การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล
บทที่ 1 บทนา
ความเป็นมา
การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล หรือ ISIC
ซึ่งย่อมาจาก International Standard Industrial Classification of All Economic Activities เป็นการ
จัดจาแนกข้อมูลตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Activities) ซึ่งนาไปใช้ในการเก็บ รวบรวม
การวิเคราะห์ และการนาเสนอข้อมูลสถิติ ทั้งในสถิติประชากร สถิติแรงงาน สถิติอุตสาหกรรม และสถิติด้าน
เศรษฐกิจอื่นๆ รวมถึงการจัดทาระบบบัญชีประชาชาติ (System of National Account: SNA)
สานักงานสถิติแห่งชาติได้นาการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตาม
มาตรฐานสากล (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision
3.0 - ISIC Rev. 3.0) ขององค์ การสหประชาชาติ ฉบั บ ปี ค.ศ. 1989 มาใช้ ในการจั ดจ าแนกข้ อมู ลสถาน
ประกอบการและข้อมูลส่วนบุคคลในโครงการสามะโน/สารวจต่างๆ ของสานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งสานักงานฯ
ได้นา ISIC Rev. 3.0 มาแปลเป็นภาษาไทยโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนจากต้นฉบับเดิม
เนื่องจาก ISIC Rev. 3.0 ได้มีการนามาใช้งานเป็นเวลานาน ประกอบกับมีกิจกรรมทางเศรษฐกิ จ
และรูปแบบการดาเนินธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย จึงทาให้ไม่สามารถจัดหมวดหมู่ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
บางกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ได้ องค์การสหประชาชาติ (UN) จึงได้จัดทา “International Standard Industrial
Classification of All Economic Activities, Revision 4 (ISIC Rev. 4)” ขึ้ นใหม่ เพื่ อใ ห้ สอดคล้ องกั บ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะเริ่มประกาศใช้ในปี ค.ศ. 2007 ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงานมีมาตรฐานเดียวกันและสามารถเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลได้ สานักงานสถิติแห่งชาติจึงได้
กาหนดให้มีการจัดทาการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล
โดยใช้เอกสาร “International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision
4” ขององค์การสหประชาชาติ เป็นหลักในการพิจารณา และได้นามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย
เอกสารการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของการจัดทามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล ฉบับ 4 (ISIC Rev. 4) จึงได้จัดทาขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า ให้ กับ
มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ปรับปรุงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทางาน รวมทั้งเพิ่มจานวนกลุ่มเป้าหมายด้วย โดยอาศัยองค์ความรู้ที่ ได้จากการจัดทา
มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม ฉบับ 3.0 (ISIC Rev. 3.0)
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการจัดหมวดหมู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ให้ผู้ใช้และผู้ผลิตข้อมูลสถิติได้เห็นโครงสร้างและการ
กระจายตัว ของสถานประกอบการอย่ างถูกต้ อง เหมาะสม และสามารถเปรียบเทียบข้อ มูล กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกับหน่วยงานอื่นทั้งในและระหว่างประเทศได้
กลุม่ เป้าหมายและประโยชน์ที่ได้รับ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ใช้ในโครงการสามะโน/สารวจในด้านต่างๆ
- ด้านเศรษฐกิจ เช่น โครงการสามะโน/สารวจธุรกิจการค้าและการบริการ โครงการสามะโน/สารวจ
อุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดจาแนกประเภทสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและการ
บริการในการวิเคราะห์ข้อมูลของสถานประกอบการทางธุรกิจฯ และใช้ในการจัดจาแนกประเภท
สถานประกอบการผลิตตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็น
โครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการผลิตประเภทต่างๆ ตามลาดับ
- ด้านสังคม เช่น โครงการสามะโนประชากรและเคหะ โครงการสารวจภาวะการทางานของประชากร
โครงการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดจาแนกประเภท
อุตสาหกรรม (ประเภทของงานที่ทา) ในการนาเสนอข้อมูลจานวนประชากรในวัยทางาน (ที่มีอายุ 15
ปีขึ้นไป)ที่ทางานจาแนกตามหมวดอุตสาหกรรม
- ฯลฯ
ผลผลิต
การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล ฉบับ 4
ฉบับภาษาไทย ที่จัดทาแบบ Derived Classification
โครงสร้างของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล ได้จัดจาแนก
อุตสาหกรรมออกเป็นประเภท หมวด หมู่ หมู่ย่อย และรายการ โดยใช้แทนด้วยเลขรหัส 5 ตัว ดังนี้
ประเภท ได้แก่ กลุ่มที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งจัดประเภทอุตสาหกรรมที่มีลักษณะที่คล้ายกันเข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
โดยจัดไว้เป็น 21 ประเภท และใช้แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ คือ A - U
หมวด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจากประเภท มีทั้งสิ้น 88 หมวด และใช้แทนด้วย
เลขรหัส 2 ตัวแรก
หมู่ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจากหมวด มีทั้งสิ้น 238 หมู่ และใช้แทนด้วยเลข
รหัส 3 ตัวแรก
หมู่ย่อย ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจากหมู่ ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 420 หมู่ย่อย และใช้
แทนด้วยเลขรหัส 4 ตัวแรก
รายการ1/1 ได้แก่ อุตสาหกรรมที่ได้นามาจัดประเภทเข้าไว้ในรายการ และใช้แทนด้วยเลขรหัส 5 ตัว
