำแนกเพื่องำนสถิติเป็นหลัก
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หลักพื้นฐำนกำรจัดจำแนกสถิติ
คณะกรรมกำรสถิติขององค์กำรสหประชำชำติ (United Nations Statistics
Division: UNSD) ได้เห็นชอบในหลักพื้นฐำนในกำรจัดทำหรือปรับปรุงกำรจัดจำแนก
สถิต6ิ ประกอบด้วย
1. กำหนดวัตถุประสงค์และลำดับควำมสำคัญของสถิติที่ต้องกำรจัดทำหรือ
นำเสนอในกำรจัดจำแนกสถิติให้ชัดเจน
2. กำหนดหน่วยสถิติที่รับผิดชอบในกำรพัฒนำและดูแลไว้อย่ำงชัดเจนและ
รับผิดชอบตำมที่ระบุไว้
3. กำหนดตำรำงเวลำ (Timetable) สำหรับกำรทำงำน โดยต้องมีกำรประกำศ
และประชุมหำรือร่วมกับผู้เชี่ยวชำญทั้งที่เป็นผู้ใช้กำรจัดจำแนกและผู้ผลิตสถิติ เพื่อให้
เกิดกระบวนกำรทำงำนในช่วงเวลำที่เหมำะสม เช่น กองสถิติแห่งองค์กำรสหประชำชำติ
ได้มีกำรประกำศให้ผู้ใช้กำรจัดจำแนก (ผู้จัดทำมำตรฐำนสถิติของประเทศต่ำงๆ) และ
ผู้ผลิตสถิติว่ำจะมีกำรปรับปรุงมำตรฐำน ISIC Rev.4 โดยเริ่มต้นเผยแพร่ First Draft of
ISIC Rev.4 ตั้งแต่ปี 2005 และเผยแพร่ฉบับทำงกำรในปี 2008 เพื่อให้หน่วยสถิติและ
สถำบันต่ำ งๆ ที่ ใช้ม ำตรฐำนดังกล่ ำ วเตรี ยมกำร เช่น เตรี ย มจัดท ำมำตรฐำนกำรจัด
ประเภทอุตสำหกรรมของประเทศอ้ำงอิงตำม ISIC Rev.4
เพื่อให้ทันโครงกำรสำมะ
โนประชำกรและเคหะ พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) เป็นต้น
4. กำหนดโครงสร้ำงกำรจัดจำแนกให้เหมำะสมตำมควำมต้องกำรที่จะใช้ในกำร
นำเสนอ กำรวิเครำะห์ และกำรใช้ประโยชน์ข้อมูล โดยรำยกำร (Categories) ในกำรจัด
จำแนกสถิติอำจจัดมีโครงสร้ำงเป็นแบบรำบหรือแบบลำดับขั้นที่มีควำมละเอียดในแต่ละ
ระดับที่แตกต่ำงกัน
5. กำหนดคำอธิบำยหรือเนื้อหำที่ครบถ้วนสมบู รณ์ของโครงสร้ำงในแต่ละ
ระดับ (เช่น ประเภท หมวด หมู่ เป็นต้น)
6. จัดทำบทนำ วัตถุประสงค์ พื้นฐำนแนวคิด กำรกำหนดโครงสร้ำง และกำร
นำกำรจัดจำแนกสถิติไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดกำรใช้งำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. จัดทำคู่มือกำรใช้งำนและเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมเป็น สิ่งสำคัญของ
กระบวนกำรจัดทำหรือปรับปรุงกำรจัดจำแนกสถิติใหม่
6 กำรจัดเรียงลำดับของหลักพื้นฐำนขึ้นกับชนิดกำรจัดจำแนก

ช่วงเวลำ และสถำนกำรณ์ของแต่ละหน่วยงำน
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คุณลักษณะที่ดขี องกำรจัดจำแนกสถิติ
ในกำรจัดทำหรือปรับปรุงกำรจัดจำแนกสถิติ ผู้จัดทำควรให้ควำมสำคัญกับ
คุณลักษณะที่จำเป็นเพือ่ ให้ได้กำรจัดจำแนกสถิติที่ดี เช่น แนวคิดพื้นฐำนของกำรจัด
จำแนกสถิติ ลักษณะโครงสร้ำงกำรจัดจำแนก ควำมละเอียดครบถ้วนของกำรจัดจำแนก
หน่วยสถิติที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นต้น ซึ่งในเอกสำรฉบับนี้ได้อธิบำยควำมหมำย
และวัตถุประสงค์ของแต่ละคุณลักษณะ อำจมีกำรแสดงตัวอย่ำง และแนวปฏิบัติ เพื่อ
ควำมเข้ำใจและเห็นภำพของกำรนำไปประยุกต์ใช้มำกขึ้น
1. มีแนวคิดพื้นฐานของการจัดจาแนกสถิติที่ชดั เจน
สิ่งสำคัญในกำรพัฒนำกำรจัดจำแนกสถิติ คือ แนวคิดและหลักกำรที่ถูกต้อง
โดยต้องกำหนดแนวคิดให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มพัฒนำกำรจัดจำแนกสถิติ โดยที่
 แนวคิดควรมีกำรอธิบำยและจัดทำเป็นเอกสำรไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดจำแนก
 แนวคิดนำมำใช้เพื่อกำรจัดหมวดหมู่ กำรตีควำม และกำรกำหนดโครงสร้ำง
กำรจัดจำแนกว่ำจะเป็นกำรจัดจำแนก แบบแนวรำบ (Flat Classification)
และแบบลำดับขั้น (Hierarchical Classification)
 แนวคิดเป็นองค์ประกอบสำคัญในกำรพัฒนำโครงสร้ำงกำรจัดจำแนกที่
ถูกต้อง มีเหตุผล และสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย
 แนวคิ ดอำจพิจำรณำจำกหลักกำรที่พั ฒนำขึ้นจำกโดยกำรทำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงประเทศ หรือแนวคิดในกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรจัดจำแนกสำกล
โดยกองสถิติขององค์กำรสหประชำชำติ
 แนวคิดอำจเป็นผลมำจำกกำรตกลงกันระหว่ำงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือระหว่ำง
หน่วยสถิติ
แนวคิดพื้นฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตามมาตรฐานสากล (ISIC Rev.4.0)
ตัวอย่ำง
International Standard Industrial Classification of All Economic
Activities: ISIC เป็นกำรจัดประเภทกิจกรรมทำงเศรษฐกิจบนพื้นฐำน
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ของแนวคิด production-oriented หรือ supply-based โดยจัดกลุ่ม
หน่ ว ยงำนที่ ท ำกำรผลิ ต สิ น ค้ ำ /บริ ก ำรบนพื้ น ฐำนของ “ควำม
เหมือนกันของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ” โดยพิจำรณำจำกปัจจัยกำร
ผลิต กระบวนกำรและเทคโนโลยีกำรผลิต คุณลักษณะของผลผลิต
และกำรนำผลผลิตไปใช้งำน โดยให้น้ำหนักกับแต่ละปัจจัยไม่เท่ำกัน

ที่มำ: https://www.flickr.com/photos/davegray/6373321029

ภำพ 2 แนวคิดกำรจัดประเภทกิจกรรมทำงเศรษฐกิจตำม productionoriented conceptual framework

ภำพ 3 แนวคิดกำรจัดประเภทกิจกรรมทำงเศรษฐกิจตำม supplyที่มำ: https://www.swtc.edu/academics/programs/business/supply-chain-management-td
based conceptual framework
เกณฑ์กำรแบ่งกิจกรรมทำงเศรษฐกิจออกเป็นระดับต่ำงๆ นั้น ขึ้นอยู่กับ
หลำยปัจจัย เช่น กำรใช้ประโยชน์ และควำมเหมำะสมของข้อมูล ซึ่ง
อำจเปลี่ ย นแปลงไปตำมระดั บ ของโครงสร้ ำ งของกำรจั ด ประเภท
เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นกำรจั ด กลุ่ ม กิ จ กรรมในระดั บ ย่ อ ยที่ สุ ด คื อ “ควำม
เหมือนกันของกระบวนกำรผลิตสินค้ำ/บริกำร” ในขณะที่กำรจัดกลุ่ม
ในระดับใหญ่ขึ้นไปจะไม่ให้ควำมสำคัญกับประเด็นดังกล่ำวมำกนัก
“กระบวนกำรผลิต” เป็นเกณฑ์ที่ ISIC พยำยำมนำมำใช้ในกำรจัดกลุ่ม
กิจกรรมในระดับย่อยที่สุด ดังนั้นกิจกรรมที่มีกระบวนกำรผลิตสินค้ำ
หรือบริกำรเหมือนกันและใช้เทคโนโลยี กำรผลิ ตที่คล้ำยกันจะถู กจั ด
ประเภทไว้ ด้ วยกั น แต่ พ บว่ ำ ยั งมี หลำยกลุ่ ม ที่ ต้ อ งกำรรั ก ษำควำม

คู่มือกำรจัดจำแนกสถิติ [Guideline for Statistical Classification]

ต่อเนื่องของข้อมูลเพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบกับกำรจัดประเภทในฉบับ
เก่ำได้ จึงทำให้ไม่สำมำรถใช้เกณฑ์ดังกล่ำวได้ เช่น กำรผลิตอำหำร
เครื่องจักรและอุปกรณ์ หรืออุตสำหกรรมกำรบริกำร ลักษณะของ
กิจกรรมดังกล่ำวมีควำมหลำกหลำยมำก จึงไม่สำมำรถให้น้ำหนักกับ
เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือเน้นเฉพำะเทคโนโลยีกำรผลิตเพียงอย่ำงเดียว
ISIC ไม่ได้จัดประเภทตำมลั กษณะของกำรเป็นเจ้ำของ รูปแบบกำร
จัดตั้งตำมกฎหมำย หรือวิธีกำรปฏิบัติงำนของหน่วยที่ผลิตสินค้ำหรือ
บริ กำรเนื่อ งจำกเกณฑ์ดังกล่ ำ วไม่เ กี่ย วข้อ งกับกระบวนกำรในกำร
ดำเนินกิจกรรมแต่อย่ำงไร หน่วยที่ดำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่
คล้ำยกันจึงจะถูกจัดประเภทไว้ด้วยกัน โดยไม่คำนึงว่ำจะมีรูปแบบเป็น
วิสำหกิจที่ไม่ได้อยู่ในรูปบริษัท วิสำหกิจในรูปบริษัท หรือหน่วยงำน
ของรั ฐ อยู่ ภำยใต้ กำรควบคุ ม ของต่ ำ งชำติ หรื อ มี ห น่ ว ยงำนแม่ ที่
ประกอบด้วยสถำนประกอบกำรมำกกว่ำหนึ่งสถำนประกอบกำรก็ได้
ดังนั้นควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ISIC กับหน่วยสถำบันตำมควำมหมำย
ของ SNA จึงไม่เกี่ยวข้องกัน
ในทำนองเดียวกัน หน่วยที่ดำเนินกิจกรรมกำรผลิตได้จัดประเภท
ตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่หน่วยดังกล่ำวดำเนินงำน โดยไม่คำนึงว่ำ
จะดำเนินงำนโดยใช้เครื่องจักรหรือโดยมือ หรือดำเนินงำนในโรงงำน
หรื อ ในครั ว เรื อ นก็ ต ำม ควำมแตกต่ ำ งระหว่ ำ งวิ ธี ก ำรผลิ ต แบบ
สมัยใหม่หรือแบบพื้นบ้ำนจึงไม่ใช่เกณฑ์ในกำรจัดประเภทตำม ISIC
แม้ว่ำควำมแตกต่ำงดังกล่ำวอำจมีนัยสำคัญทำงสถิติก็ตำม
นอกจำกนี้ ISIC ไม่ได้จำแนกตำมควำมแตกต่ำงของกำรดำเนินงำนว่ำ
อยู่ในระบบหรือนอกระบบ ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย ถ้ำ
ต้องกำรจำแนกข้อมูลตำมรูปแบบกำรจัดตั้งตำมกฎหมำย ประเภท
ขององค์กร หรือวิธีกำรดำเนินงำน อำจ จัดจำแนกโดยแยกต่ำงหำก
จำกกำรจั ด ประเภทตำมกิ จ กรรมทำงเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่
ต้องกำร กำรจำแนกควำมแตกต่ำงว่ำเป็นกิจ กรรมที่ดำเนินงำนเพื่อ
ธุรกิจหรือไม่ใช่เพื่อธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำหรับ
ISIC แต่ ส ำคั ญ ส ำหรั บ กำรใช้ ข้ อ มู ล ในกำรจั ด ท ำ SNA ซึ่ ง กำร
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ดำเนินงำนที่ไม่ใช่เพื่อธุรกิจส่วนใหญ่แล้วจะดำเนินงำนโดยหน่วยงำน
ภำครัฐหรือองค์กรที่ไม่แสวงหำกำไรที่ให้บริกำรครั วเรือน เช่น ด้ำน
กำรศึกษำ สุขภำพ งำนสังคมสงเครำะห์ ฯลฯ
แนวปฏิบัติ

