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 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดการเข้ารับการอบรมออนไลน์เรื่อง “การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศ
ไทย รุ่นที่ 3” เพ่ือสร้างความเข้าใจพ้ืนฐานด้านการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย การบริหารจัดการ
มาตรฐานสถิติประเทศไทย และการพัฒนาสถิติทางการประเทศไทย ให้น าไปสู่แนวคิดการบริหารจัดการระบบ
สถิติแบบ “Demand-Driven ความต้องการให้ประเทศมีสถิติทางการที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ (Users)” และ “Data-Driven Decision หลักการตัดสินใจและวางแผนโดยอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูล
เชิงสถิติ” ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Digital Disruption) สถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) และการเกิดขึ้นของข้อมูลจ านวนมาก (Big Data) จาการด าเนินงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) ให้ภาคส่วนราชการมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงได้ส่งผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมคือ นายวายุ จินดาพล นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ (ผู้อบรม) เพ่ือรับการฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง “การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย  
รุ่นที่ 3” ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 ผ่านโปรแกรม Google Meet  ผู้อบรมขอกราบ
ขอบพระคุณวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ได้ฝึกอบรมผ่านการบรรยาย การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์รวมถึงการตั้งค าถามในการอบรมครั้งนี้     
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ผลกำรอบรมกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติประเทศไทย รุ่นที่ ๓ 

๑. กำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติประเทศไทย 

๑.๑ ระบบสถิติประเทศไทย 

ระบบสถิติประเทศไทยเป็นแบบกระจายงาน (Decentralized Statistical System) แต่ละหน่วยงาน
สามารถผลิตข้อมูลสถิติภายใต้ความต้องการของตนเองได้ ได้แก่ สถิติจากงานทะเบียน สถิติจากการส ารวจหรือ
ส ามะโน โดยมีส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการระบบสถิติดังกล่าว [1] โดยมี
แนวคิดการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทยคือ “Demand-Driven ความต้องการให้ประเทศมีสถิติ
ทางการที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Users)”  

จากการอบรมดังกล่าว ผู้อบรมจึงวิเคราะห์และสร้างแนวคิดการบริหารจัดการระบบสถิติของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ว่า สถิติทางการที่ต้องการใช้ (Demand) ของ สคบ. คือ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นที่ ๑๗. ประเด็นความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม และประเด็นที่ ๒๐. ประเด็นการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ) 
แผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านสังคม: ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม ด้านกฎหมาย: 
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน : จัดระบบบริหารและบริการ
ประชาชนให้เป็นดิจิทัล) และนโยบายรัฐบาล (ข้อ 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันและ
ข้อ 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ) แผนกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Sustainable Development Goals: SDGs (เป้าหมายที่ 12 ภายในปี พ.ศ. 2573 การร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ เพ่ือแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูล  และเป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน การเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและ
ครอบคลุมทุกระดับ) ดังสรุปตาม รูปที่ 1 ด้ำนซ้ำย 

ส่วนสถิติที่มีอยู่ (Supply) ที่เกิดจากกระบวนการท างานของ สคบ. ได้แก่ สถิติรับเรื่องราวร้องทุกข์
ผู้บริโภค สถิติรับจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง สถิติผู้กระท าความผิดคดีอาญา สถิติจ านวนเครือข่าย
ผู้บริโภค เป็นต้น และเกิดจากกระบวนการท างานร่วมกันของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค ข้อมูลการอนุญาตประกอบธุรกิจ 
ข้อมูลเตือนภัยข่าวสารองค์ความรู้ และข้อมูลด าเนินคดี (รูปที่ 1 ด้ำนขวำ) 

ก่อให้เกิดสถิติทางการระหว่างผู้ใช้และผู้ผลิต เพ่ือน าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานสถิติของ สคบ. และ
สร้างการบูรณาการด้านข้อมูล และเป็นก้าวที่ส าคัญไปสู่การเป็นองค์กรที่ตัดสินใจและด าเนินการโดยใช้ข้อมูล
ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good governance (ดังสรุปตาม รูปที่ 1) 
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๕ ๑. กำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติประเทศไทย 

 
รูปที่ 1 แนวคิดการบริหารจัดการระบบสถิติของ สคบ. 
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๖ การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุ่นที่ ๓ 

๑.๒ แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 

 จากแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2565) ฉบับปรับปรุง และภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีระบบสถิติที่ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดสถิติทางการที่ใช้ในการพัฒนา
ประเทศ” สคบ. ต้องเร่งพัฒนาจัดการระบบสถิติ และส่งเสริมการผลิตสถิติให้ได้มาตรฐาน และร่วมมือกับ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ในเรื่อง การจัดระบบการประสานงานด้านสถิติ กลไกการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม 
ก าหนดสถิติทางการ (Official Statistics) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของประเทศ พัฒนาการจัดท า/การใช้ข้อมูล
สถิติจากการบริหารงาน (Administrative Records) ให้มากขึ้น พัฒนาคุณภาพ จัดท ามาตรฐานสถิติและ
ส่งเสริมการน าไปใช้ประโยชน์ บูรณาการข้อมูลภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน และการให้บริการ
เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติในภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
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๗ ๒. ควำมหมำยของกำรพัฒนำสถิติทำงกำร 

๒. ควำมหมำยของกำรพัฒนำสถิติทำงกำร 
 สถิติทางการ (Official Statistics) คือสถิติที่มีระบบการผลิตถูกต้องตามหลักการที่วางไว้อย่างเป็น
ระบบ และมีมาตรฐานคุณภาพที่ก าหนด รวมถึงเป็นสถิติที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถน ามาใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิง (Reference) ที่มีความน่าเชื่อถือสูง[2] ดังนั้น สคบ. จ าเป็นต้องพัฒนาสถิติของประเทศเพ่ือไม่เกิด
สภาวการณ์ Data silo ต่างระบบจัดเก็บต่างเจ้าของ ข้อมูลมีวิธีการและช่วงเวลาในการจัดเก็บที่ต่างกัน ข้อมูล
เดียวกันแต่มีค านิยามต่างกันตามภารกิจ/กฎหมายของหน่วยงาน ข้อมูลมีคุณภาพและมาตรฐานที่แตกต่างกัน 
ข้อมูลมีความซ้ าซ้อน ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานน าใช้ประโยชน์รว่มกันได้ยาก ข้อมูลไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
เป็นต้น  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สคบ. และส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้น าร่องโครงการจัดท า
รายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบมานานุกรม (Directory Services)[3] เรื่อง 
“ข้อมูลการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” และเปิดเผยชุดข้อมูลดังกล่าวผ่านศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้ชื่อ “data.go.th” ภายใต้ค าอธิบายข้อมูล (Metadata) 
ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ (รูปที่ 2)[4] จากการก าหนดประเด็นเพ่ือพัฒนาสถิติทางการ ในอนาคตผู้อบรมเห็นว่า 
สคบ. จ าเป็นต้องก าหนดประเด็นผ่านการคัดเลือกประเด็นการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ ประเด็นผู้สูงอายุ 
และยุติธรรม  
 
 

 

รูปที่ 2 ค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐของ สคบ.  



 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค 

๘ การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุ่นที่ ๓ 

๓. กำรพัฒนำสถิติทำงกำรประเทศไทย 

๓.๑ หลักกำรพื้นฐำนสถิติทำงกำร  

 หลักการพ้ืนฐานสถิติทางการ 10 ประการ (The Fundamental Principles of Official Statistics: 
FPOS) คือ กรอบเชิงนโยบายที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้แต่ละประเทศน าไปปฏิบัติในการผลิตสถิติ
ทางการให้มีคุณภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ และประกาศให้
หน่วยสถิติใช้ เป็นแนวทางในการผลิตสถิติทางการของประเทศไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน UN 
ประกอบด้วย[5] 
 1. ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้มีควำมเป็นกลำงและเข้ำถึงได้อย่ำงเท่ำเทียม  (Relevance, 
Impartiality, and Equal Access) สถิติทางการเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลสารสนเทศที่ขาดเสียมิได้ของ
สังคมประชาธิปไตย ที่ให้บริการข้อมูลในด้านเศรษฐกิจ ประชากร สังคม สิ่งแวดล้อม ต่อรัฐบาลและประชาชน 
ด้วยเหตุนี้สถิติทางการต้องเก็บรวบรวมและจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของความเป็นกลาง เพ่ือให้ตรงต่อความ
ต้องการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยหน่วยสถิติต้องพึงเคารพสิทธิของประชาชนในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูล
สถิติและสารสนเทศ 
 2. ผลิตตำมมำตรฐำนวิชำชีพหลักวิชำกำรและจรรยำบรรณวิชำชีพ (Professional Standards,  
Scientific Principles, and Professional Ethics) หน่วยสถิติต้องใช้วิธีการและกระบวนการในการเก็บ
รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และน าเสนอสถิติทางการอย่างมืออาชีพ บนพ้ืนฐานของหลักวิชาการและ
จรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือรักษาความน่าเชื่อถือของสถิติทางการ 
 3. เผยแพร่อย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้ (Accountability and Transparency) หน่วยสถิติต้อง
เผยแพร่แหล่งที่มา ระเบียบวิธี และกระบวนการในการผลิตสถิติทางการตามมาตรฐานวิชาการ เพ่ือแสดงถึง
ความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อการได้มาซึ่งข้อมูล รวมถึงให้ผู้ใช้สามารถนาสถิติทางการไปใช้ได้อย่างมั่นใจและ
ถูกต้อง 
 4. ป้องกันกำรใช้อย่ำงไม่ถูกต้อง (Prevention of Misuse) หน่วยสถิติมีสิทธิในการให้ข้อคิดเห็นเมื่อ
มีการตีความ และน าสถิติทางการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
 5. เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมำะสม (Sources of Official Statistics) ข้อมูลที่น ามาใช้ในวัตถุประสงค์
เชิงสถิตินั้น อาจได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจากการส ารวจหรือการบริหารงาน ดังนั้นหน่วยสถิติต้องเลือก
แหล่งข้อมูลที่เหมาะสมและคุ้มค่าเพ่ือนามาผลิตสถิติทางการ โดยค านึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย งบประมาณ 
และภาระของผู้ให้ข้อมูล 
 6. รักษำข้อมูลเป็นควำมลับโดยเคร่งครัด (Confidentiality) ข้อมูลเฉพาะบุคคล/เฉพาะรายไม่ว่าจะ
เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่หน่วยสถิติจัดเก็บต้องรักษาปกปิดไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและใช้
ประโยชน์ในทางสถิติเท่านั้น 