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จานวนรายการอยู่ในระหว่างการศึกษา เพื่อปรับโครงสร้างของการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของ
ประเทศ
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บทที่ 2 กระบวนการดาเนินงาน
กระบวนการดาเนินงาน (Business Process) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
ทาการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC
Rev. 4) ของหน่วยงานต่างประเทศ โดยการค้นคว้าข้อมูลจาก Web site ต่างๆ รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับ
การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อนามาจัดทาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ของคณะทางาน และทาการแปลเอกสาร International Standard Industrial Classification of
All Economic Activities, Revision 4 : ISIC Rev. 4 ค.ศ. 2007 ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งใช้
เป็นเอกสารหลักในการจัดทา รวมถึงศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของประเทศและปรับปรุงในส่วนของ
โครงสร้างและรายละเอียดการจัดจาแนกของมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศไทย
2. จัดประชุมพิจารณาจัดทามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
แต่งตั้งคณะทางาน กาหนดคาบการประชุม วาระการประชุม ตลอดจนการนาเสนอร่างเอกสาร
มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) เพื่อให้คณะทางานได้พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์
แนวคิด และโครงสร้าง โดยมีการจัดประชุมคณะทางาน (หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสานักงานสถิติ
แห่ งชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องในการผลิตและการใช้ข้อมูลสถิติ) ร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างและรายละเอียดมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ในแต่ละ
Sector และมีการประชุมเพื่อพิจารณาเอกสารมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ฉบับ
สมบูรณ์
3. จัดทาเอกสารมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) และเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต
จัดทาร่างมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) เพื่อเผยแพร่ในรูปของเอกสาร นา
ข้อมูลมาตรฐานการจั ดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) เข้าสู่ ระบบฐานข้อมูลมาตรฐานสถิติ เพื่ อ
เผยแพร่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทางอินเตอร์เน็ต และทาจัดทาไฟล์เอกสารมาตรฐานการจัดประเภท
อุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการดาวน์โหลดเอกสารไปใช้งานได้ตาม
ต้องการ
4. ส่งเสริมและกากับการใช้มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
จัดประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) และ
ให้คาปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน รวมถึงจัดประชุมคณะทางาน (หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสานักงานสถิติ
แห่ งชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องในการผลิตและการใช้ข้อมูลสถิติ) ร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ หลังจากนามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
ไปใช้งาน
5. ปรับปรุงมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ให้ทันสมัย
ศึกษากรอบแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ที่
เกิดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ และนาเสนอต่อคณะทางานเพื่อพิจารณา และทาการปรับปรุง
เอกสารและเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต
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กระบวนการจัดทาการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตาม
มาตรฐานสากล (ISIC Rev. 3.0)

กระบวนการจัดทาการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล
(ISIC Rev. 4)
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บทที่ 3 กิจกรรมและการใช้ทรัพยากร
กิจกรรมและการใช้ทรัพยากร
1. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
1.1 ศึกษามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม(ISIC Rev. 4) ของหน่วยงานต่างประเทศ
1.2 วางแผนและกาหนดวิธีการจัดทามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
1.3 แปลมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ประกอบการพิจารณา
1.4 ศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของประเทศและปรับโครงสร้างของมาตรฐานการจัดประเภท
อุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศไทย
1.5 จัดทาร่างเอกสารมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
ทรัพยากรที่ใช้ :
- ข้าราชการกลุ่มมาตรฐานสถิติ
- พนักงานราชการกลุ่มมาตรฐานสถิติ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- โปรแกรมประยุกต์ เช่น MS Office, Internet Explorer, Adobe Acrobat ฯลฯ
2. จัดประชุมพิจารณาจัดทามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
2.1 เสนอแต่งตั้งคณะทางาน
2.2 จัดประชุมคณะทางานจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกร่วมแสดงความคิดเห็น
2.3 จัดทาการเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมฉบับใหม่กับฉบับเก่า
(ISIC Rev. 4 กับ ISIC Rev. 3.0)
ทรัพยากรที่ใช้ :
- ข้าราชการกลุ่มมาตรฐานสถิติ
- ข้าราชการสานักงานสถิติแห่งชาติที่มีประสบการณ์
ในการจัดทาข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการใช้มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