กำรจั ด จ ำแนกสถิติ ที่ ดี ค วรมี ก ำรก ำหนดแนวคิ ด พื้ นฐำนให้
ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำเป็นคู่มือหรือเอกสำร เพื่อสื่อสำรให้ผู้ใช้
เข้ำใจและนำไปใช้ได้อย่ำงถูกต้องตำมวัตถุประสงค์
2. มีการกาหนดโครงสร้างของการจัดจาแนกสถิติที่เหมาะสม
โครงสร้ำงของกำรจัดจำแนกเป็นได้ทั้งกำรจัดจำแนกแบบแนวรำบ คือ มี
โครงสร้ำงเพียงระดับเดียว หรือกำรจัดจำแนกแบบลำดับขั้นคือ มีโครงสร้ำงเป็นลำดับชั้น
เหมือนโครงสร้ำงแบบต้นไม้ (Tree Structure) ที่มีมำกกว่ำหนึ่งระดับ ซึ่งโครงสร้ำงแบบ
ลำดับชั้นมีกำรจำแนกตั้ งแต่แบบละเอียดจนไปถึงแบบกว้ำงหรือหยำบขึ้น ซึ่งในกำร
กำหนดโครงสร้ำงว่ำต้องใช้โครงสร้ำงแบบไหนนั้น ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนหรือตำยตัว
โดยโครงสร้ำงกำรจัดจำแนกสถิติแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ
2.1. การจัดจาแนกแบบแนวราบ (Flat Classification)
กำรจัดจำแนกแบบแนวรำบเป็นโครงสร้ำงที่มีเพียงระดับเดียว
นัน่ คือ
จำแนกข้อมูลแต่ละประเภทเป็น 1 รำยกำร โดยไม่มีควำมจำเป็นที่ตอ้ งจัดจำแนก
เพิ่มเติมในระดับที่ละเอียดมำกขึ้น หรือมำจัดกลุ่มรวมกันให้กว้ำงหรือหยำบขึ้น ซึ่ง
แต่ละรำยกำรมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ต้องมีกำรแตกรำยละเอียดมำกขึ้น
ไปอีกหรืออย่ำงน้อยทีส่ ดุ คือ มีควำมละเอียดที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ และ
แต่ละรำยกำรมีควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจน นั่นคือ ข้อมูล 1 ชนิด สำมำรถจัดประเภท
อยู่ได้ 1 รำยกำรเท่ำนั้น
การจัดจาแนกเพศ
ตัวอย่ำง

1 หญิง
2 ชำย
9 ไม่ระบุ
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แนวปฏิบัติ

กำรจัดจำแนกแบบแนวรำบ ควรใช้เมื่อต้องกำรจัดจำแนกใน
ระดับเดียว หรือเมื่อไม่ต้องกำรจัดจำแนกเพิ่มเติมในระดับที่
ละเอียดมำกขึ้นหรือจัดกลุ่มรวมกันให้กว้ำงหรือหยำบขึ้น
2.2. การจัดจาแนกแบบลาดับขั้น (Hierarchic classifications)
กำรจัดจำแนกแบบลำดับขั้นเป็นกำรจัดจำแนกสถิติที่ โครงสร้ำงมีมำกกว่ำ
หนึ่งระดับ เปรียบเสมือนปีระมิดที่ประกอบด้วยระดับ ที่แตกต่ำงกันลดหลั่นกันไป
ขึ้นอยู่กับควำมละเอียดในกำรจัดจำแนกข้อมูล โดยรำยกำรที่มีควำมละเอียดน้อย
หรือเป็นรำยกำรที่จัดกลุ่มข้อมูลในภำพกว้ำงที่สุดอยู่ที่ระดับบนสุด และรำยกำรที่มี
ควำมละเอียดมำกที่สุดอยู่ในระดับล่ำงสุดของโครงสร้ำง และในแต่ละระดับใช้ใน
กำรจัดจำแนกเป็นอิสระจำกระดับอื่นๆ

ภำพ 4 กำรจัดจำแนกกลุ่มสัตว์โดยแสดงในรูปปีระมิด ส่วนที่หยำบสุดหรือเป็นกำร
แบ่งกลุ่มในภำพกว้ำง (Domain) อยู่บนสุดของโครงสร้ำง และส่วนละเอียด
ที่สุด (Species) อยู่ล่ำงสุดของโครงสร้ำง
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การจั ด จ าแนกอาชี พ ตามโครงสร้ า งของ International
Standard Classification of Occupation (ISCO-08) ของ
International Labor Organization (ILO) : แบ่งโครงสร้าง
ตัวอย่ำง ออกเป็น 4 ระดับ เรียกว่า หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ รหัส
อาชีพ
ระดับ
1
2
3
4
คาอธิบาย
หมวด หมวด หมู่ รหัส
ใหญ่ ย่อย
อำชีพ
1
ผู้จัดกำรข้ำรำชกำรระดับอำวุโสและผู้บัญญัติกฎหมำย
2
ผูป้ ระกอบวิชำชีพด้ำนต่ำงๆ
3
เจ้ำหน้ำที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชำชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ด้ำนต่ำงๆ
4
เสมียน
5
พนักงำนบริกำรและผู้จำหน่ำยสินค้ำ
6
ผู้ปฏิบัติงำนที่มีฝีมือด้ำนกำรเกษตรป่ำไม้และประมง
61
ผู้ปฏิบัติงำนที่มีฝีมือด้ำนกำรเกษตรเพื่อกำรค้ำขำย
611
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปลูกพืชสวนและพืชไร่เพื่อ
กำรค้ำขำย
6111 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปลูกพืชไร่และพืชผัก
6112 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล
6113 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปลูกพืชสวนไม้ดอกไม้ประดับ
และพืชในเรือนเพำะชำ
6114 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปลูกพืชแบบผสมผสำน
612
ผู้เลี้ยงสัตว์
6121 ผู้เลี้ยงปศุสัตว์และผลิตผลิตภัณฑ์นม
6122 ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก
6123 ผู้เลี้ยงผึ้งและไหม
6129 ผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อกำรค้ำขำยซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
613
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปลูกพืชร่วมกับกำรเลี้ยงสัตว์
6130 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปลูกพืชร่วมกับกำรเลี้ยงสัตว์
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ระดับ
1
2
3
4
คาอธิบาย
หมวด หมวด หมู่ รหัส
ใหญ่ ย่อย
อำชีพ
7
ช่ำงฝีมือและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
8
ผูค้ วบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักรและ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ
9
ผู้ประกอบอำชีพงำนพื้นฐำน
0
ทหำร
แนวปฏิบัติ

กำรจัดจำแนกแบบลำดับขั้นควรใช้เมื่อต้องกำรจัดจำแนกข้อมูล
เพิ่มเติมในระดับที่ละเอียดมำกขึ้น

3. จัดทาการจัดจาแนกสถิติให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดจาแนกสถิติ
กำรจัดจำแนกสถิติ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ข้อมูลสถิติที่ได้สำมำรถเปรียบเทียบ
ระหว่ำงประเทศ ระหว่ำงหน่วยงำน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำไปสู่กำรเชื่อมโยง
และใช้ประโยชน์จำกสถิติร่วมกัน ดังนั้น กำรจัดจำแนกที่ดีควรมีคุณลักษณะที่สอดคล้อง
กับมำตรฐำนกำรจัดจำแนกสถิติ โดยผู้จัดทำมำตรฐำนสถิติอำจเลือกใช้งำนตำมมำตรฐำน
กำรจัดจำแนกสถิติหรืออำจมีกำรปรับให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์และ
ควำมต้องกำรใช้งำน โดยประเภทของกำรจัดจำแนกสถิติที่ควรเลือกใช้อยู่ 2 ลักษณะคือ
3.1. ใช้ตามมาตรฐานการจัดจาแนกสถิติ
มำตรฐำนกำรจั ด จ ำแนกสถิ ติ ใ นที่ นี้ อำจเป็ น มำตรฐำนที่ จั ด ท ำโดย
หน่วยงำนสำกลหรือองค์กรระหว่ำงประเทศ หน่วยงำนของประเทศ หรืออย่ำงน้อย
ที่สุดเป็นมำตรฐำนที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ภำยในหน่วยงำน
มำตรฐำนกำรจัดจำแนกสถิติตำมสำกล เป็นกำรจัดจำแนกสถิติที่พัฒนำ
โดยหน่ ว ยงำนสำกลหรื อ องค์ ก รระหว่ ำ งประเทศ เช่ น กองสถิ ติ แ ห่ ง องค์ ก ำร
สหประชำชำติ( UNSD) องค์ กำรมำตรฐำนสำกล (ISO) องค์ กำรแรงงำนระหว่ำง
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ประเทศ (ILO) หรื อ องค์ ก ำรอนำมั ย โลก (WHO) เป็ น ต้ น โดยในระหว่ ำ ง
กระบวนกำรพัฒนำได้มีกำรขอควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำกประเทศต่ำ งๆ
อย่ำงกว้ำงขวำง เนื่องจำกกำรจัดจำแนกสำกลมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบกำร
ทำงำนร่วมกันในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่นำมำจัดทำกำรจัดจำแนก
และเพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่ำงประเทศ รวมถึงข้อมูลที่ผลิตขึ้นใน
ช่วงเวลำที่แตกต่ำงกัน
ในขณะที่กำรจัดจำแนกสถิตทิ ี่พัฒนำ ปรับปรุง หรือประกำศให้ใช้งำนโดย
หน่วยสถิติของประเทศต่ำงๆ เช่น สำนักงำนสถิติประเทศไทย สำนักงำนสถิติประเทศ
แคนำดำ สำนักงำนสถิตปิ ระเทศญี่ปุ่น หรือหน่วยงำนหลักที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
จัดจำทำกำรจัดจำแนกสถิติของประเทศ เป็นต้น ไม่ถือว่ำเป็นมำตรฐำนกำรจัด
จำแนกตำมสำกล แต่เป็นมำตรฐำนกำรจัดจำแนกสถิตใิ นระดับประเทศ (National
Statistical Standard Classification)
แนวปฏิบัติ

กำรพัฒนำกำรจัดจำแนกสถิติของประเทศไทย ควรปรับจำก
มำตรฐำนกำรจัดจำแนกสถิติตำมสำกลให้เข้ำกับบริบทของ
ประเทศ เนื่อ งจำกอำจมี บำงรำยกำรของมำตรฐำนกำรจัด
จำแนกสถิติตำมสำกลที่มีมำกเกินควำมต้อ งกำร ในทำนอง
เดียวกัน อำจมีบำงรำยกำรที่จำเป็นต้องมีในกำรจัดจำแนก
สถิ ติ ข องประเทศไทย แต่ ไ ม่ มี ใ นระดั บ สำกล และเมื่ อ
พั ฒ นำกำรจั ด จำแนกสถิ ติ ของประเทศไทยแล้ ว ควรมี กำร
จัดทำตำรำงเปรียบเทียบระหว่ำงของประเทศไทยและสำกล
เพื่อให้รำยงำนสถิติของประเทศเปรียบเทียบกับสำกลได้

3.2. นามาตรฐานการจัดจาแนกสถิติมาปรับโดยยังคงมีความสอดคล้องกัน
โดยทั่วไปกำรปรับกำรจัดจำแนกสถิติให้มีควำมสอดคล้องกัน มักทำกับ
รำยกำรของโครงสร้ำงในระดับย่อย เช่น ISIC Rev.4 มีโครงสร้ำงของรหัสในระดับ
ย่อยสุดที่ระดับ 4 หลัก แต่เมื่อนำมำพัฒนำเป็นมำตรฐำนกำรจัดประเภทอุตสำหกรรม
ประเทศไทยมีกำรแตกรำยละเอียดในระดับ 5 หลัก
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ISIC Rev.4
0111
กำรปลูกธัญพืช
(ยกเว้นข้ำว) พืช
ตระกูลถั่ว และพืชที่
เมล็ดให้น้ำมัน

มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมประเทศไทย 2552
01111 กำรปลูกข้ำวโพดที่ใช้เมล็ดแก่
01112 กำรปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้ำวและข้ำวโพด)
01113 กำรปลูกพืชตระกูลถั่ว
01114 กำรปลูกถั่วเหลือง
01115 กำรปลูกพืชที่เมล็ดให้น้ำมัน (ยกเว้นถั่วเหลือง)

แต่มีบำงกำรจัดจำแนกที่มีกำรปรับเฉพำะในบำงระดับเท่ำนั้น โดยกำรจัด
จำแนกที่นำมำปรับให้สอดคล้องกันนี้ทำได้กับกำรจัดจำแนกทั้งที่มีโครงสร้ำงแบบ
แนวรำบและแบบลำดับขั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรรวมหรือเปรียบเทียบ ข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำนหรือระหว่ำงประเทศ โดยในขั้นตอนของกำรพัฒนำต้องศึกษำและ
พิจำรณำแนวคิดพื้นฐำนและโครงสร้ำงกำรจัดจำแนก เพื่อให้นำไปใช้เหมือนกัน
แนวปฏิบัติ

กำรจัดจำแนกสถิติที่มีกำรปรับให้สอดคล้องกัน ควรพัฒนำเมื่อมี
ควำมจำเป็นต้องจัดเก็บ นำเสนอ และใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำน/ประเทศ ทำให้ต้องมีกรอบกำรทำงำนที่สอดคล้อง
แต่อ ย่ ำ งไรก็ตำมต้อ งค ำนึงถึง วัตถุ ประสงค์ ผู้ ใ ช้ส ถิติ ด้ ว ยว่ ำ
สอดคล้องกับแนวคิดกำรจัดจำแนกสถิติที่นำมำปรับหรือไม่
4. แต่ละรายการจัดจาแนกสถิติมีความเป็นอิสระต่อกันอย่างชัดเจน
กำรจำแนกหรือจัดประเภทข้อมูล สถิติออกมำเป็นแต่ละรำยกำร จำเป็นต้อง
มีควำมแตกต่ำงหรือมีควำมเป็นอิสระต่อกันอย่ำงชัดเจน นั่นคือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมำ
ต้องสำมำรถจัดจำแนกหรือจัดประเภทลงในรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเท่ำนั้น ต้องไม่เกิดกรณี
ที่จัดประเภทลงซ้ำกัน (อยู่ได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร) หรือไม่สำมำรถหำรำยกำรจัดจำแนกที่
เหมำะสมลงได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้เกิดควำมสับสนและไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง
แนวปฏิบัติ