7. เผยแพร่กฎหมำยเกี่ยวกับระบบสถิติ (Legislation) กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการของระบบสถิติต้องเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

8. ประสำนควำมร่วมมือภำยในประเทศ (National Coordination) ประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยสถิติภายในประเทศเป็นปัจจัยส าคัญที่ทาให้ระบบสถิติมีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อน ลดภาระผู้ให้ข้อมูล และช่วยให้เกิดการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ผ่านการใช้มาตรฐานสถิติ 

9. ใช้มำตรฐำนสำกล (Use of International Standards) หน่วยสถิติควรใช้แนวคิด การจัดจ าแนก 
และระเบียบวิธีสถิติที่เป็นสากล เพ่ือส่งเสริมให้ระบบสถิติมีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพในทุกระดับ 

10. พัฒนำระบบสถิติผ่ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  (International Cooperation) ความ
ร่วมมือด้านสถิติระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาของระบบสถิติ
ทางการในทุกประเทศ 
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๙ ๓. กำรพัฒนำสถิติทำงกำรประเทศไทย 

๓.๒ วิธีกำร เครื่องมือ และแนวทำงกำรประเมินคุณภำพสถิติทำงกำร 
วิธีการ เครื่องมือ และแนวทางการประเมินคุณภาพสถิติทางการ สามารถด าเนินการผ่าน การประเมิน 

(Check list) เบื้องต้นด้วยตนเอง และการประเมินคุณภาพของสถิติทางการเป็นไปตามหลักการพ้ืนฐานสถิติ
ทางการของ สคบ. ซึ่งผู้อมรมได้ท าการประเมินคุณภาพสถิติทางการของ สคบ. ด้วยการประเมิน (Check list) 
เบื้องต้นด้วยตนเอง  

 ๓.๒.๑ กำรประเมิน (Check list) คุณภำพสถิติทำงกำรของ สคบ. เบื้องต้นด้วยตนเอง 
รูปที่ 3 แสดงวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพข้อมูลสถิติด้วยตนเองเบื้องต้นพบว่า (ข้อ 1) สคบ. เป็น

หน่วยงานที่มีการผลิตสถิติเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
(จ านวนผู้ร้องทุกข์ เพศ อายุและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ จ านวนผู้ประกอบการที่ถูกร้องทุกข์ จ านวนประเภทหรือ
ชนิดเรื่องร้องทุกข์ เป็นต้น) ข้อมูลเชิงคุณภาพจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (ระดับความพึงพอใจจากระบบร้อง
ทุกข์ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นการใช้ระบบ เป็นต้น) ข้อมูลเชิงปริมาณจากระบบจดทะเบียนขายตรงและ
ตลาดแบบตรง (จ านวนผู้ประกอบการจดทะเบียน จ านวนชนิดและประเภทธุรกิจที่จดทะเบียน เป็นต้น) ข้อมูล
เชิงคุณภาพจากระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง (ระดับความพึงพอใจจากระบบ ข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นการใช้ระบบ เป็นต้น) (ข้อ 2) ในการผลิตสถิติเชิงปริมาณของ สคบ. ด้านการรับเรื่องร้องทุกข์เป็น
การผลิตที่ปราศจากการแทรกแซงเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิง
ประชากรที่เกิดระบบฐานข้อมูล เช่นเดียวกันระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง ส่วนในการผลิตสถิติ
เชิงคุณภาพของ สคบ. ส่วนใหญ่ใช้การส ารวจผ่านบุคคลที่ 3 (Third party) แต่เนื่องจากงบประมาณที่จ ากัด 
จ าเป็นต้องใช้การส ารวจผ่านระบบแทน ท าให้ความน่าชื่อถือของข้อมูลลดลง (ข้อ 3) สคบ. มีแนวทางในการ
ผลิตและเปิดเผยข้อมูลตามหลักพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA: Personal 
Data Protection Act) (ข้อ 4) รวมถึงมีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล และการรักษาความลับ มีการ
จัดท าประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของระระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และแผนจัดการความเสี่ยง การวางแผนป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ 
นอกจากนี้ (ข้อ 5) หน่วยสถิติที่ผลิตขึ้นต้องมีการตีความทั้งชั้นผู้ผลิต ผู้อ านวยการ สิ้นสุดถึงผู้บริหารสูงสุดเพ่ือ
อนุมัติการเผยแพร่ สถิติดังกล่าวทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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๑๐ การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุ่นที่ ๓ 

 

รูปที่ 3 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพข้อมูลสถิติด้วยตนเองเบื้องต้นของ สคบ. (Check list) 
  

จากสถิติที่ได้จากระบบต่างๆ ของ สคบ. (ข้อ 6) จะถูกใช้เพ่ือน ามาวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนา ทั้ง
ในรูปแบบระบบ Dashboard แสดงเรื่องร้องทุกข์ประจ าจังหวัด สัดส่วนเรื่องร้องทุกข์ท้ังหมด แนวโน้มเรื่องร้อง
ทุกข์ต่อปี ซึ่งหน่วยงานสามารถวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมประมวลผลข้อมูลจ านวนมาก (ได้แก่ Power BI หรือ 
Tableau) และแสดงผลให้อยู่ในรูปแบบของชาร์ต (Chart) หรือ ตาราง (Table) แบบ Real-time (รูปที่ 3) 
และน าเสนอในรูปของงานส ารวจและวิจัย ได้แก่ รายงานวิจัยผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อ
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ปี 2563[6] รายงานสถิติผลการด าเนินงานของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 – 2563[7] รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564[8] และรายงานการวิจัยมุ่งสู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565[9] เป็นต้น ทั้งนี้ (รูปที่ 4) (ข้อ 7) สคบ. ประกอบด้วย บุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ทางด้านสถิติ เช่น เจ้าหน้าที่พัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ส ารวจและวิจัย รวมถึงที่ปรึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงการด าเนินงานด้านสถิติ แต่ถ้า สคบ. จะขับเคลื่อนการท างานด้านสถิติอย่างจริงจัง อาจต้องเพ่ิม
บุคลากรด้านนี้โดยเฉพาะ ผ่านการอบรมหรือการคัดเลือกบุคลากรเฉพาะทาง  
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รูปที่ 4 ตัวอย่างระบบบริการภายใต้ระบบฐานข้อมูล รูปแบบ Business intelligence ในรูปแบบของชาร์ต 
(Chart) แบบ Real-time 

 

 
รูปที่ 5 ตัวอย่างงานส ารวจและวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 
 จากการน าร่องโครงการจัดท ารายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบมานานุ
กรม (Directory Services) (ข้อ 8) สคบ. ได้มีการจัดตั้งทีมบริกรข้อมูลทั้ง (ชุดเล็ก) และคณะกรรมการธรร
มาภิบาลข้อมูล (ชุดใหญ่)[3] เพ่ือน าร่องดูแลและรับผิดชอบในการจัดการคุณภาพของข้อมูลสถิติในหน่วยงาน 
(ข้อ 9) ซึ่งในคณะท างานจะประกอบด้วย ส านัก กอง กลุ่มต่างๆ ทั้งหมดใน สคบ. ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้หลักโดย
ภาพรวมเพ่ือให้ได้สถิติทางการตามต้องการ (ข้อ 10) และตรวจสอบข้อมูล ชั้นความลับ รวมถึงก าหนดค่าหรือ
นิยามต่างๆ ภายใต้หลักการธรรรมาภิบาลข้อมูล (data catalog) (ข้อ 11) ในช่วงแรกของการด าเนินการ 
คณะกรรมการได้ใช้ค าแนะน า ค าชี้แจง หรือคู่มือในการผลิตสถิติ ตามหลักที่ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) 
และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ก าหนด เพ่ือต่อยอดไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
(Open Data) ของ สคบ. (ข้อ 12) น าไปสู่การตรวจสอบและประเมินการผลิตสถิต และปรับปรุงการ
ด าเนินการครั้งต่อไปในอนาคต  

        

เลือกชุดข้อมูลภาคใต้
(ระบบจะแสดงชุดข้อมูลเ พาะภาคใต้)
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๑๒ การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุ่นที่ ๓ 

 แหล่งข้อมูลสถิติของ สคบ. (ข้อ 13) เกิดจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคและระบบจดทะเบียนขายตรง
และตลาดแบบตรง ซึ่งเป็นระบบน าเข้าข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลและเป็นข้อมูลเชิงประชากรซึ่งมีความ
น่าเชื่อถือสูง (ข้อ 14) โดยหน่วยงานได้มีการตั้งค านิยาม การจ าแนกตามมาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล
ข้อมูล (ข้อ 15) และเผยแพร่แบบ real time ให้อยู่ในรูปแบบของชาร์ต (Chart) หรือ ตาราง (Table) ด้วย
ระบบ Dashboard แบบ Business intelligence  
 สุดท้ายนี้ สคบ. หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าการน าร่องโครงการจัดท ารายการข้อมูลภาครัฐ (Government 
Data Catalog) และระบบมานานุกรม (Directory Services) (ข้อ 16) ความรู้และความเข้าใจในการจัดท า
ค าอธิบายข้อมูล (Metadata) จากระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง จะน าไปใช้กับระบบอ่ืนๆ ได้แก่ 
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ระบบยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระบบพัฒนาระบบบริหาร ระบบด้านบุคลากร 
เป็นต้น (ข้อ 17) ให้เกิดการใช้งานอย่างเท่าเทียมของบุคลากรทุกคนในองค์กร รวมไปถึงบุคลภายนอกทั้งผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการด้านต่างๆ ของ สคบ. (ข้อ 18) เพ่ือให้ตรงต่อเวลา ทันสถานการณ์ (ข้อ 19) 
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้ง เว็บไซด์ (www.OCPB.go.th) แอพพลิเคชั่นบนมือถอื (OCPB connect) รวมทั้ง
ช่องทางการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ (Facebook Line Pantip และ YouTube เป็นต้น) และ (ข้อ 20) และ
ส ารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผลงาน (ตัวอย่างดังรูปที่ 5) 
  