- พนักงานราชการกลุ่มมาตรฐานสถิติ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- โปรแกรมประยุกต์ เช่น MS Office, Internet Explorer, Adobe Acrobat ฯลฯ
- ห้องประชุม
- เครื่องโปรเจคเตอร์
- ค่าเบี้ยประชุม
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
3. จัดทาเอกสารมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) และเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต
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3.1 กาหนดรูปแบบและการนาเสนอ (เอกสารและอินเตอร์เน็ต)
3.2 นาข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลมาตรฐานสถิติ
3.3 เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต
ทรัพยากรที่ใช้ :
- ข้าราชการกลุ่มมาตรฐานสถิติ
- พนักงานราชการกลุ่มมาตรฐานสถิติ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- โปรแกรมประยุกต์ เช่น MS Office, Internet Explorer, Adobe Acrobat, Visio, Adobe
Photoshop ฯลฯ
- ห้องประชุม
- เครื่องโปรเจคเตอร์
- เครื่องถ่ายเอกสาร
- เครื่องโรเนียว
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
4. ส่งเสริมและกากับการใช้มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
4.1 จัดประชุม/สัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับความเป็นมา แนวคิด วิธีการกาหนด
โครงสร้าง และการนาไปใช้
4.2 ให้คาปรึกษา แนะนาการใช้งาน
4.3 จั ด ประชุ ม คณะท างานร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น หลั ง การใช้ ง านมาตรฐานการจั ด ประเภท
อุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
ทรัพยากรที่ใช้ :
- ข้าราชการกลุ่มมาตรฐานสถิติ
- ข้าราชการสานักงานสถิติแห่งชาติที่มีประสบการณ์
ในการจัดทาข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการใช้มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
- พนักงานราชการกลุ่มมาตรฐานสถิติ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- โปรแกรมประยุกต์ เช่น MS Office, Internet Explorer, Adobe Acrobat, Visio, Adobe
Photoshop ฯลฯ
- เครื่องถ่ายเอกสาร
- เครื่องโรเนียว
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
5. ปรับปรุงมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ให้ทันสมัย (ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลง)
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5.1 ศึกษากรอบแนวคิดของการเปลี่ยนแปลง
5.2 จัดประชุมคณะทางานพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
5.3 ปรับปรุงเอกสารและเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต
ทรัพยากรที่ใช้ :
- ข้าราชการกลุ่มมาตรฐานสถิติ
- ข้าราชการสานักงานสถิติแห่งชาติที่มีประสบการณ์
ในการจัดทาข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการใช้มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
- พนักงานราชการกลุ่มมาตรฐานสถิติ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- โปรแกรมประยุกต์ เช่น MS Office, Internet Explorer, Adobe Acrobat, Visio, Adobe
Photoshop ฯลฯ
- เครื่องถ่ายเอกสาร
- เครื่องโรเนียว
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
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บทที่ 4 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป็นแผนภาพแสดงการเคลื่อนย้ายสินค้าเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงมือลูกค้า
แต่ละกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่านั้นคือ Value Drivers หรือ กิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ ดังนั้นการใช้ห่วง
โซ่คุณค่าจึงสามารถใช้วิเคราะห์ต้นทุน เช่น ทาการเปรียบเทียบต้นทุนในแต่ละกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของเรา
เทียบกับคู่แข่ง หรือใช้วิเคราะห์มูลค่าเพิ่มจากการดาเนินกิจกรรมต่างๆ หรือใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของ
กลยุทธ์ต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่า
ห่วงโซ่คุณค่า

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
แผนภาพการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
ในการจัดทาการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ISIC
Rev. 4)
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กิจกรรมหลัก (Primary Activities)
งานด้านการจัดหาวัตถุดิบ (Inbound Logistics)
- ก า ห น ด ใ ห้ International Standard Industrial Classification of All Economic Activities,
Revision 4 : ISIC Rev. 4 ขององค์การสหประชาชาติ เป็นหลักในการพิจารณา
งานด้านการผลิต (Operations)
- จัดทาเอกสารประกอบการพิจารณาและประชุมพิจารณาจัดทามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม
(ISIC Rev. 4)
 วางแผนและกาหนดวิธีการจัดทามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
 แปลเอกสาร International Standard Industrial Classification of All Economic Activities,
Revision 4 : ISIC Rev. 4
 ปรับโครงสร้างและรายละเอียดของมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ
 จัดทาร่างเอกสารมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ประกอบการพิจารณา
 เสนอแต่งตั้งคณะทางานพิจารณารายละเอียดมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
 จัดประชุมคณะทางานร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างและรายละเอียดของมาตรฐาน
การจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
 ทาการเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม ฉบับ 4 – ฉบับ 3.0 (ISIC Rev. 4 – Rev. 3.0)