กำรจั ดจ ำแนกสถิ ติ ที่ ดี ควรมี ค วำมเป็ น อิ ส ระระหว่ ำ งแต่ล ะ
รำยกำรที่จัดจำแนก ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ต้องมีในกำรจัดจำแนก
ทุกประเภท (ทั้งแบบรำบและลำดับขั้น)
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5. กาหนดรายการจาแนกสถิติให้มีความละเอียดและครบถ้วน
กำรมีรำยกำรข้อมูลที่จัดจำแนกสถิติอย่ำงละเอียดและครบถ้วนเพื่อให้ได้กรอบ
ของตัวแปรหรือเรื่องที่สนใจศึกษำตำมที่ผู้ใช้ต้องกำรโดยยังคงสำมำรถเปรียบเทียบข้อมูล
ในระดับสำกลหรือระดับหน่วยงำนได้เป็นสิ่งที่ดี แต่หำกมีจำนวนรำยกำรมำกหรือน้อย
เกินไปทำให้ประสิทธิภำพและประโยชน์ในกำรใช้กำรจัดจำแนกสถิตลิ ดน้อยลงไปด้วย
แนวปฏิบัติ

กำรจัดจำแนกสถิติที่ดีควรมีควำมละเอี ยดและครบถ้วนตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ นั่นคือสำมำรถครอบคลุมทุกข้อมูลที่
เกิดขึ้นได้อย่ำงครบถ้วน โดยยังคงสำมำรถเปรียบเทียบข้อมูล
ในระดับสำกล ระดับประเทศ หรือระดับหน่วยงำนได้
6. กาหนดรายการจาแนกสถิติให้เกิดความสมดุล
ในกำรจัดทำกำรจัดจำแนกสถิติ
ไม่ควรให้มรี ำยกำรจัดจำแนกในระดับ
เดียวกันมีขนำดประชำกรที่แตกต่ำงหรือโดดเด่นจำกรำยกำรอื่นมำกเกินไป หำกทำได้
ควรกระจำยให้แต่ละรำยกำรมีขนำดประชำกรที่ใกล้เคียงกัน ไม่เอนเอียงไปด้ำนใดด้ำน
หนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้กำรนำกำรจัดจำแนกไปใช้ในกำรทำตำรำงไขว้ (Cross-tabulation) ของ
สถิตสิ ำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
แต่ในกรณีที่ข้อมูลมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน หำกผู้พัฒนำพยำยำมจัดทำ
กำรจำแนกสถิติให้มีควำมสมดุล อำจทำให้เกิดกำรแปลผลหรือกำรนำเสนอข้อมูลเกิดกำร
นำไปใช้อย่ำงผิดพลำดได้ ดังนั้น ควำมสมดุลของข้อมูลสถิติเป็นคุณลักษณะแบบทำงเลือก
(Optional) ของกำรพัฒนำจัดจำแนกสถิตทิ ี่ดี
แนวปฏิบัติ

กำรจั ด จ ำแนกสถิ ติ ที่ ดี ต้ อ งสะท้ อ นสถำนกำรณ์ ที่ แ ท้ จ ริ ง
(Evidence-based) ดังนั้นกำรจัดจำแนกสถิติบำงประเภทไม่
จำเป็นต้องมีควำมสมดุลของสถิติ
7. มีการทดสอบทางสถิตถิ ึงความถูกต้องในการใช้งาน
เป็นกำรทดสอบควำมเป็นไปได้ของควำมถูกต้องในกำรจัดจำแนกข้อมูลลงในแต่ละ
รำยกำร ดังนั้นกำรแบ่งประเภทหรื อจัดจำแนกข้อ มูล ของแต่ละรำยกำรต้องมีควำม
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แตกต่ำงอย่ำงชัดเจน เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถำมหรือผู้เก็บรวบรวมข้อมูลหรือผู้ลงรหัส
สำมำรถจัดจำแนกข้อมูลลงในรำยกำรได้ง่ำยและถูกต้อง
แนวปฏิบัติ

กำรจั ด จ ำแนกสถิ ติ ที่ ดี ต้ อ งพั ฒ นำให้ ผู้ ใช้ ส่ วนใหญ่ สำมำรถ
จำแนกหมวดหมู่ของกำรจัดจำแนกสถิตไิ ด้ง่ำยและถูกต้อง
8. กาหนดหน่วยสถิตใิ ห้ชัดเจน
เป็นหน่วยที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยหน่วยสถิติ (Statistical Units)
สำมำรถเป็นได้ทั้ง คน ผลิตภัณฑ์ สถำนประกอบกำร พื้นทีท่ ำงภูมศิ ำสตร์ เป็นต้น
การจัดจาแนกสถิติ
ตัวอย่ำง

กำรจัดประเภทมำตรฐำนอุตสำหกรรม
(ประเทศไทย)
กำรจัดประเภทมำตรฐำนอำชีพ (ประเทศไทย)
กำรจัดจำแนกกิจกรรมกำรใช้เวลำตำมสำกล

หน่วยสถิติ
กิจกรรมทำง
เศรษฐกิจ
งำน
กิจกรรมของคน

แนวปฏิบัติ

กำรจัดจำแนกสถิติ ที่ดีต้องกำหนดหน่วยสถิติไว้อย่ำงชัดเจน
เพื่อกำหนดขอบเขตของกำรจัดจำแนกสถิตไิ ด้อย่ำงถูกต้อง

9. สามารถเปรียบเทียบข้อมูลอนุกรมเวลา
ในกำรจั ด ท ำหรื อ ปรั บ ปรุ ง กำรจั ด จ ำแนกสถิ ติ ต้ อ งตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ ำ
สำมำรถเปรียบเทียบกำรจัดจำแนกฉบับปัจจุบันกับกำรจัดจำแนกฉบับอดีตได้ เพื่อให้
สำมำรถจัดทำข้อมูลอนุกรมเวลำได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้จัดทำกำรจัดจำแนกสถิติต้อง
จัดเตรียมตำรำงเปรียบเทียบระหว่ำงกำรจัดจำแนกสถิติชุดเก่ำและชุดใหม่ รวมถึงกำรจัด
จำแนกสถิติที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมให้กับผู้ใช้ได้ทรำบ
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ตัวอย่ำง

ตารางเปรียบเทียบระหว่าง TSIC NSO Revised Version
2009 (การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย
ปี 2552 ฉบับปรับปรุงโดย สานักงานสถิติแห่งชาติ) และ
ISIC Rev.3.0

TSIC NSO
Revised
Version 2009
01135
01136
01139
01139

ISIC
Rev.3.0

Part

0112
0112
0111
0112

*
*
*
*

01140
01150
01161

0111
0111
0111

*
*
*

Detail

กำรปลูกชูกำร์บีต
กำรปลูกพืชผักกินดอก เช่น แค โสน ขจร และ
พืชผักอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

รหัสต้นทำง
รหัสปลำยทำง
ถ้ำแสดงเครื่องหมำย “*” หมำยถึงรหัสต้นทำง
สำมำรถเปรียบเทียบได้เป็นเพียงบำงส่วนของรหัส
ปลำยทำง ไม่ใช่ทั้งหมด
แสดงรำยละเอียดข้อมูลของรหัสต้นทำงที่เปรียบเทียบได้
กับรหัสปลำยทำง ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลหมำยถึง ข้อมูล
ทั้งหมดในรหัสต้นทำงเปรียบเทียบได้กับรหัสปลำยทำง

ในกรณีของผู้ผลิตสถิติที่นำกำรจัดจำแนกสถิติที่มีกำรปรับปรุงใหม่ไปใช้งำน
ต้อ งมี กำรวำงแผนว่ำ “ควรจัดท ำข้อ มู ล อนุกรมเวลำให้มี ค วำมต่อ เนื่อ งนำนเท่ำ ไหร่
สำหรับข้อมูลที่ใช้กำรจัดจำแนกชุดเดิมและชุดปรับปรุงใหม่” ซึ่งกำรเปรียบเทียบอนุกรม

คู่มือกำรจัดจำแนกสถิติ [Guideline for Statistical Classification]

เวลำในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดจำแนกสถิติสำมำรถทำได้โ ดยใช้เทคนิค กำร
พยำกรณ์ย้อนหลัง (Backcasting)7
แนวปฏิบัติ

กำรจัดจำแนกสถิติที่ดีควรมีตำรำงเปรียบเทียบ เพื่อให้
สำมำรถจัดทำข้อมูลอนุกรมเวลำได้อย่ำงต่อเนือ่ ง

7

เทคนิคกำรพยำกรณ์ย้ อนหลัง (Backcasting) เป็นวิธีกำรพยำกรณ์ที่ตรงกันข้ำมกับ Forecasting เป็น
เทคนิคกำรพยำกรณ์ข้อมูลหรือเหตุกำรณ์ในช่วงเวลำหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลำหนึ่ง ซึ่งอำจพยำกรณ์ข้อมูลใน
อดีตไปเป็นข้อมูลหรือเหตุกำรณ์ในอนำคตเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข คำจำกัดควำม มำตรฐำนกำรจัด
จำแนกที่ใช้อยู่เดิม โดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลหรือเหตุกำรณ์ใน 2 ช่วงเวลำที่เปลี่ยนแปลง
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องค์ประกอบกำรจัดทำกำรจัดจำแนกสถิติ
ในกำรจัดทำกำรจัดจำแนกสถิติ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ
องค์ประกอบหลักของกำรจัดจำแนกสถิติ และองค์ประกอบอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรจัด
จำแนกสถิติ
1. องค์ประกอบหลักกำรจัดจำแนกสถิติ คือ องค์ประกอบที่จำเป็นต้องมีในกำร
พัฒนำกำรจัดจำแนกสถิติ ประกอบด้วย
1.1 ชื่อทางการ
- มีกำรกำหนดเป็นชื่อทำงกำรของกำรจัดจำแนก/กำรจัดประเภทสถิติ
- กรณีกำรจัดจำแนก/กำรจัดประเภทสถิติที่เป็นมำตรฐำน เช่น มำตรฐำน
ของประเทศหรือมำตรฐำนสำกล ควรเริ่มต้นชื่อด้วยคำว่ำ “มำตรฐำน +
ชื่อตัวแปรที่นำมำพัฒนำเป็นกำรจัดจำแนก + ประเทศไทย/ตำมสำกล
แต่ในกรณีกำรจัดจำแนก/กำรจัดประเภทที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในหน่วยงำน
อำจมีคำว่ำมำตรฐำนหรือไม่ก็ได้
- ควรกำหนดภำษำอังกฤษควบคู่กัน เพือ
่ ควำมสะดวกในกำรกำหนดชื่อย่อ
ของกำรจัดจำแนกสถิติ
- มีกำรกำหนดชื่อเพือ
่ กำรนำเสนอบนเว็บไซต์ โดยดึงเฉพำะที่เป็นคำหลัก
(Keyword)
หรือตัวแปรที่นำมำพัฒนำเป็นกำรจัดจำแนกสถิตมิ ำไว้
ด้ำนหน้ำ แทนที่จะใช้ชื่อปกติเพื่อให้สะดวกสำหรับผู้ใช้ในกำรค้นหำ
รูปแบบชื่อการจาแนกสถิติ (กรณีมาตรฐานสากล)
ตัวอย่ำง
ชื่อภาษาไทย
ชื่อบนเว็บไซต์ (ไทย)
ชื่อภาษาอังกฤษ

มำตรฐำนกำรจัดประเภทอุตสำหกรรมตำมสำกล
อุตสำหกรรม, มำตรฐำนกำรจัดประเภทตำมสำกล
International Standard Industrial Classification
(ISIC)
ชื่อบนเว็บไซต์ (อังกฤษ) Industrial, International Standard Classification of
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ตัวอย่ำง

รูปแบบชื่อการจาแนกสถิติ (กรณีมาตรฐานประเทศไทย)

ชื่อภาษาไทย
ชื่อบนเว็บไซต์ (ไทย)
ชื่อภาษาอังกฤษ

มำตรฐำนกำรจัดประเภทอำชีพประเทศไทย
อำชีพ, มำตรฐำนกำรจัดประเภทประเทศไทย
Thailand Standard Classification of Occupation
(TSCO)
ชื่อบนเว็บไซต์ (อังกฤษ) Occupation, Thailand Standard Classification of

รูปแบบชื่อการจาแนกสถิติ (กรณีใช้ในหน่วยงาน)
ตัวอย่ำง
ชื่อภาษาไทย
ชื่อบนเว็บไซต์ (ไทย)
ชื่อภาษาอังกฤษ