 

รูปที่ 6 ตัวอย่างการส ารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ “ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค” 

 

 ๓.๒.๑ กำรประเมินคุณภำพของสถิติทำงกำรตำมหลักกำรพื้นฐำนสถิติทำงกำรของ สคบ. 
ส่วนวิธีการ เครื่องมือ และแนวทางการประเมินคุณภาพสถิติทางการ ด้วยวิธีการประเมินคุณภาพของ

สถิติทางการเป็นไปตามหลักการพ้ืนฐานสถิติทางการของ สคบ.  (หัวข้อ 3.1) ซึ่งผู้อมรมได้ท าการประเมิน
คุณภาพสถิติทางการของ สคบ. ตามหลักการพ้ืนฐานสถิติทางการของ สคบ. ทั้งหมด 8 ข้อ (เป็นความคิดเห็น
ของผู้อบรม) ทั้งนี้ หลักการที่ 7 เผยแพร่กฎหมายเก่ียวกับระบบสถิติ และหลักการที่ 10 พัฒนาระบบสถิติผ่าน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ไม่ได้อยู่ในแบบประเมินฯ ซึ่งแบบประเมินมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 – 2.00  
(เกณฑ์ตามค าอธิบายและผลการประเมิน ดังรูปที่ 6)[6] (ข้อ 1) สคบ. มีการเก็บสถิติด้านเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค 
เรื่องจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง เป็นต้น เป็นการเก็บสถิติตามความต้องการของผู้ใช้ (ทั้งบุคลากร
และผู้รับบริการ) ที่ให้บริการข้อมูลในด้านเศรษฐกิจ ประชากร สังคม ท าให้เกิดประโยชน์ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคอย่างแท้จริง (2.00 คะแนน)  
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ในด้านข้อมูลเชิงปริมาณ (ข้อ 2) สคบ. ใช้วิธีการเก็บสถิติผ่านระบบสารสนเทศ (ระบบฐานข้อมูล) 
ประมวลผลผ่านผ่านโปรแกรมประมวลผลข้อมูลจ านวนมาก (ได้แก่ Power BI หรือ Tableau) มีการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบ Business Intelligent และน าเสนอด้วยระบบ Dashboard ในรูปแบบของชาร์ต (Chart) หรือ ตาราง 
(Table) แบบ Real-time ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่วนใหญ่ สคบ. ใช้การส ารวจผ่านบุคคลที่ 3 (Third party) และ
เป็นไปตามการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตรค านวณตาม ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) แต่
เนื่องจากงบประมาณที่มีอย่างจ ากัด ซึ่งจ าเป็นต้องใช้การส ารวจผ่านระบบแทน ท าให้ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ลดลง (1.50 คะแนน)  

ในด้านข้อมูลเชิงปริมาณ (ข้อ 3) จากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค การเผยแพร่สถิติของ สคบ. มีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีแหล่งที่มา ระเบียบวิธี และกระบวนการในการผลิตตามมาตรฐาน สามารถน าไปใช้
ได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง ส่วนด้านข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การส ารวจผ่านบุคคลที่ 3 (Third party) ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ภายใต้งบประมาณที่มีอย่างจ ากัด สคบ. จ าเป็นต้องส ารวจ
ด าเนินการเองท าให้อย่างม่ันใจของผู้รับบริการลดลง (1.50 คะแนน) 

ภายใต้ระบบการท างานของ สคบ. มีการป้องกันการใช้อย่างไม่ถูกต้องของหน่วยสถิติ (ข้อ 4) คือการ
ตรวจสอบข้อมูลตามล าดับสายบังคับบัญชา ผ่านหัวหน้าฝ่าย ผู้อ านวยการกอง/ กลุ่ม รองเลขาธิการและ
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ผู้อบรมเห็นว่าการให้ข้อคิดเห็นเมื่อมีการตีความ และ
น าสถิติทางการไปใช้ให้ถูกต้อง ควรมีนักสถิติประจ าหน่วยงาน หรือขอความเห็นจากที่ปรึกษาที่มีความช านาญ
เฉพาะ (1.00 คะแนน)  

สคบ. มีแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในวัตถุประสงค์เชิงสถิติ (ข้อ 5) ผ่าน 2 ระบบ คือการเก็บข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศ (ข้อมูลประชากร) และข้อมูลจากการการส ารวจ (ข้อมูลเชิงสถิติ) โดย สคบ. เลือกแหล่งข้อมูล
ที่เหมาะสมและคุ้มค่า ค านึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย ภายใตง้บประมาณที่มีอย่างจ ากัด (1.50 คะแนน) 

ตามแนวทางในการผลิตและเปิดเผยข้อมูลตามหลักพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 (PDPA: Personal Data Protection Act) (ข้อ 6) สคบ. มีการรักษาข้อมูลเป็นความลับอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะข้อมูลบุคคล ได้แก่ ข้อมูลผู้ร้องทุกข์ เป็นต้น และข้อมูลนิติบุคคล ได้แก่ ข้อมูลผู้ประกอบการผู้ถูกร้อง
ทุกข์ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง เป็นต้น ซ่ึงสถิตดิังกล่าวมีการจัดเก็บ รักษา 
ปกปิด อย่างเป็นความลับ เคร่งครัดและใช้ประโยชน์ในทางราชการเท่านั้น (2.00 คะแนน) 

สคบ. มีการประสานความร่วมมือภายในประเทศ (ข้อ 8) น าร่องโครงการจัดท ารายการข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data Catalog) และระบบมานานุกรม (Directory Services) กับส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(สสช.) และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลการ
คุ้มครองผู้บริโภคตามโครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภคโดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการ
คุ้มครองผู้บริโภค  6 ประเภทชุดข้อมูล 28 หน่วยงาน[10] (2.00 คะแนน)  

สคบ. ใช้มาตรฐานสากล หน่วยสถิติควรใช้แนวคิด การจัดจ าแนก และระเบียบวิธีสถิติที่เป็นสากล ได้แก่ 
การส ารวจผ่านบุคคลที่ 3 (Third party) การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตรค านวณตาม ทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane) เพ่ือส่งเสริมให้ระบบสถิติมีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพในทุกระดับ อย่างไรก็ตามผู้อบรม
เห็นว่า สคบ. ควรมีนักสถิติประจ าหน่วยงาน หรือที่ปรึกษาที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (1.00 คะแนน) 
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๑๔ การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุ่นที่ ๓ 

 

 

รูปที่ 7 คุณภาพของสถิติทางการเป็นไปตามหลักการพ้ืนฐานสถิติทางการ (10 ข้อ) ของ สคบ.
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ท้ังน้ี       รท่ี 7 เผยแพร่ก หมายเก่ียวกับระบบสถิติ และ
      รท่ี 10 พั นาระบบสถิติผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ ไม่ได้อยู่ในแบบประเมิน 
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๑๕ ๓. กำรพัฒนำสถิติทำงกำรประเทศไทย 

 

 ๓.๒.๓ กำรประเมินคุณภำพของสถิติทำงกำรเชิงมิติครอบคลุม ๓ มิติของ สคบ. 
 นอกจากนี้ ผู้อบรมยังได้ประเมินคุณภาพของสถิติทางการเชิงมิติครอบคลุม ๓ มิติ (สภาพแวดล้อมเชิง
สถาบัน (Institutional Environment) กระบวนการทางสถิติ (Statistical processes) และผลผลิตทางสถิติ 
(Statistical outputs)) ไมต่้องประเมินมิติระบบสถิติ (วัดเฉพาะส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ในฐานะหน่วยงาน
กลางในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ) ซึ่งแบบประเมินมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 – 2.00 (เกณฑ์ตาม
ค าอธิบาย และผลการประเมิน แสดงดังรูปที่ 7) ดังนี้ 
 สภำพแวดล้อมเชิงสถำบัน (Institutional Environment)  

- หลักปฏิบัติข้อที่ 1 ความเป็นอิสระและความเป็นมืออาชีพ การด าเนินงานของหน่วยสถิติต้องเป็นอิสระ
จากหน่วยงานนโยบาย หน่วยงานหรือคณะกรรมการบริหารหรือกากับดูแลของภาครัฐตลอดจนองค์กรอิสระต่าง ๆ 
ในภาคเอกชน เพ่ือรับรองความน่าเชื่อถือในระดับสากล ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (ตัวชี้วัดที่ 1.1) หน่วยสถิติ
มีแนวปฏิบัติทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศทางสถิติ (ตัวชี้วัด
ที ่1.2) หน่วยสถิติสามารถเลือกแหล่งข้อมูลและวิธีการทางสถิติ (ระเบียบวิธี มาตรฐานและกระบวนการทางสถิติ) 
รวมทั้งตัดสินใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ได้โดยเอกเทศตามความเหมาะสมทางสถิติ และ (ตัวชี้วัดที่ 1.3) ยินยอมให้
หน่วยสถิติท่ีเหมาะสมให้ความเห็นเกี่ยวกับการตีความที่ผิดพลาดและการใช้สถิติในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสม  

- หลักปฏิบัติข้อที่ 2 การเก็บรักษาความลับของข้อมูล หน่วยสถิติต้องรับประกันว่า มีการรักษาข้อมูล
เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายและข้อมูลที่เป็นความลับ ให้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด โดยจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น และไม่มีการน าไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (ตัวชี้วัดที่ 
2.1) หน่วยสถิติมีข้อปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือรักษาข้อมูลในกระบวนการผลิตและ
เผยแพร่สถิติให้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน (ตัวชี้วัดที่ 2.2) หน่วยสถิติมี
บทลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติในการรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ 
(ตัวชี้วัดที่ 2.3) หน่วยสถิติมีการจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือรักษาความปลอดภัย ความถูกต้องสมบูรณ์ของ
ฐานข้อมูลสถิติ และ (ตัวชี้วัดที่ 2.4) หน่วยสถิติมีกฎระเบียบหรือข้อตกลงที่ชัดเจนส าหรับบุคคลภายนอกในการ
เข้าถึงข้อมูลสถิติระดับย่อย (microdata) เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