งานด้านการกระจายสินค้า (Outbound Logistics)
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- จัดทาเอกสารการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล
และเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต
 กาหนดรูปแบบและการนาเสนอ และจัดทาเอกสารมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
 นามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) เข้าระบบฐานข้อมูลมาตรฐานสถิติ
 เผยแพร่มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ทางอินเตอร์เน็ต
งานด้านการตลาดและการขาย (Marketing and Sales)
- ส่งเสริมและกากับการใช้มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
 ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและการใช้งานมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
งานด้านการบริการให้ลูกค้าประทับใจ (Customer Services)
- การให้บริการลูกค้าหลังการผลิตการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตาม
มาตรฐานสากล
 ให้คาปรึกษา แนะนา การใช้งานมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
 ให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
 จัดประชุมคณะทางานร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะหลังจากที่มีการน า
มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ไปใช้
กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities)
โครงสร้างพื้นฐาน (Firm Infrastructure)
- การวางแผนการทางาน
- การจัดระบบการทางาน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)
- การสรรหาบุคลากร
- การฝึกอบรม
- การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง
- การสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี
การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development)
- การวิจัยและพัฒนา เช่น การสร้างระบบการค้นหารหัสข้อมูลมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล
- การออกแบบเอกสารมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมและการนาเสนอมาตรฐานการจัด ประเภท
อุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล
- เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตให้เข้าถึงได้ง่าย และน่าสนใจ
การจัดหา (Procurement)
- การจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อนามาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล
- การสร้างสัมพันธ์อันดีกับองค์กรที่จัดทามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ
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ในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่านี้ ได้มีการวิเคราะห์ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการจัดทามาตรฐานการจัด
ประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ดังนี้
ประสิทธิผล
- กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันมี 1 กลุ่ม และประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับงานที่ทา
กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันของการจัดทามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) คือ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งได้วางแผนที่จะนามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) มาใช้
แทนมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 3.0) โดยมีโครงสร้างของการจัดจาแนกที่ละเอียด
มากขึ้นและครอบคลุมกับ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใหม่ อีกทั้งยังสอดคล้ องกับสภาวการณ์ของ
ประเทศไทย โดยนาไปใช้ในโครงการสามะโน/สารวจต่างๆ ในการจัดจาแนกข้อมูลตามประเภทกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ (Economics Activities) เพื่อเป็นข้อมูลสถิ ติด้านการผลิตในการจัดทาสถิติบัญชีรายได้
ประชาชาติซึ่งใช้ในการกาหนดนโยบายแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ดังนั้น ประโยชน์ที่ได้รับจึงคุ้มค่ากับงานที่ทา
ข้อเสนอแนะ : เพิ่มจานวนกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) – TSIC
กระทรวงพาณิชย์
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงแรงงาน
- กรมการจัดหางาน
- กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
- สานักงานประกันสังคม
กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ใช้ในการจัดจาแนกประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนการค้า
ใช้ ใ นการจั ด จ าแนกประเภทสถานประกอบการ เพื่ อ จั ด ท า
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ ประชากร
การผลิต การจ้างงาน รายได้ประชาชาติ และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ใช้ในการจัดจาแนกประเภทสถานประกอบการ
ใช้ ใ นการจั ด จ าแนกประเภทสถานประกอบการที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
ประกันสังคม เพื่อนาเสนอข้อมูลทางด้านสถิติ เช่น จานวนสถาน
ประกอบการตามประเภทกิจการ เป็นต้น
ใช้ในการจัดจาแนกประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อจัดทาทาเนียบ
โรงงานอุตสาหกรรม

สานักนายกรัฐมนตรี
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ ใช้ในการจัดจาแนกประเภทอุตสาหกรรมเพื่อจัดทาผลิตภัณฑ์
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มวลรวมจังหวัด (GPP) และดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
หน่วยงานอื่นๆ
- สภาหอการค้าไทย
ใช้ในการจัดจาแนกประเภทสถานประกอบการ
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ผู้ใช้การจัดประเภทอุตสาหกรรมที่กาหนดขึ้นเองในหน่วยงาน