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

1.2 ชื่อย่อ
มักเป็นคำย่อจำกชื่อกำรจัดจำแนกสถิติภำษำอังกฤษ และควรมีควำม
ยำวของชือ่ ย่อของกำรจัดจำแนกไม่ควรมีเกิน 15 ตัวอักษร ดังตัวอย่ำงข้ำงต้น
1.3 ฉบับที่
เนื่องด้วยกำรจัดจำแนกสถิติอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หำกมีกำรประเมิน
สถำนกำรณ์กำรนำข้อมูลสถิติมำใช้งำนแล้วพบว่ำไม่สะท้อนควำมเป็นจริงเท่ำที่ควร
หรือไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ ควรทำปรับปรุงกำรจัดจำแนกสถิติ เพื่อให้
สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ ที่ แท้ จริ ง จึงต้องมี “ฉบับ” เพื่ อแจ้งให้ผู้ ใช้ทรำบ แต่
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โดยทั่วไปแล้วไม่ควรมีกำรพัฒนำกำรจัดจำแนกสถิติฉบับใหม่ (new version) บ่อย
มำก เนื่องจำกมีผลกระทบต่ออนุกรมเวลำของข้อมูล
ดังนั้น กำรพัฒนำกำรจัดจำแนกสถิติฉบับใหม่ควรสะท้อนให้เห็นถึงกำร
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เกิดขึ้นในโลกหรือมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงหรือเนื้อหำ
เท่ำนั้น แต่ไม่ได้ทำให้แนวคิดหรือหลักกำรเปลี่ยนแปลงไป โดยทั่วไปมักเพิ่มหรือ
ลดจำนวนรำยกำรที่ระดับล่ำงสุดของกำรจัดจำแนก เช่น กำรจัดจำแนกสถิติฉบับ
ใหม่ควรเพิ่มรำยกำรที่จำเป็นและตัดรำยกำรที่ไม่จำเป็นออก หรือรวมรำยกำรบำง
รำยกำรเข้ำด้วยกันหำกพบว่ำมีประชำกรหรือข้อมูลในรำยกำรเหล่ำนั้นลดน้อยลง
เป็นต้น ทั้งนี้กำรเพิ่ม ลด หรือรวมรำยกำรเข้ำด้วยกัน ควรคำนึงถึงกำรเปรียบเทียบ
ข้อมูลในลักษณะอนุกรมเวลำด้วย เพื่อให้สำมำรถจัดทำข้อมูลอนุกรมเวลำได้อย่ำง
ต่อเนื่อง
กำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดจำแนกสถิติใหม่ มีดังนี้
- ทำทุกปี ตำมที่ระบุไว้ในปฏิทิน
- ทำตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้และอำจเกิดขึ้นได้บ่อย เช่น รำยเดือน
หรือรำยปี
- ทำในช่วงที่กำหนดให้มีกำรทบทวน เช่น 5 ปี หรือ 10 ปี ขึ้นอยู่กับ
ขอบเขตของกำรจัดจำแนกสถิติที่เปลี่ยนแปลงไป โดยส่วนใหญ่เป็น
มำตรฐำนกำรจัดจำแนกสถิติตำมสำกล
และด้วยระยะเวลำที่
ค่อนข้ำงนำน อำจมีกำรทบทวนแนวคิดและหลักกำรกำรจัดจำแนก
สถิติเพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์มำกขึ้น เช่น ISIC ได้มีกำรปรับ
แนวคิดกำรกำหนดกิจกรรมหลัก จำกเดิม ISIC Rev.3.0 ใช้แนวคิด
กำรกำหนดกิจกรรมหลักจำก “กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่มสูงสุด”
เป็น “วิธีกำรคิดแบบ Top-down method”8
แนวปฏิบัติ

กำรพัฒนำกำรจัดจำแนกสถิติใหม่ควรทำก็ต่อเมื่อต้องกำรเปลี่ยน
ขอบเขต แนวคิด หรือโครงสร้ำง ไม่ใช่แค่เพียงเพิ่มหรือลบรหัส
หรือคำอธิบำย
8

ดูรำยละเอียดวิธีกำรคิดกิจกรรมหลักแบบ Top-down method ได้จำกเอกสำร กำรจัดประเภทมำตรฐำน
อุตสำหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (ฉบับปรับปรุงโดย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ)
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1.4 โครงสร้างการจัดจาแนกสถิติ
ตำมที่อธิบำยในส่วนของคุณลักษณะที่ดีของกำรจัดจำแนกว่ำโครงสร้ำง
กำรจัดจำแนกสถิติมี 2 แบบ คือ แบบแนวรำบ (มีระดับเดียว) และแบบลำดับขั้น (มี
หลำยระดับ) สำหรับกำรจัดจำแนกสถิติโดยกำหนดให้มีโครงสร้ำงแบบลำดับขั้น
ระดับล่ำงสุดของโครงสร้ำงมักเป็นระดั บที่มีควำมละเอียดย่อยที่สุด นั่นคือ ต้องมี
ข้อมูลที่มีควำมละเอียดเฉพำะเจำะจงมำกสุด จึงจะสำมำรถจัดประเภทหน่วยสถิติลง
ในแต่ละรำยกำรได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องกำรใช้ข้อมูลในภำพรวมหรือภำพกว้ำง
สำมำรถนำรำยกำรในแต่ละระดับมำรวมกัน เพื่อให้ได้ภำพของข้อมูลตำมควำม
ละเอียดหรือภำพกว้ำงตำมแต่ต้องกำร

ตัวอย่ำง

กลุ่ม
1
2

กำรน ำเสนอข้ อ มู ล บั ญ ชี ป ระชำชำติ (SNA) โดยใช้ ก ำรจั ด
ประเภทอุตสำหกรรมประเทศไทย ฉบับ 2552 ในภำพกว้ำง
(10 จำก 21 กลุ่ ม ) ตำมเอกสำร International Standard
Industrial Classification of All Economic Activities Rev.4

หมวดใหญ่
A
B, C, D และ E

2 a9 C
3
F
4
G, H และ I
5
6
7
9

J
K
L

คาอธิบาย
เกษตรกรรม ป่ำไม้ และกำรประมง
กำรผลิต เหมืองแร่และเหมืองหิน และกิจกรรม
ทำงอุตสำหกรรมอื่นๆ
เฉพำะ: กำรผลิต
กำรก่อสร้ำง
กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรขนส่งและสถำนที่
เก็บสินค้ำ กิจกรรมที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร
ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสือ่ สำร
กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย
กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์

กลุ่ม 2a เป็นกลุ่มที่แตกออกจำกกลุ่ม 2 หำกต้องกำรนำเสนอข้อมูลภำคกำรผลิตแยกออกจำกต่ำงหำกจำก
กลุ่ม 2 คือ ภำคกำรผลิต เหมืองแร่และเหมืองหิน และกิจ กรรมทำงอุตสำหกรรมอื่นๆ เนื่องจำกภำคกำร
ผลิตเป็นส่วนสำคัญและมีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูง

27

28

คู่มือกำรจัดจำแนกสถิติ [Guideline for Statistical Classification]

กลุ่ม
8

หมวดใหญ่
M และ N

9

O, P และ Q

10

R, S, T และ U

คาอธิบาย
กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์ เทคนิค กำร
บริหำร และบริกำรสนับสนุน
กิจกรรมกำรบริหำรรำชกำรและกำรป้องกันประเทศ
กำรศึกษำ สุขภำพ และงำนสังคมสงเครำะห์
กิจกรรมบริกำรด้ำนอื่นๆ

แนวปฏิบัติ

ในกรณีที่โครงสร้ำงกำรจัดจำแนกสถิติเป็นแบบแบบลำดับขั้น
จำนวนระดับของกำรจัดจำแนกสถิติควรกำหนดให้มีจำนวนน้อย
ที่ สุ ดเท่ ำ ที่ จะเป็ นไปได้ แต่ ต้ อ งอยู่ บนพื้ นฐำนที่ ผู้ ใ ช้ มี ข้ อ มู ล ที่
ละเอียดพอ เนื่องจำกกำรกำหนดโครงสร้ำงให้มีระดับของกำร
จัดจำแนกหลำยระดับ ส่งผลให้กำรกำหนดรูปแบบของรหัสมี
ควำมซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น ดังนั้นจำนวนระดับของกำรจัดจำแนก
ไม่ควรเกิน 5 ระดับ แต่หำกจำเป็นสำมำรถมีได้มำกสุด 9 ระดับ
1.5 รหัสรายการการจัดจาแนก
ประกอบด้วย ตัวอักษรหรือตัวเลขจำนวนหนึ่งตัวหรือมำกกว่ำหนึ่งตัว
หรื อ อำจผสมกั นระหว่ ำ งตั ว อั ก ษรหรื อ ตัว เลขก็ ไ ด้ เพื่ อ น ำมำก ำหนดเป็นรหัส
รำยกำรของกำรจัดจำแนกสถิติ ซึ่งกำรกำหนดรหัสของกำรจัดจำแนกสถิติ ไ ม่มี
มำตรฐำนที่แน่นอนว่ำเมื่อไหร่ควรใช้ตัวอักษรหรือตัวเลข แต่ในกรณีของกำรจัด
จำแนกสถิติที่ มี โ ครงสร้ำ งแบบล ำดับขั้น กำรใช้ร หัส เป็นตัวเลขจะมี ประโยชน์
มำกกว่ำในแง่ของตรรกะและกำรกำหนดลำดับของกำรจัดจำแนก
1.5.1 ข้อปฏิบัติในการกาหนดรหัสที่เป็นตัวเลข มีดงั นี้
- รหัสตัวเลขเริ่มต้นด้วย "1" หรือ "01" หรือ "001" ฯลฯ ขึ้นอยู่กับ
จำนวนระดับโครงสร้ำงของกำรจัดจำแนก
- รหัสของรำยกำร "อื่นๆ" หรือ "ไม่สำมำรถจัดไว้ที่อื่น (Not
elsewhere classified: nec)" โดยทั่วไปลงท้ำยด้วย "9"
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-

-

-

-

ตัวอย่ำง

รหัสของรำยกำร "ไม่ได้ระบุรำยละเอียด (Not Further Defined :
nfd)" หรือไม่มีกำรแตกรำยละเอียด โดยทั่วไปลงท้ำยด้วย "0"
รำยกำรที่อยู่ในระดับโครงสร้ำงเดียวกันควรมีควำมยำวของรหัส
เท่ำกัน
ในกำรกำหนดรหัสต้องมั่นใจว่ำ เมือ่ มีกำรพัฒนำกำรจัดจำแนก
สถิติฉบับใหม่ในอนำคต
จะมีรหัสเพียงพอสำหรับหมวดหมูท่ ี่
เพิ่มขึ้น
สำหรับกำรจัดจำแนกสถิตทิ ี่มีโครงสร้ำงแบบลำดับขั้น รำยกำรที่
อยู่ในระดับที่ต่ำกว่ำ ควรกำหนดรหัสเริ่มต้นด้วยรหัสของรำยกำรที่
อยู่ในระดับสูงกว่ำ และในกรณีที่ไม่มีกำรแบ่งย่อยหมวดหมู่ออก
เป็นได้อีก ให้ลงท้ำยด้วย "0"
กำรจัดจำแนกกำรเดินทำงไปทำงำนกำหนดให้มโี ครงสร้ำงแบบ
แนวรำบ

กำหนดรหัสของกำรจัดจำแนก
สถิตแิ สดงด้วยตัวเลข 1 หลัก
ดังนี้
1
เดิน
2
รถส่วนตัว
3
รถบริษัท
4
รถประจำทำง
5
รถไฟ
6
รถจักรยำน
7
วิ่ง
8
เครื่องบิน
9
อื่นๆ

หำกพิจำรณำถึงกำรเดินทำงที่อำจมี
ทำงเลือกเพิ่มขึ้นในอนำคต อำจปรับ
รหัสเป็น 2 หลัก ดังนี้
01 เดิน
02 รถส่วนตัว
03 รถบริษัท
04 รถประจำทำง
05 รถไฟ
06 รถจักรยำน
07 วิ่ง
08 เครื่องบิน
99 อื่นๆ
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กำรจัดจำแนกกำรเดินทำงไปทำงำนกำหนดให้มโี ครงสร้ำงแบบ
ลำดับขั้น
ตัวอย่ำง

กำหนดรหัสของกำรจัด
จำแนกแสดงด้วยตัวเลข 2
หลัก ดังนี้
1 เท้ำ
2 เดิน
3 วิ่ง
4 รถยนต์
5 รถส่วนตัว
6 รถบริษัท
7 รถสำธำรณะ
8 รถโดยสำรประจำ
ทำง
9 รถไฟ
10 รถจักรยำน

จำกข้อปฏิบัติข้ำงต้น จึงควรปรับเปลี่ยน
รหัสของกำรจัดจำแนก ดังนี้
1 เท้ำ
11 เดิน
12 วิ่ง
2 รถยนต์
21 รถส่วนตัว
22 รถบริษัท
3 รถสำธำรณะ
31 รถโดยสำรประจำทำง
32 รถไฟ
39 รถสำธำรณะอื่นๆ
4 รถจักรยำน
40 รถจักรยำน
9 กำรเดินทำงไปทำงำนโดยวิธีอื่นๆ
90 กำรเดินทำงไปทำงำนโดยวิธีอื่นๆ

จำกกำรจัดโครงสร้ำงใหม่ทำให้มั่นใจได้ว่ำ ทุกหมวดหมู่ของกำรจัด
จำแนกเป็นตัวแทนของในแต่ละระดับภำยใต้โครงสร้ำงที่ชัดเจน และทำเห็น
ได้ว่ำรหัส "รถโดยสำรประจำทำง" แยกย่อยออกมำจำกรหัส "รถสำธำรณะ"
1.5.2 รูปแบบรหัสที่เป็นตัวเลข
รูปแบบรหัสที่เป็นตัวเลข เป็นรูปแบบที่ใช้สื่อสำรกับผู้ใช้กำรจัด
จำแนกสถิติว่ำ กำรจัดจำแนกชุดนี้ มีโครงสร้ำงของรหัสกี่ระดับ และแต่ละ
ระดับใช้รหัสจำนวนกี่หลัก ดังนี้
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'1' แทน จำนวนหลักของรหัสในระดับที่ 1 ของกำรจัดจำแนก
'2' แทน จำนวนหลักของรหัสในระดับที่ 2 ของกำรจัดจำแนก
'3' แทน จำนวนหลักของรหัสในระดับที่ 3 ของกำรจัดจำแนก
'x' แทน จำนวนหลักของรหัสในระดับที่ x ของกำรจัดจำแนก
ตำมลำดับ