จากการประเมินเบื้องต้นผู้อบรมเห็นว่า (ความคิดเห็นส่วนตัว) สคบ. มีการด าเนินงานด้านสถิติอย่างเป็น
อิสระ สามารถเลือกแหล่งข้อมูลและวิธีการทางสถิติ ได้แก่ สถิติเรื่องร้องทุกข์และสถิติทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจจด
ขายตรงและตลาดแบบตรง ผ่านระบบสารสนเทศ (ระบบฐานข้อมูล) น าไปสู่การเผยแพร่อย่างเป็นเอกเทศ พร้อม
ทั้งเทคโนโลยีเพ่ือรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องสมบูรณ์ของฐาน แต่ด้านความน่าเชื่อถือในระดับสากลอาจ
ยังคงตอ้งอาศัยนักสถิติ หรือที่ปรึกษาที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (1.8 คะแนน) 
 กระบวนกำรทำงสถิติ (Statistical processes) 

- หลักปฏิบัติข้อที่ 3 ความถูกต้องของระเบียบวิธีทางสถิติ ความถูกต้องของระเบียบวิธีทางสถิติเป็น
รากฐานส าคัญของคุณภาพสถิติและความถูกต้องนี้ต้องอาศัยความพร้อมด้านเครื่องมือ กระบวนการ และความ
ช านาญ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ (ตัวชี้วัดที่ 3.1) มีกรอบการดาเนินงานด้านระเบียบวิธีสถิติในภาพรวม 
(แนวคิด ค าจ ากัดความการจัดจ าแนก ฯลฯ) สอดคล้องกับมาตรฐาน แนวทาง และแนวปฏิบัติที่ดีตามสากล 
(ตัวชี้วัดที่ 3.2) มีกระบวนการที่ท าให้มั่นใจว่า แนวคิด ค าจ ากัดความ และการจัดจ าแนกเป็นไปตามมาตรฐานและ
สอดคล้องกันทั้งองค์กร (ตัวชี้วัดที่ 3.3) มีการประเมินและปรับปรุงทะเบียน/กรอบตัวอย่างเพ่ือให้มั่นใจว่า ผลผลิต
สถิติจะมีคุณภาพสูง (ตัวชี้วัดที่ 3.4) มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาด้านสถิติให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ และ 
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๑๖ การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุ่นที่ ๓ 

(ตัวชี้วัดที่ 3.5) มีการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาระเบียบวิธีสถิติ  การน า
ระเบียบวิธีสถิติไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้มีเครื่องมือที่ดีขึ้น 

- หลักปฏิบัติข้อที่ 4 กระบวนการสถิติที่เหมาะสม กระบวนการสถิติ (ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลไป
จนถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล) ที่มีความเหมาะสมถือเป็นรากฐานส าคัญของคุณภาพสถิติ  
ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ (ตัวชี้วัดที่ 4.1) มีการทดสอบและปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล (โดยทั่วไปคือแบบสอบถามหรือ computer application) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
(ตัวชี้วัดที่ 4.2) การออกแบบการส ารวจ การเลือกตัวอย่าง และการประมาณค่าเป็นไปตามหลักวิชาการสถิติ  
พร้อมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ (ตัวชี้วัดที่ 4.3) มีการก ากับดูแลการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
บันทึกข้อมูล และการลงรหัสให้ถูกต้องและทันสมัยเสมอ (ตัวชี้วัดที่ 4.4) มีการปรับแก้และแทนค่าข้อมูลที่ขาด
หายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการสถิติ (ตัวชี้วัดที่ 4.5) เมื่อมีการใช้ข้อมูลจากการบริหารงาน/งานทะเบียนควร
ตรวจสอบว่าประชากรสอดคล้องกับผลลัพธ์ทางสถิติที่ต้องการ การจัดจ าแนก และแนวคิดที่เหมาะสมและข้อมูล
จากการบริหารงาน/งานทะเบียนสมบูรณ์และทันสมัย และ (ตัวชี้วัดที่ 4.6) มีการประสานความร่วมมือไปยังหน่วย
ผลิตข้อมูลจากการบริหารงาน ให้มีการออกแบบหรือปรับปรุงข้อมูลให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทางสถิติ 

จากการประเมินผู้อบรมเห็นว่า (ความคิดเห็นส่วนตัว) สคบ. ยึดถือในความถูกต้องของข้อมูล และมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค พร้อมทั้งการ
ประเมินระบบอย่างสม่ าเสมอ แม้ว่าจะมีการร่วมมือด้านการสร้างและเชื่อมโยงฐานข้อมูล แต่ยังขาดการอบรม
ความรู้ด้านสถิติแก่บุคลากรเพ่ือให้มั่นใจว่าผลผลิตสถิติจะมีคุณภาพสูง และการน าระเบียบวิธีสถิติไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงาน (1.5 คะแนน) 

ผลผลิตทำงสถิติ (Statistical outputs)  
- หลักปฏิบัติข้อที่ 5 ตรงตามความต้องการผู้ใช้ สถิติทางการที่ผลิตได้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 

ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (ตัวชี้วัดที่ 5.1) มีกระบวนการปรึกษาหารือกับผู้ใช้ข้อมูล พร้อมทั้งก ากับดูแลและ
ติดตามว่าสถิติสอดคล้องกับความต้องการ (ตัวชี้วัดที่ 5.2) มีขั้นตอนในการจัดล าดับความส าคัญของผู้ใช้ และมี
การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้(ตัวชี้วัดที่ 5.3)  

- หลักปฏิบัติข้อที่ 6 ความถูกต้องแม่นย าและเชื่อถือได้ สถิติทางการที่ผลิตได้ต้องมีความแม่นย าและ
น่าเชื่อถือ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (ตัวชี้วัดที่ 6.1) มีการประเมินและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ (ข้อมูลดิบ)ข้อมูลที่เกิดระหว่างการประมวลผล/การวิเคราะห์ และข้อมูลที่เผยแพร่ (ตัวชี้วัด
ที่ 6.2) มีการวัดค่าความคลาดเคลื่อนจากการเลือกตัวอย่างและความคลาดเคลื่อนที่ไม่ได้เกิดจากการเลือก
ตัวอย่าง พร้อมทั้งจัดท าเป็นเอกสาร (ตัวชี้วัดที่ 6.3) มีการตรวจสอบและประเมินวิธีการผลิตสถิติทางการ  
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานครั้งต่อไป และ (ตัวชี้วัดที่ 6.4) วิธีการด าเนินงานทางสถิติ (เช่น การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การปรับและแปลงข้อมูลการวิเคราะห์ทางสถิติ ฯลฯ) ใช้เทคนิคทางสถิติที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล 

- หลักปฏิบัติข้อที่ 7 ความเหมาะสมของเวลาและการตรงต่อเวลา สถิติทางการที่ให้บริการหรือเผยแพร่ 
ต้องเผยแพร่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและตรงต่อเวลา ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (ตัวชี้วัดที่ 7.1) ให้บริการหรือ
เผยแพร่สถิติทางการในช่วงเวลาที่เหมาะสม (ตัวชี้วัดที่ 7.2) มีการก าหนดมาตรฐานการเผยแพร่สถิติทางการสู่
สาธารณะ (ตัวชี้วัดที่ 7.3) ให้บริการหรือเผยแพร่สถิติทางการตรงตามเวลาที่ก าหนด และ (ตัวชี้วัดที่ 7.4) ข้อมูล
เบื้องต้นที่มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้สามารถเผยแพร่ได้เมื่อพิจารณาแล้วว่าเกิดประโยชน์ 

- หลักปฏิบัติข้อที่ 8 ความสอดคล้องและเปรียบเทียบกันได้ สถิติทางการมีความสอดคล้อง สามารถ
เปรียบเทียบข้ามช่วงเวลาและสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่งได้ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (ตัวชี้วัด
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๑๗ ๓. กำรพัฒนำสถิติทำงกำรประเทศไทย 

ที่ 8.1) สถิติทางการที่ได้จากแหล่งข้อมูลเดียวกันมีความสอดคล้องและไม่ขัดแย้งกัน (ตัวชี้วัดที่ 8.2) สถิติทางการ
สามารถเปรียบเทียบข้ามช่วงเวลาได้หากเปรียบเทียบไม่ได้ต้องมีค าอธิบายไว้อย่างชัดเจน (ตัวชี้วัดที่ 8.3) สถิติ
ทางการที่ผลิตขึ้นโดยรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน สามารถน ามารวมกันได้ เมื่อมีขอบเขตค านิยาม หน่วยนับ 
และการจัดจ าแนกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ (ตัวชี้วัดที่ 8.4) สถิติทางการในเรื่องเดียวกันแต่ผลิตจากแหล่งที่
ต่างกันสามารถเปรียบเทียบกันได้หากมีความแตกต่างมีค าอธิบายไว้อย่างชัดเจน 

- หลักปฏิบัติข้อที่ 9 การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สถิติทางการมีการน าเสนอในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
เผยแพร่ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน พร้อมให้บริการและสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม 
ตลอดจนมีค าอธิบายข้อมูลเพ่ือการใช้งานอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ (ตัวชี้วัดที่ 9.1) มีการ
น าเสนอและจัดเก็บสถิติทางการและค าอธิบายข้อมูลในรูปแบบที่เอ้ือต่อการตีความที่เหมาะสม และการ
เปรียบเทียบที่มีความหมาย (ตัวชี้วัดที่ 9.2) การเผยแพร่สถิติทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย รวมถึงการเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและบริการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ตามต้องการ (ตัวชี้วัดที่ 9.3) มีกระบวนการที่ชัดเจนในการขอข้อมูลที่ไม่ได้เผยแพร่หรือขอข้อมูล
เพ่ิมเติม (ตัวชี้วัดที่ 9.4) ให้บริการสถิติทางการแก่ผู้ใช้ทั้งหมดพร้อมกัน (ตัวชี้วัดที่ 9.5) สามารถเข้าถึงข้อมูล
ระดับย่อย (microdata) เพ่ือวัตถุประสงค์ในงานวิจัยตามระเบียบที่ก าหนดไว้ และเผยแพร่ข้อก าหนด (protocol) 
ในการรักษาความลับบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ตัวชี้วัดที่ 9.6) มีค าอธิบายข้อมูล (metadata) ตามมาตรฐานและ
พร้อมให้บริการและ (ตัวชี้วัดที่ 9.7) มีการจัดท าเอกสารแสดงระเบียบวิธี (เช่น กรอบแนวคิด คานิยาม ขอบเขต
การจ าแนกประเภท การบันทึกข้อมูล แหล่งข้อมูล เป็นต้น) และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

จากการประเมินผู้อบรมเห็นว่า (ความคิดเห็นส่วนตัว) สคบ. ยึดหลักการท างานเพ่ือตอบสนองต่อผู้บริโภค 
ซึ่งเป็นผู้รับบริการที่ส าคัญ และตอบสนองต่อผู้รับบริการให้ตรงจุด (ผ่านการส ารวจความพึงพอใจเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาการท างาน) ข้อมูลต้องถูกต้อง รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ าย (ผ่าน เว็บไซต์
(www.OCPB.go.th) แอพพลิเคชั่นบนมือถือ (OCPB connect) รวมทั้งช่องทางการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ 
(Facebook Line Pantip และ YouTube เป็นต้น) แต่ในมุมมองทางสถิติ สคบ. ควรต้องเร่งปรับปรุง พัฒนา 
และจ าเป็นต้องอาศัยนักสถิติ หรือที่ปรึกษาที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (1.5 คะแนน) 
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๑๘ การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุ่นที่ ๓ 

 
 

รูปที่ 8 การประเมินคุณภาพของสถิติทางการครบทุกมิติตามหลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทยของ สคบ. 

 

 

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00

สภาพแวดล้อมเชิงสถาบัน

กระบวนการทางสถิติ ผลผลิตทางสถิติ 

              ท    ร ร ท             ป         ่   ร     ร
           ท    รปร  ท  ท     

             รร   ร     ร   ู  ร          



 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค 

๑๙ ๓. กำรพัฒนำสถิติทำงกำรประเทศไทย 

๓.๓ มำตรฐำนกำรผลิตสถิติ 
 เพ่ือให้ สคบ. ผลิตได้อย่างมีมาตรฐาน เป็นไปตามหลักสากล น าไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลระดับ
นานาชาติ ดังนั้น การตั้งตัวแปร (เพศ อายุ ประเทศ สถานภาพการท างาน และอุตสาหกรรม) จึงต้องก าหนด
คุณลักษณะ สร้างความเสมอภาค และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นได้  

- มำตรฐำนกำรผลิตสถิติ ตัวแปร “เพศ” เป็นตัวแปรพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ น าเสนอข้อมูลให้เห็นความแตกต่างในเชิงเปรียบเทียบสถานการณ์ระหว่างเพศ “ชาย” และ 
“หญิง” ในแง่มุมต่างๆ เช่น ติดตามการพัฒนาความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม การไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ และเป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการคาดประมาณประชากร รวมถึงตัวชี้วัดทาง
ประชากรเกี่ยวกับเพศ เช่น อายุคาดเฉลี่ย และอัตราเจริญพันธุ์  ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 5218 ก าหนด
ค าถามให้เพศ “ชาย” มาก่อนเพศ “หญิง” หรือมีช่องค าถาม “ไม่ระบุ” เพ่ือรองรับความเท่าเทียมทางเพศ 

- มำตรฐำนกำรผลิตสถิติ  ตัวแปร “อำยุ” เป็นตัวแปรส าคัญที่ ใช้ก าหนดคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของประชากร เช่นเดียวกับตัวแปรเพศ เป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมและ
น าเสนอรายงานบ่อยครั้งที่สุดในกลุ่มข้อมูลสถิติทางด้านสังคม ด้านประชากร และด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง  
แม้ว่าจะมีการใช้ข้อมูลอายุอย่างกว้างขวาง แต่การเปรียบเทียบข้อมูลเป็นเรื่องที่ท าได้ยากทั้งในระดับประเทศ
และนานาชาติ เนื่องจากจากขาดความสอดคล้องในการจัดกลุ่มอายุ โดยเฉพาะในกรณีที่แหล่งที่มาของข้อมูล
ต่างกัน ดังนั้น การจัดกลุ่มอายุเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการน าเสนอข้อมูลอายุ ซึ่งการน าเสนอข้อมูลในรูปของ
ตารางที่จ าแนกตามกลุ่มอายุควรมีมาตรฐานเดียวกัน จากการอบรม สามารถก าหนดช่วงอายุในแบบสอบถาม
ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 5 ปี กลุ่ม 10 ปี และกลุ่ม 20 ปี ดังรูปที่ 8 
 

 
 

รูปที่ 9 มาตรฐานการก าหนดช่วงอายุในแบบสอบถามได้เป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม 5 ปี (ภาพซ้าย) กลุ่ม 10 ปี (ภาพ
ขวาบน) และกลุ่ม 20 ปี (ภาพขวาล่าง) 
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๒๐ การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุ่นที่ ๓ 

 - มำตรฐำนกำรผลิตสถิติตัวแปร “ประเทศ” เป็นตัวแปรส าคัญที่ใช้ระบุข้อมูลทั้งสถิติด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ เพ่ือดูการแบ่งเขต
ภูมิศาสตร์ในระดับประเทศ ระดับทวีป และการจัดกลุ่มประเทศตามเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มประเทศที่มีระดับการ
พัฒนาน้อยที่สุด (Least developed countries) กลุ่มประเทศที่ไม่มีอาณาเขตติดทะเล (Landlocked 
developing countries) เป็นต้น  
 - มำตรฐำนกำรผลิตสถิติตัวแปร “สถำนภำพกำรท ำงำน” ตัวแปรส าคัญที่น ามาใช้ศึกษาและ
วิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะการท างานของบุคคล ชั่วโมงการท างาน อาชีพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จ านวนคนท างาน 
ต้นทุนการท างานและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานภาพการท างานเป็นสิ่งบ่งบอกถึงสถานะของบุคคลที่ท างาน
ในสถานที่ท างานหรือธุรกิจ รูปที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของงานและการจัดจ าแนกสถานภาพ
การท างาน 

 
 

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของงานและการจัดจ าแนกสถานภาพการท างาน 
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๒๑ ๔. แบบจ ำลองท่ัวไปส ำหรับกระบวนงำนทำงสถิติ 

๔. แบบจ ำลองทั่วไปส ำหรับกระบวนงำนทำงสถิติ 
๔.๑ ควำมหมำยและขั้นตอนกระบวนงำนทำงสถิติ 

แบบจ าลองทั่วไปส าหรับกระบวนงานทางสถิติ  (Generic Statistical Business Process Model: 
GSBPM) เ ป็ น โ ม เ ดลกล า ง ที่ พัฒ น า โ ดย  UNECE Steering Group on Statistical Metadata (METIS)  
ใช้อธิบายกระบวนงานทางด้านสถิติส าหรับหน่วยงานที่ผลิตสถิติทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้
หน่วยงานเหล่านี้ใช้อ้างอิง อธิบาย ให้เข้าใจได้ตรงกัน โมเดลนี้สามารถใช้ได้กับการท าส ามะโน/ส ารวจ/ข้อมูล
ทะเบียน/แหล่งข้อมูลที่มาจากหลายแหล่ง (Mixed sources) โดยโมเดลนี้ แบ่งกระบวนงานการผลิตสถิติเป็น 
8 ขั้นตอน (Phase) ได้แก่ 1. ระบุความต้องการ  2. ออกแบบ 3. พัฒนาระบบ 4. เก็บรวบรวมข้อมูล  
5. ประมวลผล 6. วิเคราะห์ 7. เผยแพร่  8. ประเมินผล (ดังรูปที่ 10) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนยังแบ่งเป็น
กระบวนงานย่อย โมเดลที่ใช้อ้างอิงนี้ เป็นเวอร์ชัน 5.0 เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2556[11]  

 

 

รูปที่ 11 ขั้นตอนกระบวนงานการผลิตสถิติ ตามแบบจ าลองท่ัวไปส าหรับกระบวนงานทางสถิติ (GSBPM) 
 

- ขั้นตอนที่ 1 ก ำหนดควำมต้องกำร (Specify needs) เมื่อสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง 
หน่วยงานอาจมีความต้องการสถิติใหม่ ๆ หรือผลิตสถิติที่คล้ายกันของหน่วยสถิติทั้งในระดับประเทศและสากล 
ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกต้องปรึกษาหารือเพ่ือยืนยันความต้องการสถิติพร้อม
รายละเอียด เพ่ือให้ทราบว่าต้องการผลิตสถิติอะไร เมื่อไร อย่างไร และท่ีส าคัญที่สุดคือ ผลิตเพ่ืออะไร และสรุป
ร่วมกันกับผู้ใช้ถึงความเหมาะสมของผลผลิตสถิติที่จะน าเสนอ และวิธีการวัดคุณภาพของผลผลิตสถิติดังกล่าว  
พร้อมการอธิบายกรอบแนวคิดที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้สถิติที่ต้องการ ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในมุมมองที่ผู้ใช้เข้าใจ 
หลังจากนั้น ต้องตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และขออนุมัติแผนผลิตสถิติต่อไป 
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๒๒ การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุ่นที่ ๓ 

การก าหนดความต้องการสามารถแบ่งเป็น 6 ขั้นตอนย่อย ประกอบด้วย (1) การระบุความต้องการ 
(2) การหารือและยืนยันความต้องการ (3) การก าหนดเป้าหมายผลผลิตสถิติ (4) การระบุกรอบแนวคิด  
(5) การตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ และ (6) การจัดท าแผนผลิตสถิติและขออนุมัติ เพ่ือค้นหามีความต้องการสถิติ
ใหม่ ๆ ข้อคิดเห็นหรือข้อติชมจากการทบทวนสถิติเดิมที่มีอยู่  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการระบุ
รายละเอียดความต้องการสถิติทั้งในปัจจุบันหรืออนาคต และการจัดเตรียมแผนการผลิตสถิติเพ่ือให้ได้สถิติที่
ตรงตามความต้องการ 

- ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบ (Design) เพ่ือก าหนดผลผลิตสถิติ กรอบแนวคิด ระเบียบวิธีสถิติ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และกระบวนการด าเนินงาน รวมถึงการออกแบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดผลิตภัณฑ์สถิติหรือบริการตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการผลิตสถิติ โดยขั้นตอนการออกแบบนี้ เป็นส่วน
ส าคัญที่ท าให้เกิดการใช้มาตรฐาน ดังนั้น จึงควรสนับสนุนให้หน่วยสถิติมีการน าสิ่งที่ได้ออกแบบไว้แล้วใน
กระบวนการต่างๆ มาใช้ซ้ าหรือปรับใช้  

การออกแบบสามารถแบ่งเป็น 6 ขั้นตอนย่อย ประกอบด้วย (1) ออกแบบผลผลิตสถิติ (2) ออกแบบ
รายละเอียดตัวแปร (3) ออกแบบการเก็บรวบรวม (4) ออกแบบกรอบตัวอยางและการเลือกกรอบตัวอย่าง (5) 
ออกแบบการประมวลผลและการวิเคราะห์ และ (6) ออกแบบระบบและผังกระบวนการผลิตสถิต ิ 

- ขั้นตอนที่ ๓ พัฒนำ (Build) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและทดสอบการผลิตสถิติให้สามารถใช้งานได้ใน
สภาพแวดล้อมจริง ส าหรับผลผลิตสถิติที่มีการผลิตเป็นประจ า ขั้นตอนนี้มักด าเนินการในครั้งแรกที่เริ่ม
โครงการ ส่วนการผลิตสถิติในครั้งต่อๆ ไป อาจท าเพียงแค่ทบทวนหรือปรับเปลี่ยนระเบียบวิธีหรือเทคโนโลยี
เพ่ือความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องท าทุกครั้งที่ท าการผลิตสถิติ 

การพัฒนาสามารถแบ่งเป็น ๗ ขั้นตอนย่อย ประกอบด้วย (1) พัฒนาหรือน าเครื่องมือเก็บรวบรวม
กลับมาใช้ใหม่ (2) พัฒนาหรือน าส่วนประกอบของการประมวลผลและการวิเคราะห์กลับมาใข้ใหม่ (3) พัฒนา
หรือน าส่วนประกอบของการเผยแพร่กลับมาใช้ใหม่ (4) สร้างหรือปรับการท างาน (5) ทดสอบระบบการผลิต
สถิติ (๖) ทดสอบกระบวนงานผลิตสถิติ และ (๗) จัดท าระบบการผลิตสถิติให้เสร็จสมบูรณ์  

- ขั้นตอนที่ ๔ เก็บรวบรวม (Collect) เพ่ือจัดเก็บหรือการรวบรวมสารสนเทศ เช่น ข้อมูล ค าอธิบาย
ข้อมูล และค าอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมด โดยใช้รูปแบบ
การเก็บรวบรวมต่าง ๆ (เช่น การจัดหา การเก็บรวบรวม การดึง การถ่ายโอน) และน าข้อมูลที่ได้ไปเก็บไว้ในที่ที่
เหมาะสมในการประมวลผลต่อไป 

การเก็บรวบรวมสามารถแบ่งเป็น ๔ ขั้นตอนย่อย ประกอบด้วย (1) สร้างกรอบตัวอย่างและเลือก
ตัวอย่าง (๒) เตรียมการเก็บตัวอย่าง (๓) ท าการเก็บรวบรวม และ (๔) จัดการข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมให้
เสร็จสมบูรณ์ 

- ขั้นตอนที่ ๕ ประมวลผล (Process) เพ่ือการวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วยการบูรณาการ การจัด
จ าแนก การตรวจสอบ การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและสมเหตุสมผล และการแปลงข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เพ่ือใช้
ในการวิเคราะห์และเผยแพร่ผลผลิตสถิติ  

การประมวลผลสามารถแบ่งเป็น ๘ ขั้นตอนย่อย ประกอบด้วย (1) บูรณาการข้อมูล (๒) จัดจ าแนก
และลงรหัส (๓) ทบทวนและตรวจสอบความสมเหตุสมผล (๔) แก้ไขและแทนค่าสูญหาย (๕) สร้างตัวแปรใหม่
และหน่วยนับใหม่ (๖) ค านวณค่าถ่วงน้ าหนัก (๗) ค านวณผลรวม และ (๘) จัดท าไฟล์ข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ 
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๒๓ ๔. แบบจ ำลองท่ัวไปส ำหรับกระบวนงำนทำงสถิติ 

- ขั้นตอนที่ ๖ วิเครำะห์ (Analyse) การจัดท าและตรวจสอบรายละเอียดของผลผลิตสถิติ รวมถึง
การจัดท าเนื้อหาของผลผลิตสถิติ และตรวจสอบให้มั่นใจว่าผลผลิตสถิติท่ีได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ก่อนที่
จะท าการเผยแพร ่

การวิเคราะห์สามารถแบ่งเป็น ๕ ขั้นตอนย่อย ประกอบด้วย (1) จัดท าร่างผลผลิตสถิติ (๒) ตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของสถิติ (๓) ตีความและอธิบายผลผลิตสถิติ (๔) ควบคุมการเปิดเผยข้อมูล และ (๕) จัดท า
ผลผลิตสถิติให้เสร็จสมบูรณ์ 

- ขั้นตอนที่ ๗ เผยแพร่ (Disseminate) การจัดการการเผยแพร่ผลผลิตสถิติให้กับผู้ใช้ข้อมูลกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและเผยแพร่ผลผลิตสถิติผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงและใช้
ผลผลิตสถิติที่หน่วยสถิติเผยแพร่ 

การเผยแพร่สามารถแบ่งเป็น ๕ ขั้นตอนย่อย ประกอบด้วย (1) ปรับปรุงระบบจัดเก็บผลผลิตสถิติให้
พร้อมเผยแพร่ (๒) จัดท าผลิตภัณฑ์เพ่ือเผยแพร่ (๓) จัดการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ (๔) ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 
และ (๕) จัดการงานสนับสนุนผู้ใช้ 

- ขั้นตอนที่ 8 ประเมิน (Evaluate) เพ่ือประเมินบางขั้นตอนในกระบวนงานทางสถิติ การประเมิน
ความส าเร็จของบางขั้นตอนในกระบวนงานทางสถิติ การก าหนดขอบเขตของข้อมูลเพ่ือใช้ในการประเมินทั้งที่
เป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การก าหนดและการจัดล าดับความส าคัญของงานที่ต้องการปรับปรุง 

การประเมินสามารถแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอนย่อย ประกอบด้วย (1) รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ประเมิน (๒) ท า
การประเมิน และ (๓) ท าข้อตกลงแผนปฏิบัติงาน 
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๒๔ การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุ่นที่ ๓ 

 

๔.๒ กำรสร้ำงแบบจ ำลองท่ัวไปส ำหรับกระบวนงำนทำงสถิติของ สคบ. 
 ภายหลังจากการอบรม ผู้อบรมจึงได้ทดลองการสร้างแบบจ าลองส าหรับกระบวนงานทางสถิติของ 
สคบ. ตามแบบจ าลองทั่วไปส าหรับกระบวนงานทางสถิติ (Generic Statistical Business Process Model: 
GSBPM) ทั้งนี้ ผู้อบรมได้ก าหนดและเลือกภารกิจการ “กระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น” เนื่องจากเป็นภารกิจที่ต้อง
ด าเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะได้รับผลกระทบอย่างสูงจากสถานการณ์การก้าวเข้าสู่ ยุคการซื้อ-ขายผ่าน
ธุรกรรมออนไลน์ และการแพร่ระบาดของโควิด-19  

- ขั้นตอนที่ 1 ก ำหนดควำมต้องกำร (Specify needs)  
จากผลกระทบอย่างสูงจากสถานการณ์การก้าวเข้าสู่ยุคการซื้อ-ขายผ่านธุรกรรมออนไลน์ ส่งผลให้ 

สคบ. ต้องเผชิญกับเรื่องเข้าที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อ-ขายผ่านธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น และการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 ท าให้ สคบ. ต้องออกมาตารการป้องกัน ได้แก่ การท างานที่บ้าน (Work from Home) การยกเลิก
การไกล่เกลี่ยที่ส านักงาน (ใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์) และการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือปรับเปลี่ยนการ
ท างานจากองค์กรด าเนินงาน (Operator) เป็นองค์กรควบคุมก ากับดูแล (Regulator) และองค์กรนโยบาย 
(Policy Marker) ตามนโยบายของผู้บริหาร ดังนั้น (ขั้นตอนที่ 1.1) ความต้องการสถิติในขั้นต้น ตามภารกิจ
การ “กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น” ได้แก่ สถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์ส่วนท้องถิ่น สถิติการยุติเรื่องร้องทุกข์ส่วน
ท้องถิ่น สถิติการลงพ้ืนที่ตรวจสอบสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย สถิติการอบรมให้ความรู้แก่ท้องถิ่น สถิติเชิง
ประชากร สถิติความพึงพอใจของแต่ละท้องถิ่น เป็นต้น  