-

รูปแบบรหัสแบบ '1233' หมำยถึง กำรจัดจำแนกที่มี 3 ระดับ
โดยที่

1 2 33

ตัวอย่ำง

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

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

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

1.5.2.1 กรณีทกี่ ารจัดจาแนกมีโครงสร้างแบบแนวราบ
รูปแบบรหัสที่มีโครงสร้ำงแบบ แนวรำบจะประกอบด้วย
'1' เสมอ เพียงแต่ต้องพิจำรณำว่ำ รหัสจะแสดงด้วยตัวเลขกี่หลัก
เท่ำนั้น เช่น ถ้ำรหัสของกำรจัดจำแนกแสดงด้วยตัวเลข 1 หลัก
กำหนดรูปแบบรหัสเป็น '1' หรือถ้ำรหัสของกำรจัดจำแนกแสดง
ด้วยตัวเลข 2 หลัก กำหนดรูปแบบรหัสเป็น '11' เป็นต้น
รูปแบบรหัสแบบ 11
01 สีดำ
ตัวอย่ำง
02 สีขำว
03 สีฟ้ำ
04 สีเขียว
05 สีชมพู

เลข 1 แทนระดับ คือ
ระดับที่ 1 โดยมีจำนวน
2 ตัว หมำยถึง ในระดับ
นี้แทนด้วยรหัส 2 หลัก
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1.5.2.2 กรณีทกี่ ารจัดจาแนกมีโครงสร้างแบบลาดับขัน้
รูปแบบรหัสที่มีโครงสร้ำงแบบลำดับขั้น อย่ำงน้อยทีส่ ุด
จะประกอบด้วย '1' และ '2' เสมอ เนือ่ งจำกเป็นระดับที่น้อยที่สุด
ของโครงสร้ำงแบบลำดับขั้น
ถ้ำโครงสร้ำงของกำรจัดจำแนกประกอบด้วย 4 ระดับ
จะกำหนดรูปแบบรหัส เป็น '1' อย่ำงน้อย 1 ตัว '2' อย่ำงน้อย 1
ตัว '3' อย่ำงน้อย 1 ตัวและ '4' อย่ำงน้อย 1 ตัวโดยมีรูปแบบของ
รหัส '1234'
รูปแบบรหัสแบบ '122' หมำยถึง กำรจัดจำแนกที่มี 2 ระดับ โดย
ระดับที่ 1 มี 1 หลัก และระดับที่ 2 มี 2 หลัก ได้แก่
ตัวอย่ำง

หมวด

(ระดับที่ 1)

หมู่

(ระดับ 1+2
รวมเป็น 3 หลัก)

1
101
102
103
104
105
109
2
201
202
209

ชื่อรายการ
หนังสือนิยำย
หนังสือนิยำยรัก
หนังสือนิยำยแฟนตำซี
หนังสือนิยำยสืบสวน
หนังสือนิยำยระทึกขวัญ
หนังสือนิยำยผจญภัย
หนังสือนิยำยอื่นๆ
หนังสือที่ไม่ใช่นิยำย
อัตชีวประวัติ
ดิกชันนำรี
หนังสืออื่นๆ ที่ไม่ใช่นิยำย

แนวปฏิบัติ

ทุกรำยกำรในกำรจัดจำแนกต้องมีรหัสและรูปแบบของรหัสที่กำหนด
ต้องมีควำมสอดคล้องและมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน
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1.6 ชื่อรายการ
เป็นข้อควำมที่อธิบำยลักษณะของหมวดหมู่ในกำรจัดจำแนก ซึ่งโดยทั่วไป
มีควำมยำว 1 บรรทัด หรือมำกที่สุดไม่เกิน 254 ตัวอักษร แต่ในกรณีที่ต้องมี
คำอธิบำยเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้เข้ำใจเกี่ยวกับรำยกำรชัดเจนมำกขึ้น ชื่อรหัสก็อำจมี
ควำมยำวเกินกว่ำหนึ่งบรรทัดได้ ซึ่งในกำรกำหนดชื่อรำยกำรของกำรจัดจำแนก
สถิตคิ วรมีควำมหมำยและแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพำะ เพื่อให้เห็นควำมแตกต่ำง
ของแต่ละของรำยกำรอย่ำงชัดเจน
ชื่อรำยกำรในมำตรฐำนกำรจัดประเภทอุตสำหกรรมประเทศไทย
ปี 2552
ตัวอย่ำง
ชื่อรำยกำร
รหัสรำยกำร
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน้า การจัดการ และการบาบัดน้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
การก่อสร้าง
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

แนวปฏิบัติ

ชื่อรำยกำรมักกำหนดให้มีควำมยำวอยู่ระหว่ำง 80 ถึง 254
ตัวอักษร แต่ถ้ำจำเป็นอำจมีควำมยำวเกินกว่ำ 254 ตัวอักษรได้
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1.7 คาอธิบายรายการ
เป็นข้อควำมที่อธิบำยลักษณะหรือควำมหมำยรำยกำรเพิ่มเติมจำกชื่อ
โดยทั่วไปเป็นกำรกำหนดคำอธิบำยของรำยกำรให้ชัดเจน นอกจำกนี้ อำจยกตัวอย่ำง
ข้อมูลทีถ่ ูกจัดจำแนกหรือยกเว้นในรำยกำร รวมถึงหลักเกณฑ์หรือแนวทำงในกำรใช้
รำยกำรนั้นๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เกิดควำมเข้ำใจขอบเขตของรำยกำรและสำมำรถใช้งำน
ได้อย่ำงถูกต้อง
คำอธิบำยรำยกำรในมำตรฐำนกำรจัดประเภทอุตสำหกรรม
ประเทศไทย ปี 2552
ตัวอย่ำง

10111 : กำรฆ่ำสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)
คำอธิบำย ได้แก่
- กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรฆ่ำสัตว์เพื่อใช้เป็นอำหำรมนุษย์
เช่น วัว สุกร แพะ แกะ กระต่ำย อูฐ สัตว์ล่ำ หรือ
สัตว์ อื่นๆ ที่ใช้เป็นอำหำรมนุษย์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)
- กำรตั ด แต่ ง เนื้ อ สั ต ว์ ส ด (ยกเว้ น สั ต ว์ ปี ก ) เป็ น ชิ้ น หรื อ
สัดส่วนตำมต้องกำร กำรทำควำมสะอำดและกำรบรรจุ
ภำชนะ ที่ดำเนินกำรต่อเนื่องจำกกำรฆ่ำสัตว์
- กำรผลิ ต ผลพลอยได้ ที่ ไ ด้ จ ำกกำรฆ่ ำ สั ต ว์ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ผ่ ำ น
กระบวนกำรแปรรูป เช่น เครื่ องในสัตว์ ไขมันและมันหมู
ไม่มีเนื้อติดยังไม่เจียวหรือสกัดโดยวิธีอื่น กระดูก เขำ หนัง
ดิบ ฯลฯ
- กำรฆ่ำและแปรรูปวำฬบนฝั่งหรือบนเรือขนำดใหญ่
ยกเว้น
- กำรตัดแต่งชิ้นเนื้อ กำรทำควำมสะอำด เพื่อนำมำแช่เย็น
หรือแช่แข็ง ที่ดำเนินกำรต่อเนื่องจำกเนื้อสัตว์ที่ซื้อมำ ได้
จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10112
- กำรฆ่ำสัตว์ปีก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10120
- กำรผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลอยได้ ที่ ไ ด้ จ ำกโรงฆ่ ำ สั ต ว์ ที่ ผ่ ำ น
กระบวนกำรแปรรูป ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10134
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แนวปฏิบัติ

คำอธิบำยรำยกำรเป็นองค์ประกอบที่ไม่ได้บังคับให้ต้องมีใน
ทุกกำรจัดจำแนกสถิติ โดยทั่วไปแล้วจะมีในกำรจัดจำแนก
สถิ ติ ที่ มี โ ครงสร้ ำ งซั บ ซ้ อ น เช่ น มำตรฐำนกำรจั ด ประเภท
อุตสำหกรรม หรืออำชีพ ซึ่งจำเป็นต้องมีคำอธิบำยเพื่อให้ผู้ใช้
เข้ำใจมำกขึ้น

1.8 อรรถาภิธานศัพท์และไฟล์รหัส (Codefiles)
เป็นกำรนำรำยกำรข้อมู ลที่ เกิ ดขึ้ นในแต่ละรหัสที่ ได้ จำกกำรรวบรวม
ข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ทั้งข้อมูลจำกกำรบริหำรงำน และกำรสำรวจ แล้วนำมำจัดทำ
เป็ น อรรถำภิ ธ ำนศั พ ท์ โดยจั ด กลุ่ ม ค ำที่ มี ค วำมหมำยเดี ย วกั น ไว้ ด้ ว ยกั น ซึ่ ง
ควำมหมำยเดียวกันในที่นี้ เป็นควำมหมำยเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดจำแนกสถิติ
เช่น
- กลุ่มคำที่มีควำมหมำยเหมือนกันแต่เขียนได้หลำยแบบ เช่น
อิเล็กโทรนิกส์, อิเล็คโทรนิกส์, อิเล็คโทรนิคส์, อิเล็กทรอนิกส์,
อิเล็กโทรนิกส์ เป็นต้น
- กลุ่มคำที่มีควำมหมำยเหมือนกันแต่ใช้คำแตกต่ำงกัน เช่น ผลิต
โรงงำนผลิต จัดทำ ทำ ประกอบ เป็นต้น
- กลุ่มคำที่คนละควำมหมำยแต่ถูกจัดประเภทไว้ในกลุ่มเดียวกัน ตำม
กำรจัดจำแนกสถิติ เช่น วัว ควำย แพะ แกะ ม้ำ ลำ ล่อ ถึงแม้ว่ำจะ
เป็นคำที่เป็นชื่อเรียกสัตว์แต่ละชนิด แต่ทั้งหมดจัดประเภทไว้ใน
กลุ่มปศุสัตว์ ซึ่งถูกจัดประเภทไว้ในกลุ่มเดียวกันในรหัสของปศุสัตว์
เป็นต้น
จำกนั้นนำข้อมูลที่ได้มำจัดเก็บตำมรำยกำรที่กำหนดไว้ในกำรจัดจำแนก
เพื่อสร้ำงเป็นไฟล์รหัส (codefiles) ว่ำในแต่ละรหัสประกอบด้วยรำยกำรข้อมูล
อะไรบ้ำงเพือ่ นำไปใช้ทำดัชนีกำรจัดจำแนก (Classification Indexes) และ
นำมำใช้ในกำรค้นหำรหัสเพือ่ ลงรหัสข้อมูลแบบอัตโนมัติ หรือระบบคอมพิวเตอร์
ช่วยในกำรลงรหัสต่อไป
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-

ตัวอย่ำง
-

กำรขำยรถจักรยำนยนต์กับกำรขำยรถมอเตอร์ไซค์ จัดอยู่ใน
รำยกำรเดียวกันในกำรจัดประเภทอุตสำหกรรม เนื่องจำก
คำว่ำ จักรยำนยนต์หรือมอเตอร์ไซค์มีควำมหมำยเดียวกัน
แม้จะเขียนต่ำงกัน
กำรอำบน้ำ กำรแปรงฟัน และกำรแต่งหน้ำ กิจกรรม
ทั้งหมด
ควรนำมำจัดกลุ่มว่ำเป็นกลุ่มในควำมหมำย
เดียวกันในไฟล์รหัส เนือ่ งจำกจัดอยู่ในรำยกำรเดียวกันใน
กำรจัดจำแนกกิจกรรมกำรใช้เวลำ คือ รำยกำรกิจกรรม
กำรดูแลและกำรดำเนินชีวิตส่วนบุคคลเหมือนกัน

แนวปฏิบัติ

กำรรวบรวมอรรถำภิธำนศัพท์ในไฟล์รหัส (codefiles) ทำง
สถิติ โดยทัว่ ไปแล้วเป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนที่รบั ผิดชอบใน
กำรจัดทำมำตรฐำนกำรจัดจำแนกสถิติ
1.9 รายการเพิ่มเติม
เป็นรำยกำรที่กำหนดไว้สำหรับข้อมูลที่ไม่สำมำรถจัดจำแนกในรำยกำร
ใดๆ ของกำรจัดจำแนกสถิติได้เลย เช่น ไม่ได้ระบุรำยละเอียด ไม่ตอบ คำตอบอยู่
นอกขอบเขต เป็นต้น เพื่อให้กำรกำหนดรำยกำรทั้งหมดในโครงสร้ำงกำรจัดจำแนก
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน จึงกำหนดรำยกำรเพิ่มเติม โดยแบ่งออกเป็น 8 ประเภท
ดังนี้
1.9.1 ไม่ได้จัดจาแนกไว้ในที่อื่น (Not elsewhere classified: nec)
รำยกำร "ไม่ได้จัดจำแนกไว้ในที่อื่น" เป็นรำยกำรที่กำหนดเพิ่มเติม
ขึ้นเพื่อใช้กับข้อมูลที่เกิดขึ้นนำนๆ ครั้ง หรือไม่คำดคิดว่ำจะเกิดขึ้น โดยทั่วไป
ชื่อรหัสของรำยกำรนี้กำหนดโดยนำมำรวมกับชื่อรหัสของรำยกำรที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่ำและลงท้ำยด้วย "9" และรำยกำรนี้อำจใช้ชื่ออื่นแต่ควำมหมำย
เหมื อ นกั น คื อ "ไม่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นที่ อื่ น (not elsewhere specified : nes)"
หรือ "ไม่ได้รวมไว้ในที่อื่น (not elsewhere included)"
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139
ตัวอย่ำง

กำรผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ
1391 กำรผลิตผ้ำจำกกำรถักนิตและโครเชต์
1392 กำรผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป (ยกเว้นเครื่องแต่งกำย)
1393 กำรผลิตพรมและสิ่งปูพนื้ ที่ทำจำกสิ่งทอ
1399 กำรผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ ซึ่งไม่ได้จัดจำแนก
ไว้ในที่อื่น

1.9.2 ไม่ได้ระบุรายละเอียด (Not Further Defined : nfd)
รำยกำร "ไม่ได้ระบุรำยละเอียด" เป็นรำยกำรที่กำหนดเพิ่มเติม
ขึ้นมำ เนื่องจำกข้อมูลที่ได้มำมีรำยละเอียดไม่เพียงพอสำหรับนำมำจัดจำแนก
ในรำยกำรที่มีระดับที่ละเอียดมำกที่สุดได้ แต่สำมำรถจัดจำแนกในรำยกำรที่
จั ด อยู่ ใ นระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ได้ โ ดยทั่ ว ไปชื่ อ รหั ส ของรำยกำรนี้ ก ำหนดขึ้ น มำ
โดยรวมกับชื่อรหัสของหมวดหมู่ที่อยู่ในระดับสูงกว่ำ รวมทั้ง กำหนดให้อยู่ที่
ระดับล่ำงสุดของโครงสร้ำงและลงท้ำยด้วย "0"
06116 กำรดูแลสัตว์เลี้ยง
061161 กำรดูแลประจำวัน รวมถึง กำรให้อำหำร
กำรทำควำมสะอำด กำรตัดแต่งขน กำรจูงเดิน
ตัวอย่ำง
061162 กำรนำสัตว์เลี้ยงไปรับกำรรักษำ
061169 กำรดูแลสัตว์เลี้ยงด้ำนอืน่ ๆ
061160 กำรดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งไม่ได้ระบุรำยละเอียด
1.9.3 ไม่ตอบ (Non-Response)
รำยกำร "ไม่ได้ระบุ" เป็นรำยกำรที่กำหนดเพิ่มเติมขึ้นมำ เพื่อใช้ใน
กรณีเดียวเท่ำนั้น คือ กรณีทผี่ ู้ให้ข้อมูลไม่ได้ตอบอะไรมำในคำถำม โดย
หมวดหมู่นี้อำจใช้ชื่ออื่นที่มีควำมหมำยเหมือนกัน คือ "ไม่ระบุ (Not Stated/
Not Specified)"
1.9.4 ปฏิเสธที่จะตอบ (Refused to Answer)
รำยกำร "ปฏิเสธที่จะตอบ" เป็น รำยกำรที่กำหนดเพิ่มเติมขึ้นมำ
เพื่อใช้ในกรณีเดียวเท่ำนั้น คือ กรณีที่ผู้ให้ข้อมูลแสดงควำมตั้งใจที่จะไม่ตอบ
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คำถำม ซึ่งรำยกำรนี้มีกำร นำไปใช้มำกในกำรเก็บข้อมูลแบบตัวต่อตัว หรือ
สัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ แต่อำจใช้ในกำรทอดแบบสอบถำมได้
ในกรณีที่ผู้ให้ข้อมูลแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจน
ว่ ำ ปฏิ เ สธหรื อ ไม่ ต้ อ งกำรที่ จ ะตอบค ำถำม
โดยรำยกำรนี้ อ ำจใช้ ชื่ ออื่ นที่ มี ควำมหมำย
เหมื อนกั น คื อ "ปฏิ เสธที่ จะตอบ (Object to
Answering /Refused)"
https://www.interaction-design.org
ผู้ให้ข้อมูลตอบคำถำมด้วยประโยค "ไม่ใช่ธุระของคุณ" ข้อมูล
ที่ได้ต้องลงรหัสทีร่ ำยกำร "ปฏิเสธที่จะตอบ"
ตัวอย่ำง

1.9.5 คาตอบอยูน่ อกขอบเขต (Response Outside Scope)
รำยกำร "คำตอบอยู่นอกขอบเขต" เป็นรำยกำรที่กำหนดเพิม่ เติม
ขึ้นมำ เนื่องจำกข้อมูลทีไ่ ด้รับได้มำมีควำมหมำยและชัดเจน แต่เห็นได้ชัดว่ำไม่
อยู่ในขอบเขตของกำรจัดจำแนกหรือหัวข้อที่กำหนดไว้ โดยรำยกำรนีม้ ชี ื่ออื่น
ที่มีควำมหมำยเหมือนกัน คือ "นำมำใช้ไม่ได้ (Not Applicable: N/A)"
ในกรณีที่คำถำมในแบบสอบถำมถำมว่ำ “ปัจจุบันท่ำนอำศัย
อยู่กับใคร” ผู้ให้ข้อมูลตอบว่ำ “อำศัยอยู่กับสัตว์เลี้ยง” ทั้งที่
ตัวอย่ำง วัตถุประสงค์ของคำถำมนี้คือ ต้องกำรทรำบควำมสัมพันธ์
ของกำรอยู่อำศัยร่วมกับคนด้วยกัน ทำให้ข้อมูลที่ได้ตอ้ งลง
รหัสที่หมวดหมู่ "คำตอบอยู่นอกขอบเขต"
1.9.6 คาตอบไม่สามารถระบุได้ (Response Unidentifiable)
รำยกำร "คำตอบไม่สำมำรถระบุได้" เป็นรำยกำรที่กำหนดเพิม่ เติม
ขึ้นมำ เนื่องจำกข้อมูลทีไ่ ด้มำมีลักษณะดังนี้
- อ่ำนไม่ออก
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-

-

-

ไม่ชัดเจนว่ำคำตอบที่ได้มำหมำยควำมถึงอะไร โดยทั่วไปเกิด
จำกข้อมูลมีรำยละเอียดไม่เพียงพอ กำกวม ไม่ชัดเจน หรือ
คลุมเครือ
ให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกัน เช่น กำเครื่องหมำยทัง้ ในช่องใช่และ
ไม่ใช่ในคำถำมเดียวกัน
ข้อ มู ล มี ค วำมชัดเจนและอยู่ ในขอบเขตของกำรจั ด จ ำแนก
อย่ ำ งเห็ น ได้ ชั ด หรื อ อยู่ ใ นวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก ำหนด แต่ ไ ม่
สำมำรถลงรหัสได้เนื่องจำกไม่มี รำยกำรที่เหมำะสมในกำรจัด
จำแนก เช่น ในกำรจัดจำแนกไม่ได้มีกำรกำหนดรำยกำร "ไม่ได้
จัดจำแนกไว้ในที่อื่น (not elsewhere classified: nec)" หรือ
"ไม่ได้ระบุรำยละเอียด (not further defined: nfd)" ไว้

1.9.7 ตอบซ้า (Repeated Value)
รำยกำร "ตอบซ้ำ" เป็นรำยกำรที่ต้องใช้อย่ำงระมัดระวังและใช้ใน
กรณีเดียวเท่ำนั้นคือ กรณีทคี่ ำถำมสำมำรถให้เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ
และผู้ให้ข้อมูลเลือกตอบมำ 2 ข้อ โดยคำตอบที่ได้ถูกจัดจำแนกอยู่ในหมวดหมู่
เดียวกัน ทำให้คำตอบที่ได้รับไม่สำมำรถนำมำจำแนกควำมแตกต่ำงได้ตำม
วัตถุประสงค์ หรือทำให้ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ตอบแบบสอบถำมเกิดควำมสับสน
จำกสำเหตุดังกล่ำว เป็นกำรบ่งชี้ถึงกำรจัดหมวดหมู่ของแบบสอบถำมที่ไม่
เหมำะสม
1.9.8 ไม่ทราบ (Don't Know)
รำยกำร "ไม่ทรำบ" เป็นรำยกำรที่กำหนดเพิ่มเติมขึ้นมำเนื่องจำก
ผู้ให้ข้อมูลไม่รู้จะตอบคำถำมว่ำอย่ำงไร ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในโครงกำรสำรวจทำง
ครัวเรือนโดยยอมให้มีคำตอบ "ไม่ทรำบ" อยู่ในแบบสอบถำม ซึ่งรำยกำร
ดังกล่ำวนี้รวมถึงกรณีของ "ไม่แน่ใจ" ด้วยเช่นกัน
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2. องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดจำแนกสถิติ คือ องค์ประกอบที่
ควรจะมีในกำรพัฒนำกำรจัดจำแนกสถิติ ที่นอกเหนือจำกองค์ประกอบหลัก เพื่อ
ช่วยให้ผู้ใช้เกิดควำมเข้ำใจมำกขึ้นเกี่ยวกับกำรจัดจำแนกสถิติ และสำมำรถนำไปใช้
งำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ
2.1 ตารางเปรียบเทียบ (Concordances/Correspondence/Mapping
Tables)
ตำรำงเปรียบเทียบเป็นตำรำงที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรจัดจำแนก
ต่ำงฉบับหรือกำรจัดจำแนกต่ำงประเภท เป็นกำรแสดงควำมสัมพันธ์จำกรำยกำรใน
กำรจัดจำแนกหนึ่ง (กำรจัดจำแนกต้นทำง) ไปยังรำยกำรในอีกกำรจัดจำแนกหนึ่ง
(กำรจัดจำแนกปลำยทำง) ซึ่งสำมำรถกำหนดรูปแบบของตำรำงเปรียบเทียบเป็น 2
รูปแบบ ได้แก่
2.1.1 ตารางเปรียบเทียบแบบง่าย
เป็นตำรำงเปรียบเทียบที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำยกำรที่เป็น
หนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one หรือ 1:1) หรือ ควำมสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อหนึ่ง
(many-to-one หรือ m:1) ซึ่งหมำยควำมว่ำ ข้อมูลสำมำรถเปลี่ยนจำกกำรจัด
จำแนกหนึ่งไปเป็นกำรจัดจำแนกหนึ่งได้โดยตรง
ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1)
ตัวอย่ำง

ต้นทำง
A
B
C
D
E

ปลำยทำง
1
2
3
4
5
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ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อหนึ่ง (m:1)
ตัวอย่ำง

ต้นทำง
A
B
C
D
E

ปลำยทำง
1
2
3
4
5

2.1.2 ตารางเปรียบเทียบแบบซับซ้อน
เป็นตำรำงเปรียบเทียบแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำยกำรที่เป็น
แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (one-to-many หรือ 1 : m ) หรือ ควำมสัมพันธ์แบบกลุ่ม
ต่อกลุ่ม (many-to-many หรือ n:m) ซึ่งหมำยควำมว่ำ ข้อมูลไม่สำมำรถ
เปลี่ยนจำกกำรจัดจำแนกหนึ่งไปเป็นกำรจัดจำแนกหนึ่งได้โดยตรง
ดังนั้นสิ่งจำเป็นสำหรับควำมสัมพันธ์แบบนี้ คือ ค่ำช่วยแปลงรหัส
(Translation aid values) ซึ่งเป็นค่ำที่เป็นตัวเลข (อำจเป็นเปอร์เซ็นต์) ที่
บอกให้ ท รำบว่ ำ ข้ อ มู ล ของรำยกำรหนึ่ งในกำรจั ดจ ำแนกต้ นทำงถู ก แบ่ ง
ออกเป็ นสองหรื อ สำมรำยกำรในกำรจั ดจ ำแนกปลำยทำงในสั ด ส่ ว นหรื อ
เปอร์เซ็นเท่ำไหร่ในแต่ละคู่
ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1 : m)
ตัวอย่ำง

ต้นทำง
A
B
C
D
E

ปลำยทำง
1
2
3
4
5
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ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (n:m)
ตัวอย่ำง

ต้นทำง
A
B
C
D
E

ปลำยทำง
1
2
3
4
5

ข้อสังเกต: ตำรำงเปรียบเทียบเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีเมื่อมีกำรพัฒนำกำรจัดจำแนก
สถิติฉบับใหม่ เช่น ตำรำงเปรียบเทียบระหว่ำง ISIC Rev.3.0 กับ ISIC
Rev.4 หรือ CPC Ver.1.0 กับ CPC Ver.2.0 เป็นต้น และเพื่อให้เห็น
ประวัติควำมเป็นมำ และกำรพัฒนำกำรจัดจำแนกสถิติที่มีควำม
เกี่ยวข้องกัน ควรมีตำรำงเปรียบเทียบเช่นกัน เช่น ISIC กับ CPC หรือ
ISIC กับ HS เป็นต้น
2.2 ดัชนีการจัดจาแนก (Classification Indexes)
เอกสำรกำรจัดจำแนกสถิติที่เผยแพร่ให้กับผู้ใช้ ควรจัดทำดัชนีทั้งที่เรียง
ตำมรหัสและเรียงตำมลำดับตัวอักษร ซึ่งในดัชนีอำจประกอบด้วยเนื้อควำมหรือ
เฉพำะคำหลัก (Keywords) ที่เลือกจำกชื่อรำยกำรหรือในคำอธิบำย โดยอำจเป็น
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จำกทั้งกำรสำมะโน/สำรวจ
และข้อมูลที่ได้จำกกำร
บริหำรงำนหรือทะเบียน ที่ได้จำกกำรทำไฟล์รหัส (Codefiles) และยังสำมำรถ
นำไปใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในกำรค้นหำรหัสได้อีกด้วย
ตัวอย่าง ดัชนีการจัดประเภทอุตสาหกรรมประเทศไทย
จัดเรียงตามรหัส
ตัวอย่ำง
กิจกรรม 10111 กำรฆ่ำสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) เช่น
10111 ฆ่ำสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)
10111 ฆ่ำและชำแหละหมู
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10111
10111
10111
10111
10111
10111
10111
10111
10111
10111
10111
10111
10111