ขั้นตอนที่ 1.2 จากการหารือและยืนยันความต้องการภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พบว่า สถิติที่
ผลิตได้ต้องตอบค าถามด้านความเท่าเทียมเชิงพื้นที่ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งผลต่อการประเมินการ
ท างานภายหลังจากการกระจายอ านายสู่ท้องถิ่น (ค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้สถิติ  ได้แก่ ผู้บริหาร  
ผู้ด าเนินงาน และผู้รับบริการ) โดยผลิตสถิติด้าน สถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์ส่วนท้องถิ่น สถิติการยุติเรื่องร้อง
ทุกข์ส่วนท้องถิ่น และสถิติความพึงพอใจเรื่องร้องทุกข์ในท้องถิ่น (ต้องการผลิตสถิติอะไร) ซึ่งต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดเป็นรายปีงบประมาณเพ่ือมาเปรียบเทียบกับการด าเนินงานจากส่วนกลางเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความแตกต่างเชิงพื้นที่ (ต้องการผลิตสถิติเม่ือไร) โดยสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์ส่วนท้องถิ่น สถิติการยุติเรื่องร้อง
ทุกข์ส่วนท้องถิ่น ใช้ระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บ ส่วนสถิติความพึงพอใจเรื่องร้องทุกข์ในท้องถิ่น ให้ส่งแบบ
ส ารวจเป็นไปตามการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตรค านวณตาม ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  

ขั้นตอนที่ 1.3  การก าหนดเป้าหมายผลผลิตสถิติ ทั้งสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์ส่วนท้องถิ่นและสถิติ
การยุติเรื่องร้องทุกข์ส่วนท้องถิ่น เป็นสถิติเชิงปริมาณ ส่วนสถิติความพึงพอใจเรื่องร้องทุกข์ในท้องถิ่นเป็นสถิติ
เชิงคุณภาพ โดยมีอาศัยกรอบแนวคิด (ขั้นตอนที่ 1.๔) ที่ว่า การด าเนินงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ต้องไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

จากการตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ขั้นตอนที่ 1.๕) พบว่า สคบ. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์ 
สถิติการยุติเรื่องร้องทุกข์ และสถิติความพึงพอใจเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งเป็นการท างานของส่วนกลางทั้งหมด ดังนั้น 
เมื่อถ่ายโอนภารกิจไปยังท้องถิ่นแล้ว สถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์ สถิติการยุติเรื่องร้องทุกข์ และสถิติความ 
พึงพอใจเรื่องร้องทุกข์ จ าป็นต้องจัดเก็บและส ารวจ ดังนั้น สคบ. ต้องจัดท าเอกสารสรุปผลและจัดท าแผนการ
ผลิตสถิติเพ่ือขออนุมัติผลิตสถิติ พร้อมๆ กับถ่ายทอดความรู้ ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ ระบบเก็บข้อมูล รวมถึง
การท าแบบทดสอบเพ่ือกระจายไปยังท้องถิ่นต่างๆ ในการเก็บสถิติ (ขั้นตอนที่ 1.6) 
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๒๕ ๔. แบบจ ำลองท่ัวไปส ำหรับกระบวนงำนทำงสถิติ 

 

- ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบ (Design)  
จากความต้องการผลิตสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์ส่วนท้องถิ่น สถิติการยุติเรื่องร้องทุกข์ส่วนท้องถิ่น 

และสถิติความพึงพอใจเรื่องร้องทุกข์ในท้องถิ่น สคบ. สามารถใช้ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคเป็นต้นแบบ (ข้ันตอนที่ 
2.1 ออกแบบผลผลิตสถิติ) ในการการออกแบบผลผลิตสถิติ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ต้องการอย่างละเอียด 
และมีการก าหนดตัวแปรเพ่ิมเติม ได้แก่ ตัวแปรเชิงพ้ืนที่ (ท้องถิ่นใดท าการรับเรื่อง และแก้ไขปัญหา) รวมถึง
ความพึงพอใจต่อการท างานของท้องถิ่นของตน (ขั้นตอนที่ 2.2 ออกแบบรายละเอียดตัวแปร) โดยใช้ระบบ
ฐานข้อมูลระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคท้องถิ่น และเก็บข้อมูลความพึงพอใจการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผ่านบุคคล
ที่สาม (Third party) หรือใช้การส ารวจโดยความสมัครใจผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคท้องถิ่น ภายหลังจากยุติ
เรื่อง (ข้ันตอนที่ 2.3 ออกแบบการเก็บรวบรวม)  
 การส ารวจโดยความสมัครใจผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคท้องถิ่นนั้นต้องก าหนดกรอบตัวอย่าง และ
ก าหนดเกณฑ์และระเบียบวิธีการเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมที่สุด เพ่ือประโยชน์ในการตีความในอนาคต (ข้ันตอน
ที่ 2.๔ ออกแบบกรอบตัวอยางและการเลือกกรอบตัวอย่าง) และเนื่องจากการกรอกข้อมูลมีค่าว่าง (null) หรือ
แต่ละท้องถิ่นมีชื่อซ้ ากันมาก ดังนั้น การเก็บรวบรวมและแหล่งที่มาของข้อมูล (เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการประมาณค่า (ขั้นตอนที่ 2.๕ ออกแบบการประมวลผล
และการวิเคราะห์) ขั้นสุดท้าย ต้องก าหนดระบบและผังกระบวนการผลิตสถิติ เพ่ือการจัดท าข้ันตอนการท างาน
ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการเผยแพร่ข้อมูล และลงรายละเอียดวิธีการที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน 
กับระบบ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ สิ่งที่ต้องปฏิบัติ และเวลาที่ด าเนินการ ดังแสดงรูปที่ 11 (ขั้นตอนที่ 2.๖ 
ออกแบบระบบและผังกระบวนการผลิตสถิติ) 

 

รูปที ่12 การออกแบบระบบและผังกระบวนการผลิตสถิติ 
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๒๖ การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุ่นที่ ๓ 

 
- ขั้นตอนที่ 3 พัฒนำ (Build) 

 จากใน 3 ขั้นตอนย่อยแรกที่ประกอบด้วย (ขั้นตอนที่ 3.1) พัฒนาหรือน าเครื่องมือเก็บรวบรวม
กลับมาใช้ใหม่ (ขั้นตอนที ่3.2) พัฒนาหรือน าส่วนประกอบของการประมวลผลและการวิเคราะห์กลับมาใช้ใหม่ 
(ขั้นตอนที ่3.3) พัฒนาหรือน าส่วนประกอบของการเผยแพร่กลับมาใช้ใหม่ เป็นการต่อยอดจากการพัฒนาเดิม 
“ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค” สู่ “ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคส่วนภูมิภาค” ดังนั้น เครื่องมือเก็บรวบรวมคือระบบ
ฐานข้อมูลร้องทุกข์ผู้บริโภคส่วนภูมิภาค ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Business Intelligence ร่วมกับการ
เชื่อมโยงข้อมูล โดยแสดงในมุมมองพ้ืนที่ สถิติ ช่วงเวลา สาเหตุการร้องทุกข์ และมีการเผยแพร่ในรูปแบบของ
ชาร์ต (Chart) หรือ ตาราง (Table) แบบ Real-time (รูปที่ 12)  

 
รูปที่ 13 การเผยแพร่สถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (ตัวเลขเป็นเพียงการสมมุติ) 

ส่วน 4 ขั้นตอนย่อยหลัง (ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 3.4 สร้างหรือปรับการท างาน ขั้นตอนที่ 3.5
ทดสอบระบบการผลิตสถิติ ขั้นตอนที่ 3.๖ ทดสอบกระบวนงานผลิตสถิติ และ ขั้นตอนที่ 3.๗ จัดท าระบบการ
ผลิตสถิติให้เสร็จสมบูรณ์) จะมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนการพัฒนาตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การปรับขั้นตอนการท างาน
เฉพาะส่วนกลางไปเป็นการกระจายอ านาจ แต่งตั้งบุคลากรประจ าภูมิภาค ทดสอบระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคส่วน
ภูมิภาค การท างานในขั้นตอนต่างๆ และจัดท าเอกสารอธิบายส่วนประกอบของขั้นตอนการท างาน รวมถึง
เอกสารทางเทคนิคและคู่มือผู้ใช้ อบรมบุคลากรประจ าภูมิภาคให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ  

 
- ขั้นตอนที่ ๔ เก็บรวบรวม (Collect) 
ขั้นตอนที่ ๔.1 สร้างกรอบตัวอย่างและเลือกตัวอย่าง การจัดเก็บหรือการรวบรวมสารสนเทศ เช่น 

ข้อมูล ค าอธิบายข้อมูล และค าอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมด 
อ้างอิงจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจ (ผู้ถูกร้องทุกข์) ข้อมูลรายละเอียด
เรื่องร้องทุกข์ และเอกสารแนบ ดังรูปที่ 13 ส่วนการส ารวจความพึงพอใจระดับท้องถิ่น ต้องศึกษามาตรฐาน
การผลิตสถิติ (หัวข้อ 3.3) และการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตรค านวณตาม ทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ประกอบ 

                 ร  ่ี

เลือกชุดข้อมูลจังหวัดกระบี่ (ระบบจะแสดงชุดข้อมูลเ พาะจังหวัดกระบี่ )

- แยกเชิงพื้นท่ี
- เปรียบเทียบระหว่างท้องถ่ินในจังหวัด
- เปรียบเทียบระหว่างภาค
- เปรียบเทียบกับส่วนกลาง

10 ร   
20 ร  

21 ร  

43 ร  
37 ร  
52 ร  

52 ร  
52 ร  

***                        
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๒๗ ๔. แบบจ ำลองท่ัวไปส ำหรับกระบวนงำนทำงสถิติ 

 
รูปที่ 14 ตัวอย่างข้อมูลรายละเอียดเรื่องร้องทุกข์ และเอกสารแนบ 

ส่วนการเตรียมเก็บตัวอย่าง (ขั้นตอนที่ 4.2) การเก็บรวบรวม (ขั้นตอนที่ 4.3) และการดการข้อมูลที่
ได้จากการเก็บรวบรวมให้เสร็จสมบูรณ์ (ขั้นตอนที่ 4.4) ใช้ระบบสารสนเทศและส ารวจความพึงพอใจผ่าน
ระบบสารสนเทศ ร่วมกับการเชื่อมโยงข้อมูล โดยแสดงในมุมมองพ้ืนที่ สถิติ ช่วงเวลา สาเหตุการร้องทุกข์ และ
เป็น OPEN DATA ในรูปแบบ API 

 
- ขั้นตอนที่ 5 ประมวลผล (Process) 

 หลังจากได้ข้อมูลทางสถิติมาแล้ว ต้องน าข้อมูลสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์ส่วนท้องถิ่น สถิติการยุติเรื่อง
ร้องทุกข์ส่วนท้องถิ่นและสถิติความพึงพอใจเรื่องร้องทุกข์ในท้องถิ่น มาการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
(ขั้นตอนที่ 5.1 บูรณาการข้อมูล) ได้แก่ อัตราการเติบโตทางเศรษกิจของท้องถิ่น (GDP) ฐานข้อมูลทาง
ทะเบียนราษฎร์ (เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ เป็นต้น) ลักษณะผู้ประกอบธุรกิจประจ าท้องถิ่น  
เป็นต้น น าไปสู่การจัดจ าแนกข้อมูลและลงรหัสเพ่ือให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่พร้อมส าหรับน าเข้าสู่การ
ประมวลผล ซึ่งเป็นวิธีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับคนหรือด้วยมือ (ขั้นตอนที่ 5.2 จัดจ าแนกและลง
รหัส) และเมื่อพบข้อมูลที่ผิดพลาดทั้งจากการออกแบบสอบถามแล้วไม่สื่อถึงผู้ตอบ หรือความผิดพลาดที่เกิด
จากคน (human error) เมื่อพบข้อผิดพลาด ควรท าสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายไว้ที่ข้อมูลว่าเป็นจุดที่ต้องได้รับ
การตรวจสอบหรือแก้ไขแบบอัตโนมัติหรือด้วยมือ (ขั้นตอนที่ 5.3 ทบทวนและตรวจสอบความสมเหตุสมผล) 
เพ่ือแก้ไข ตัดออก หรือเพ่ิมค่าใหม่ (ขั้นตอนที่ 5.4 แก้ไขและแทนค่าสูญหาย) ถ้ามีกรณีที่เพ่ิมค่าใหม่ต้องสร้าง
น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาสร้างให้เป็นตัวแปรใหม่และหน่วยนับใหม่เพ่ือให้ได้ผลผลิตสถิติที่ต้องการ 
(ขั้นตอนที่ 5.5 สร้างตัวแปรใหม่และหน่วยนับใหม่) และมีขั้นตอนหรือกระบวณการทางสถิติ ประกอบด้วย 
ค านวณค่าถ่วงน้ าหนัก ได้แก่ การค านวณสถิติความพึงพอใจเรื่องร้องทุกข์ในท้องถิ่น ตาม เกณฑ์การแปล
ความหมาย เช่น มากกว่าร้อยละ 90 หมายถึงพึงพอใจระดับมากที่สุด ระหว่างร้อยละ 60-69 หมายถึงพึง
พอใจระดับน้อย เป็นต้น (ขั้นตอนที่ 5.6) ค านวณผลรวม (ขั้นตอนที่ 5.7) จนกระทั่งจัดท าไฟล์ข้อมูลให้เสร็จ
สมบูรณ์ (ข้ันตอนที่ 5.8 จัดท าไฟล์ข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์) 
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๒๘ การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุ่นที่ ๓ 

 
- ขั้นตอนที่ 6 วิเครำะห์ (Analyse) 

 ขั้นตอนย่อยที่ 6.1 จัดท าร่างผลผลิตสถิติ ภายหลังจากได้ข้อมูลผ่านฐานข้อมูล  “ระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภคส่วนภูมิภาค” และผ่านการค านวณผลรวมและจัดท าไฟล์ข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ ต้องจัดข้อมูลให้เป็น
ผลผลิตสถิติ เช่น สถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์ส่วนท้องถิ่น สถิติการยุติเรื่องร้องทุกข์ส่วนท้องถิ่นและสถิติความ 
พึงพอใจเรื่องร้องทุกข์ในท้องถิ่น 
 ขั้นตอนย่อยที่ 6.2 การตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตสถิติให้เป็นไปตามความต้องการและตามกรอบ
คุณภาพสถิติ รวมถึงเก็บรวบรวมความรู้พร้อมทั้งปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่างๆ เช่น ผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19 กับการร้องทุกข์ผู้บริโภคประจ าท้องถิ่นที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว รายได้เฉลี่ยและช่วงอายุของผู้ร้อง
ทุกข์กับการร้องทุกข์ผู้บริโภคประจ าท้องถิ่น ความพึงพอใจในการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคระหว่าง
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เพ่ือสะสมเป็นองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับสถิติที่สนใจศึกษาและระบุความแตกต่างจาก
ที่คาดไว้และใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 
 ขั้นตอนย่อยที่ 6.3 การประเมินว่าสถิติที่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้ตั้งแต่แรก (ตั้งสมมุติฐานการทดลอง) 
หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น โซนจังหวัดหรือพ้ืนที่ที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวสูง ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โค
วิด-19 สูง แต่กลับตอบในแบบสอบถามว่ารายได้เฉลี่ยสูงขึ้น หรือโซนจังหวัดหรือพ้ืนที่ที่ประกอบด้วยประชากร
หนาแน่นสูง (สังคมเมือง) แต่กลับแต่กลับตอบในแบบสอบถามว่าค่าครองชีพต่ ากว่าประชากรหนาแน่นต่ า 
(สังคมชนบท) ซึ่งต้องวิเคราะห์ผลผลิตสถิติในเชิงลึกต่อไป 

ขั้นตอนย่อยที่ 6.4 การควบคุมการเปิดเผยข้อมูล ต้องเผยแพร่เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบใน
การรักษาความลับข้อมูลของแต่ละองค์กรที่ได้ก าหนดไว้ ยกตัวอย่างเช่น สถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์ส่วนท้องถิ่น 
สถิติการยุติเรื่องร้องทุกข์ส่วนท้องถิ่นและสถิติความพึงพอใจเรื่องร้องทุกข์ในท้องถิ่น ต้องแสดงผลในรูปแบบ
สถิติ ไม่น าเอาข้อมูลส่วนบุคลออกมาเผยแพร่ และขั้นตอนย่อยสุดท้าย ขั้นตอนย่อยที่ 6.5 จัดท าผลผลิตสถิติ
ให้เสร็จสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การเปรียบเทียบความพึงพอใจการแก้ปัญหา
เรื่องร้องทุกข์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าเชิงพ้ืนที่ และการกระจุกและกระจายของ 
ผู้ร้องทุกข์ด้านพาณิชย์อิเล็คตรอนิคเชิงพ้ืนที่เพ่ือกระจายงานหรือมาตราการเฉพาะพ้ืนที่ เป็นต้น 

 

- ขั้นตอนที่ 7 เผยแพร่ (Disseminate) 
ขั้นตอนย่อยที่ 7.1 การปรับปรุงระบบ (เช่น ฐานข้อมูล) ที่จัดเก็บข้อมูลและค าอธิบายข้อมูลให้พร้อม

ส าหรับเผยแพร่ เพ่ือน าไปสู่การเชื่อมโยงฐานข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดสงขลามีผู้ร้องทุกข์เรื่องเครื่องยนต์
ช ารุดเสียหายเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ฐานข้อมูลผู้ร้องทุกข์อาจถูกส่งไปยังท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยงหาความเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ รุ่นและยี่ห้อของรถยนต์ สถานีเติมน้ ามัน เป็นต้น  

ขั้นตอนย่อยที่ 7.2 การจัดท าผลิตภัณฑ์เพ่ือเผยแพร่ เพ่ือน าเสนอข้อมูลให้เข้าถึงผู้รับสารและตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ ผลิตสถิติควรจัดท าได้หลายรูปแบบทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ จดหมายข่าว และเว็บไซต์   
ดังตัวอย่างดังรูปที่ 14 สถิติการเปรียบเทียบความพึงพอใจการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าเชิงพ้ืนที่ (ตัวอย่างเป็นการสมมุติของผู้อบรม) 
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๒๙ ๔. แบบจ ำลองท่ัวไปส ำหรับกระบวนงำนทำงสถิติ 

 

รูปที่ 15 ตัวอย่างสมมุติสถิติการเปรียบเทียบการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ขั้นตอนย่อยที่ 7.3 การจัดการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกเรื่องพร้อมที่จะเผยแพร่
รวมถึงการจัดการเวลาที่จะเผยแพร่ โดยข้อความหรือสถิติต้องผ่านการอนุม้ติจากผู้อ านวยการ และผู้บริหาร
ของ สคบ. เมื่อผ่านการอนุมัติ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ผลผลิตสถิติที่ผลิตด้วยกระบวนงานทางสถิติเฉพาะให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้กว้างที่สุดเท่าที่จะท าได้ (ข้ันตอนย่อยที่ 7.4) และการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการบันทึก
การสืบค้นและการร้องขอของผู้ใช้ต่อเซอร์วิสต่าง ๆ และมีการตอบสนองภายในระยะเวลาที่ตกลงไว้ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในกระบวนการจัดการคุณภาพ (ข้ันตอนย่อยที่ 7.5) 
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๓๐ การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุ่นที่ ๓ 

- ขั้นตอนที่ 8 ประเมิน (Evaluate) 
ขั้นตอนย่อยที่ 8.1 รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ประเมิน ได้แก่ ข้อคิดเห็นหรือข้อติชม (feedback) ที่ได้จาก 

ผู้ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคประจ าท้องถิ่น ประสิทธิภาพการท างานของระบบ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เป็นต้น นอกจากนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
คาดหวัง/เกณฑ์เป้าหมาย และสังเคราะห์ให้อยู่ในรูปของรายงานการประเมินหรือน าเสนอเป็น dashboard 
เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ เปลี่ยนแปลง โดยชี้ให้เห็นว่าขั้นตอนหรือขั้นตอนย่อยใดที่ควรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ควร
ด าเนินการอีกในกระบวนการจัดท าสถิติครั้งต่อไป (ขั้นตอนย่อยที่ 8.2) และจากรายงานสถิตินั้นสามารถน าไปสู่ 
การท าข้อตกลงแผนปฏิบัติงาน (ขั้นตอนย่อยที่ 8.3) ให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจ ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและวางแผนในอนาคต ตามมีแนวคิดการบริหารจัดการระบบสถิติคือ “Demand-Driven  
ความต้องการให้ประเทศมีสถิติทางการที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Users)” 
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