ฆ่ำและตัดแต่งเนือ้ สุกร
ฆ่ำและชำแหละแพะ
ฆ่ำและชำแหละเนื้อหมู
ฆ่ำและชำแหละเนื้อวัว
ฆ่ำและชำแหละเนื้อแพะ
ฆ่ำและชำแหละเนื้อควำย
ฆ่ำและตัดแต่งเนือ้ สัตว์ล่ำขนำดเล็ก
โรงฆ่ำหมู
โรงฆ่ำวัว
โรงฆ่ำไก่
ฆ่ำและตัดแต่งเนือ้ กระต่ำย
ซื้อหมูมำฆ่ำขำย
เชือดกระบือขำย

2.3 แนวทางการลงรหัส (Coding Guideline)
ควรมีแนวทำงในกำรบันทึกและลงรหัสที่ ง่ำยที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้ ให้กับ
ผู้ใช้รวมถึงแนวทำงกำรตัดสินใจที่ช่วยให้ผู้ใช้ใช้กำรจัดจำแนกได้ง่ำยมำกขึ้น เช่น
กรณีที่มีข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่อำจด้วยระยะเวลำ สภำพเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กำรเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วของสินค้ำ
และบริกำรในอุตสำหกรรม ICT เป็นต้น ควรมีกำรกำหนดแนวคิด
เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทรำบว่ำในกำรลงรหัส เนื่องจำกกำรจัดจำแนกสถิติ
ได้ประกำศใช้ไปแล้ว และยังไม่ถึงกรอบระยะเวลำในกำรปรับปรุง
พร้อมทั้งจัดทำบันทึกไว้ เพื่อนำไปพิจำรณำในกำรพัฒนำกำรจัด
จำแนกสถิตฉิ บับใหม่
กรณีที่ข้อมูลมีควำมซับซ้อน ยำก หรือผิดปกติจนไม่สำมำรถหำ
รำยกำรที่เหมำะสมเพือ่ จัดจำแนกได้
กรณีที่ข้อมูลสำมำรถตีควำมได้หลำกหลำยและก้ำกึ่งต่อกำรจัด
จำแนกสถิติ
ฯลฯ
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2.4 คาอธิบายศัพท์ (Glossay)
เป็นกำรอธิบำยควำมหมำยของคำศัพท์เฉพำะบำงคำในเรื่องที่จัดทำกำร
จั ด จ ำแนกสถิ ติ เพื่ อ ควำมสะดวกและสร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจของผู้ ใ ช้ ไ ปในแนวทำง
เดียวกัน
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ขั้นตอนกำรพัฒนำกำรจัดจำแนกสถิติ
ในกำรพัฒนำกำรจัดจำแนกสถิติ จำเป็นต้องมีกำรวำงแผนและเตรียมงำน
อย่ำงรอบคอบ บำงกำรจัดจำแนกสถิติเป็นกำรจัดจำแนกที่มีเนื้อหำและโครงสร้ำงขนำด
ใหญ่เช่น กำรจัดประเภทอุตสำหกรรมประเทศไทย กำรจัดประเภทอำชีพประเทศไทย
เป็นต้น มีรอบในกำรปรับปรุงที่ค่อนข้ำงนำน คือ ทุก 5 ปี หรือ 10 ปี มีผลกระทบต่อผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งหลำยส่ ว น โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง ผลกระทบต่ อ กำรน ำเสนอข้ อ มู ล ต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจและผลกระทบที่มีต่อกำรไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนหรืองำนทะเบียน
อี ก ทั้ ง กำรจั ด จ ำแนกสถิ ติ เ ป็ น เสมื อ นแกนหลั ก (Core) ของข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนกำรผลิตสถิติในหลำยขั้นตอน จึงต้องมีขั้นตอนกำรพัฒนำที่ชัดเจนและสื่อสำร
แผนกำรพัฒนำหรือกำรปรับปรุงกำรจัดจำแนกสถิติ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลยังคง
สำมำรถนำเสนอต่อผู้ใช้ได้อย่ำงถูกต้องและต่อเนื่อง
ในคู่มือนี้ได้กำหนดขั้นตอนกำรพัฒนำไว้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ซึ่งในทำงปฏิบัติ
ไม่จำเป็นต้องรอให้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งสิ้นสุ ดลง อำจมีบำงขั้นตอนที่สำมำรถเริ่ม
เตรียมกำรพร้อมหรือหรือคู่ขนำนกันได้ ขั้นตอนทั้งหมดประกอบด้วย

วางแผน

กาหนด
ขอบเขต

จัดเตรียม
ร่าง

จัดทา
เอกสาร

ขั้นตอนการพัฒนาการจัดจาแนกสถิติ

ดูแลและ
สนับสนุน
การ
นาไปใช้
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1. วางแผน
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกของพัฒนำกำรจัดจำแนกสถิติ ประกอบด้วย
- กำรกำหนดและชี้แจงวัตถุประสงค์โดยรวมของกำรพัฒนำกำรจัดจำแนก
- กำรกำหนดทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้ในโครงกำร เช่น บุคลำกร งบประมำณ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น
- กำรวำงแผนกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนกำร
ให้ควำมคิดเห็น เช่น ควรมีกำรสำรวจควำมต้องกำรของกลุ่มผู้ใช้หรือไม่
ควรมีกำรประชุมคณะกรรมกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ วิธีกำรแก้ปัญหำ
หำกมีควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงกลุ่มผูใ้ ช้ต่ำง/ผู้มีสว่ นได้เสีย เป็นต้น
- กำหนดส่วนงำนและทีมที่รับผิดชอบ
- กำหนดบทบำทของสมำชิกในทีม
- กำหนดคำบเวลำกำรดำเนินงำน
2. กาหนดขอบเขต
ขั้นตอนนี้เป็นกำรพิจำรณำและกำหนดขอบของกำรจัดจำแนก ประกอบด้วย
- กำหนดหน่วยสถิติที่ต้องกำรจัดจำแนกให้ชัดเจน
- มีกำรจัดจำแนกที่คล้ำยกันที่พัฒนำแล้วบ้ำงหรือไหม
- มีมำตรฐำนกำรจัดจำแนกที่พัฒนำโดยองค์กรระหว่ำงประเทศที่สำมำรถ
นำมำอ้ำงอิงบ้ำงหรือไม่
- มีข้อจำกัดด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทีม
่ ีผลกระทบต่อกำรจัดจำแนกหรือไม่
- หำผู้ใช้และผู้มีสว
่ นได้ส่วนเสียของกำรจัดจำแนกทั้งในและนอกหน่วยงำน
- กำหนดวัตถุประสงค์ในกำรนำกำรจัดจำแนกไปใช้ เช่น ใช้เป็นกรอบกำร
จัดเก็บข้อมูล ใช้ในกระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นต้น
- กำหนดสถำนะของกำรจัดจำแนก เช่น กำรจัดจำแนกเพื่อใช้ในหน่วยงำน กำร
จัดจำแนกที่เป็นมำตรฐำนของประเทศไทย เป็นต้น
- กำหนดชื่อกำรจัดจำแนก โดยชื่อควรสะท้อนให้เห็นลักษณะเฉพำะของกำร
จัดจำแนก และเป็นไปตำมข้อตกลงของกำรตั้งชื่อกำรจัดจำแนก
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3. จัดเตรียมร่าง
ขั้นตอนนี้เป็นกำรกำรจัดเตรียมร่ำงกำรจัดจำแนก ประกอบด้วย
- พิจำรณำวัตถุประสงค์หลักของกลุ่มผู้ใช้และผู้มส
ี ่วนได้ส่วนเสียและนำมำ
เป็นหลักในกำรจัดทำร่ำงกำรจัดจำแนก
- กำหนดรูปแบบของโครงสร้ำง เช่น แบบแนวรำบ แบบลำดับขั้น เป็นต้น
- กำหนดโครงสร้ำงหลักของกำรจัดจำแนก
- กำหนดรหัสรำยกำรกำรจัดจำแนก
- กำหนดชื่อรำยกำรของแต่ละรหัสให้กระชับและเข้ำใจได้ง่ำย
- กำหนดรำยกำรเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลที่คำดไม่ถึงหรือมีรำยละเอียดไม่ครบถ้วน
- จัดทำตำรำงเปรียบเทียบ
4. จัดทาเอกสาร
ขั้นตอนนี้เป็นกำรจัดทำเอกสำรกำรจัดจำแนก ประกอบด้วย
- จัดทำคำนำในเอกสำรกำรจัดจำแนก
- จัดทำคำอธิบำยเกีย
่ วกับแนวคิด คำนิยำม และคำศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรจัด
จำแนก
- จัดทำโครงสร้ำงภำพรวมของกำรจัดจำแนก เพื่อให้ผู้ใช้เห็นโครงสร้ำง ระดับ
รหัสได้อย่ำงง่ำยและเข้ำใจ
- จัดทำสรุปกระบวนกำรพัฒนำกำรจัดจำแนกทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1–4
- จัดทำเอกสำรเพือ
่ ส่งให้กับกลุ่มผู้ใช้และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
5. ดูแลและสนับสนุนการนาไปใช้
ขั้นตอนนี้เป็นกำรพิจำรณำและกำหนดวิธีกำรดูแล กำรปรับปรุง กำรส่งเสริม
และสนับสนุนกำรนำกำรจัดจำแนกไปใช้ ซึ่งถือว่ำเป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญมำกเพื่อให้กำร
จัดจำแนกที่ได้รับกำรพัฒนำมีกำรนำไปใช้งำนอย่ำงถูกต้องและต่อเนือ่ ง ประกอบด้วย
- แจ้งกลุ่มผู้ใช้และผู้มส
ี ่วนได้ส่วนเสียทรำบถึงวันที่จะเผยแพร่กำรจัดจำแนก
- เผยแพร่และรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรจัดจำแนกให้กับสำธำรณชนทรำบ
- กำหนดกระบวนกำรดูแลรักษำกำรจัดจำแนก ได้แก่
 ทำให้มั่นใจว่ำมีกำรนำกำรจัดจำแนกไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
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กำหนดช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดจำแนกจำกผู้ใช้
จัดกำรอบรมเกี่ยวกับกำรจัดจำแนก
กำหนดผู้รับผิดชอบในกำรตอบคำถำมเกี่ยวกับกำรจัดจำแนกและให้
คำแนะนำเกี่ยวกับกำรนำไปใช้อย่ำงต่อเนือ่ ง
สอบถำมควำมพึงพอใจในกำรใช้กำรจัดจำแนก เพื่อให้แน่ใจว่ำ กำรจัด
จำแนกยังคงตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มผู้ใช้และผูม้ ีส่วนได้เสีย
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ควำมสอดคล้องระหว่ำงมำตรฐำนกำรจัดจำแนกสถิติ
เพื่อกำรเปรียบเทียบและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ควำมสอดคล้อง (Harmonization)
กำรปรับให้สอดคล้องกันในเชิงของสถิติมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมหรือเปรียบเทียบ
ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวมรวมจำกประชำกรที่ แตกต่ ำงกั น ช่วงเวลำที่ แตกต่ำงกั น วิธีกำรเก็ บ
รวบรวมข้อมูลที่แตกต่ำงกัน หรือหน่วยสถิติที่แตกต่ำงกัน ซึ่งสำมำรถทำให้สอดคล้องกัน
ได้โดยต้องเป็นชุดข้อมูลที่มีกำรใช้มำตรฐำนและกำรจัดจำแนกสถิติที่เป็นแบบเดียวกัน
หรือที่มีควำมสอดคล้องกัน จะทำไม่ได้ก็ต่อเมื่อพยำยำมที่จะทำเอำมำตรฐำนหรือกำร
จัดจำแนกที่แตกต่ำงกันมำเปรียบเทียบกัน ดังนั้นจึงต้องอธิบำยให้ชัดเจนว่ำตรงไหนของ
ชุดข้อมูลที่มีควำมเหมือนหรือแตกต่ำงกัน ซึ่งกำรปรับกำรจัดจำแนกให้สอดคล้องกันมี
แนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
1. มีคำอธิบำยและวัตถุประสงค์ของกำรวิเครำะห์ ที่ต้องกำรนำไปใช้ ซึ่งรวมถึงส่วนที่
แสดงให้เห็นว่ำส่ วนใดหรื อรำยกำรใดระหว่ำงกำรจัดจำแนกสถิติ 2 ชุด ที่มีควำม
เหมือนหรือแตกต่ำงกัน เพื่อให้สำมำรถประมำณควำมถูกต้องของข้อมูลได้ เช่น หำก
ต้องกำรคำนวณอัตรำกำรว่ำงงำนตำมกลุ่มอำยุอำจพบว่ำคำนิยำมของตัวแปรอำยุที่ได้
จำกชุดข้อมูล 2 ชุดมีควำมแตกต่ำงกัน คือ ชุดหนึ่งใช้นิยำมของกำรคำนวณอำยุจำก
“ปีที่เกิด” ในขณะที่อีกชุดหนึ่งใช้ “อำยุเต็มปีบริบูรณ์จำกวันเกิดครั้งสุดท้ำย” ซึ่งทำ
ให้ผลของกำรคำนวณอำยุที่ได้มีควำมแตกต่ำงกัน
2. มีกระบวนกำรปรับกำรจัดจำแนกและมำตรฐำนสถิติที่แตกต่ำงกัน ให้เป็น “กรอบ
มำตรฐำนกลำง (common framework)” และเปรียบเทียบควำมสอดคล้องกันให้
ได้มำกที่สุด รวมถึงพยำยำมใช้ แนวคิดและคำศัพท์กลำงร่วมกันและจัดทำตำรำง
เปรียบเทียบพร้อมรำยละเอียดระหว่ำงกำรจัดจำแนกสถิตทิ ี่แตกต่ำงกัน
3. ในกรณีของกำรจัดจำแนกสถิตทิ ี่แตกต่ำงกัน กำรปรับให้มีควำมสอดคล้องกันได้นั้น
ต้องมีควำมเข้ำใจถึงพื้นฐำนและลักษณะของควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจน กำรเลือกที่
จะปรับให้เข้ำกับอันใดอันหนึ่งขึ้นอยู่กับกำรลำดับควำมสำคัญของกำรนำไปใช้หรือ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้
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4. ต้ องมี กำรแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลระหว่ ำงหน่ วยงำนที่ รั บผิ ดชอบกำรจั ด จ ำแนกสถิ ติ ที่
เกี่ยวข้อง หำกไม่มีกำรแลกเปลี่ยนดังกล่ำวอำจทำให้มีกำรตีควำมเกี่ยวกับแนวคิด
และคำอธิบำยในแต่ละรำยกำรแตกต่ำงกัน
5. ไม่ควรปรับกำรจัดจำแนกสถิติโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น เช่น อำจมีผลต่อ
กำรวิเครำะห์ที่ใช้กำรจัดจำแนกในกำรนำเสนอข้อมูลเป็นอนุกรมเวลำ เป็นต้น ดังนั้น
สิ่งสำคัญคือ ควรมีกำรประกำศแผนกำรปรับ แต่เนิ่นๆ ให้แก่ผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีเวลำเพียงพอสำหรับ ผู้รับผิดชอบกำรจัดจำแนกในกำรวำงแผนเตรียมงำน
และผู้ใช้ที่เตรียมพร้อมสำหรับกำรนำไปใช้
6. ผู้รับผิดชอบกำรจัดจำแนกสถิติที่เกี่ยวข้องควรทำงำนร่วมกันในกำรปรับให้สอดคล้อง
กันหรือผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยอำจตั้งเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนเพื่อ
ลดควำมซ้ำซ้อนในปรับกำรจัดจำแนกสถิติว่ำต้องกำรปรับให้มีควำมสอดคล้องแบบใด
โดยสำมำรถแบ่งประเภทกำรปรับกำรจัดจำแนกสถิติออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
6.1 กำรจัดจำแนกแบบอ้ำงอิง (Reference classifications)
เป็นกำรจัดจำแนกสถิติที่ได้รับกำรยอมรับในวงกว้ำง มีข้อตกลงอย่ำง
เป็นทำงกำรและได้รับกำรรับรองให้เป็นต้นแบบสำหรับกำรพัฒนำหรือปรับ ปรุงกำร
จัดจำแนก ทั้งในส่วนของแนวคิดพื้นฐำน โครงสร้ำง และคำนิยำมของรำยกำร โดย
กำรจัดจำแนกสถิติระหว่ำงประเทศถือว่ำเป็นกำรจัดจำแนกแบบอ้ำงอิง ได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรสถิติแห่งสหประชำชำติ หรือคณะกรรมกำรอื่นๆ
เช่น องค์ กำรศุ ล กำกรโลก (WCO) องค์ กำรอนำมั ย โลก(WHO) กองทุ นกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ(IMF) องค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ
(UNESCO) องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ(ILO) เป็นต้น ขึ้นอยู่กับประเด็นที่เป็น
สำระสำคัญ
ตัวอย่ำงกำรจัดจำแนกแบบอ้ำงอิง (Reference
classifications)
ตัวอย่ำง
- Harmonized Commodity Description and
Coding System (HS) จัดทำโดยองค์กำรศุลกำกรโลก
(WCO)
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-

-

-

International Standard Industrial Classification
of All Economic Activities (ISIC) จัดทำโดย United
Nations Statistics Division (UNSD)
Central Product Classification (CPC) จัดทำโดย
United Nations Statistics Division (UNSD)
International Standard Classification of Education
(ISCED) จัดทำโดยองค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO)
International Standard Classification of
Occupations (ISCO) จัดทำโดยองค์กำรแรงงำน
ระหว่ำงประเทศ(ILO)

6.2 กำรจัดจำแนกแบบปรับเปลี่ยน (Derived classifications)
เป็นกำรจัดจำแนกสถิติที่ยึดเอำกำรจัดจำแนกแบบอ้ำงอิงที่สอดคล้อง
กันเป็นหลักในกำรกำหนดรำยกำรจัดจำแนก โดยอำจนำเอำรำยกำรจำกกำรจัด
จำแนกสถิตแิ บบอ้ำงอิงมำจัดเรียงใหม่ หรือนำเอำรำยกำรกำรจัดจำแนกสถิตอิ ้ำงอิง
มำแบ่งย่อยให้ละเอียดมำกขึ้น
ตัวอย่ำงกำรจัดจำแนกแบบปรับเปลี่ยน (Derived
classifications)
ตัวอย่ำง
- 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

51

52

คู่มือกำรจัดจำแนกสถิติ [Guideline for Statistical Classification]

6.3 กำรจัดจำแนกแบบสัมพันธ์ (Related classifications)
เป็นกำรจัดจำแนกที่อำจมีเพียงบำงส่วนหรือบำงระดับของโครงสร้ำงที่
สำมำรถอ้ำงถึงกำรจัดจำแนกแบบอ้ำงอิงได้
ตัวอย่ำงกำรจัดจำแนกแบบสัมพันธ์ (Related classifications)
- North American Industry Classification System
ตัวอย่ำง
(NAICS) พัฒนำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ ให้สำมำรถ
เปรียบเทียบกับ ISIC ได้ในระดับ 2 หลัก
- Australian and New Zealand Standard Industrial
Classification (ANZSIC) พัฒนำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบกับ ISIC ได้บำงส่วน
ในกรณีที่ต้องกำรพัฒนำกำรจัดจำแนกสถิติตำมประเภทอุตสำหกรรม
ของแต่ละประเทศ อำจกำหนดให้ ประเภทของกำรจัดจำแนกสถิติเป็นแบบมีกำร
ปรับเปลี่ยนหรือแบบสัมพันธ์ก็ได้ ขึ้นกับควำมต้องกำรของแต่ละประเทศ เช่น ถ้ำ
เป็น “กำรจัดจำแนกแบบมีกำรปรับเปลี่ยน” ก็อำจใช้โครงสร้ำงเดียวกันกับ ISIC แต่
มีกำรกำหนดรำยกำรให้ละเอียดมำกขึ้นกว่ำโครงสร้ำงของ ISIC ที่มีอยู่ นอกจำกนี้ยัง
อำจตัดทอนบำงรำยกำรของโครงสร้ำง ISIC ที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของประเทศ
เช่น NACE ที่มีโครงสร้ำงเหมือน ISIC เป็นต้น
แต่หำกเลือกกำรจัดจำแนกแบบสัมพันธ์
รำยกำรที่กำหนดอำจมี
โครงสร้ำงบำงส่วนเหมือน ISIC และบำงส่วนแตกต่ำงจำก ISIC บำงส่วน เช่น NAICS
ที่มีโครงสร้ำงเหมือนกับ ISIC ในระดับเลขสองหลักเท่ำนั้น เป็นต้น
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คำอธิบำยศัพท์
การจัดจาแนกสถิติ (Statistical Classification)
เป็นกำรจัดจำแนกที่พัฒนำขึ้น เพื่อจัดกลุ่มชุดของรำยกำรข้อมูลที่มีควำมสัมพันธ์กันใน
รูปแบบที่มีควำมหมำย เป็นระบบ และเป็นมำตรฐำน เพือ่ ใช้ในกำรผลิตและนำเสนอ
ข้อมูลสถิติ
การจัดจาแนกตามสากล (International Classification)
เป็นกำรจัดจำแนกที่พัฒนำโดยหน่วยงำนหรือองค์กรระหว่ำงประเทศ
การจัดจาแนกทีน่ ามาปรับให้สอดคล้องกัน (Harnomised Classification)
เป็นกำรจัดจำแนกที่พัฒนำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ รวมหรือเปรียบเทียบข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนหรือระหว่ำงประเทศ โดยใช้แนวคิดและโครงสร้ำงกำรจัดจำแนกเหมือนกัน
การจัดจาแนกแบบแนวราบ (Flat Classification)
กำรจัดจำแนกที่มีโครงสร้ำงเพียงระดับเดียว
การจัดจาแนกแบบลาดับขั้น (Hierarchic Classification)
กำรจัดจำแนกที่มีโครงสร้ำงมำกกว่ำหนึ่งระดับ ซึ่งจำนวนระดับนั้นขึน้ กับควำมละเอียด
ของข้อมูลที่ต้องกำร
ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Exhaustiveness)
กำรมีรำยกำรกำรจัดจำแนกสถิติที่จำเป็นให้ครบถ้วน เพื่อกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของผู้ใช้สำหรับตัวแปรที่จัดจำแนก
ความสมดุลของสถิติ (Statistical Balance)
ในกำรพัฒนำกำรจัดจำแนกสถิติ ไม่ควรให้มรี ำยกำรจัดจำแนกในระดับเดียวกันมีขนำด
ประชำกรที่แตกต่ำงจำกรำยกำรอื่นมำกเกินไป หำกทำได้ควรกระจำยให้แต่ละรำยกำรมี
ขนำดประชำกรที่ใกล้เคียงกัน ไม่เอนเอียงไปด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
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ทดสอบทางสถิติถึงความความถูกต้องในการใช้งาน (Statistical Feasibility)
กำรทดสอบควำมเป็นไปได้ของควำมถูกต้องในกำรจัดจำแนกข้อมูลลงในแต่ละรำยกำร
ดังนั้นกำรแบ่งประเภทหรือจัดจำแนกข้อมูลของแต่ละรำยกำร ต้องมีควำมแตกต่ำงอย่ำง
ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถจัดจำแนกข้อมูลลงในรำยกำรได้อย่ำงง่ำยดำยและถูกต้อง
ความเป็นอิสระระหว่างแต่ละรายการที่จัดจาแนก (Mutual Exclusivity)
กำรจำแนกหรือจัดประเภทข้อมูลออกมำเป็นแต่ละรำยกำร จำเป็นต้องมีควำมแตกต่ำง
หรือมีควำมเป็นอิสระต่อกันอย่ำงชัดเจน สำมำรถจัดจำแนกหรือจัดประเภทลงในรำยกำร
ใดรำยกำรหนึ่งเท่ำนั้น ต้องไม่เกิดกรณีที่จัดประเภทลงซ้ำกันหรือหำทีล่ งไม่ได้
ฉบับทีข่ องการจัดจาแนก (Classification Version)
สิ่งที่แสดงถึงลำดับกำรปรับปรุงกำรจัดจำแนกสถิติในเรื่องเดียวกัน
เนื่องจำกกำรจัด
จำแนกสถิติอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หำกมีกำรประเมินสถำนกำรณ์กำรนำข้อมูลสถิติมำ
ใช้งำนแล้วพบว่ำไม่สะท้อนควำมเป็นจริงเท่ำที่ควร จึงมีกำรปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ที่แท้จริง จึงต้องมี “ฉบับ” เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทรำบ
ชื่อย่อการจัดจาแนก (Classification Identifier)
เป็นคำย่อเพือ่ ใช้เรียกชื่อกำรจัดจำแนกมักเป็นคำย่อมำจำกชื่อภำษำอังกฤษ เช่น ISIC ย่อ
มำจำก International Standard Industrial Classification of All Economic
Activities เป็นต้น
ตารางเปรียบเทียบ (Condordance)
เป็นตำรำงที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรจัดจำแนกต่ำงฉบับกัน หรือกำรจัดจำแนกต่ำง
เรื่องหรือต่ำงตัวแปรกัน เพื่อให้ข้อมูลสำมำรถเปรียบเทียบได้แม้จะจะเป็นสถิติที่ผลิตขึ้น
จำกหน่วยงำนที่แตกต่ำงกันหรือต่ำงช่วงเวลำก็ตำม
มาตรฐานการจัดจาแนก (Standard Classification)
กำรจัดจำแนกที่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและแนวทำงที่กำหนด
ยอมรับโดยทั่วไป

ซึ่งได้รับกำรรับรองและ
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รหัสรายการ (Code)
ตัวอักษรหรือตัวเลขจำนวนหนึ่งตัวหรือมำกกว่ำหนึ่งตัว หรืออำจผสมกันระหว่ำงตัวอักษร
หรือตัวเลขก็ได้ เพื่อนำมำกำหนดเป็นรหัสรำยกำรของกำรจัดจำแนก
หน่วยสถิติ (Statistical Units)
หน่วยที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งที่ได้จำกกำรสังเกตหรือกำรวัด
โดยหน่วยสถิติ
สำมำรถเป็นได้ทั้ง คน ผลิตภัณฑ์ สถำนประกอบกำร พื้นทีท่ ำงภูมศิ ำสตร์ เป็นต้น
อรรถาภิธานศัพท์และไฟล์รหัส (Thesaurus and Codefiles)
รำยชื่อข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละรหัสที่ได้จำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ทั้งจำก
กำรสำรวจเฉพำะ กำรสำรวจทัว่ ไป คำทีม่ ักสะกดผิด คำที่มคี วำมหมำยเดียวกัน หรือ
แม้แต่คำที่คนละควำมหมำยแต่ถูกจัดจำแนกไว้ในกลุ่มเดียวกัน
และนำข้อมูลทีไ่ ด้มำ
จัดเก็บตำมรำยกำรที่กำหนดไว้ในกำรจัดจำแนก เพื่อนำมำสร้ำงเป็นไฟล์รหัสและนำมำใช้
ในกำรลงรหัสข้อมูลแบบอัตโนมัติ
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