กระทรวงการคลัง
- กรมสรรพากร
ใช้ในการจัดจาแนกประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนการค้า ได้จัดทา
ISIC-RD ขึ้นโดยอ้างอิงตาม ISIC Rev. 3.0 ในระดับ 4 หลัก และ
ได้มีการ เพิ่มรหัสในระดับหลักที่ 5-6
ผู้ใช้การจัดประเภทอุตสาหกรรมที่นอกเหนือจากสานักงานสถิติแห่งชาติ เลือกใช้การจัดประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) – TSIC ในระดับ 5 หลัก หรือเลือกใช้การจัดประเภทอุตสาหกรรมที่
กาหนดขึ้นใช้เองในหน่วยงาน ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 3.0) ใช้งาน
ได้เพียง 4 หลัก ซึ่งยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้การจัดประเภทอุตสาหกรรม
ดังกล่าวข้างต้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านประชากร การผลิต การจ้างงาน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกันได้ทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ดังนั้นมาตรฐานที่เลือกใช้ควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน
จากการวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ในห่วงโซ่คุณค่า ทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนจะทาให้
เห็นภาพอย่างเป็นระบบว่า มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ที่จะจัดทาขึ้นนั้น จะต้อง
เพิ่มกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม โดยมี
ข้อเสนอแนะคือ
- ปรับปรุงกระบวนการจัดทามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นจาก
มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 3.0) ซึง่ เป็นเพียงการแปลจากเอกสารต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ในการจัดทามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) มีการปรับปรุงใน
ส่วนของโครงสร้างและรายละเอียด ดังนี้
 ในการปรับโครงสร้าง จะมีการเพิ่มรหัสในระดับที่ 5 เพื่อให้การจัดจาแนกข้อมูลกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจได้ละเอียดมากขึ้น
 ในการปรับรายละเอียด
จะมีการปรับการจัดจาแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางรายการเพื่อให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศ เช่น แตกรหัสกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
ความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ หรือรวมรหัสสาหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสาคัญน้อย
หรือไม่สาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งการปรับปรุงการทางานดังกล่าว ได้ถูกวางแผนไว้ในกระบวนการทางานของการจัดทามาตรฐานการจัด
ประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) เรียบร้อยแล้ว
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กลุ่มเป้าหมายได้รับผลผลิตครบถ้วนและถูกต้อง ตรงตามความต้องการ
ในการวางแผนจัดทามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ทางกลุ่มมาตรฐาน
สถิติได้นา International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision
4 : ISIC Rev. 4 ขององค์การสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. 2007 มาเป็นต้นแบบในการจัดทา โดยมีการ
จัดทาแบบ Derived Classification ซึ่งเป็นการจัดจาแนกที่มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดให้
เหมาะสมในการใช้งาน ด้วยการแปลเป็นภาษาไทยและมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากต้นฉบับเดิมเพื่อให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศไทย
ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายจึงได้รับผลผลิตทีค่ รบถ้วนและถูกต้อง ตรงตามความต้องการ
- ผลผลิตมีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง และมีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์
สานักงานสถิติแห่งชาติวางแผนจัดทามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) และ
นามาใช้แทนมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 3.0) เพื่อใช้ในการจัดจาแนกข้อมูลตาม
ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economics Activities) ในโครงการสามะโน/สารวจต่างๆ ทาให้เห็น
โครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถเปรียบเทียบข้อมูล
กิจกรรมทางเศรษฐกิจกับหน่วยงานอื่นทั้งในและระหว่างประเทศได้ อีกทั้งยังมีคุณภาพ เนื่องจากในการ
แปลเอกสารได้อาศัยองค์ความรู้ในการจัดทามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 3.0) และ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งจาก Website ต่างๆ ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
การศึกษา ค้นคว้าข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของประเทศและปรับโครงสร้างของการจัดจาแนกให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ของประเทศไทย มีการจัดประชุมคณะทางาน (หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสานักงาน
สถิติแห่งชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตและการใช้ข้อมูลสถิติ) ร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดและการใช้งานมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) รวมถึงปัญหา
และข้อเสนอแนะ หลังจากนาไปใช้
ดังนั้น ผลผลิตที่ได้รับจึงมีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง และมีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์
ประสิทธิภาพ
- กระบวนการทางานมีความเหมาะสม ไม่มีข้อด้อย
- กิจกรรมที่ทาในแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม ไม่มีข้อด้อย
- การใช้ทรัพยากรเหมาะสม ไม่มีข้อด้อย
ประสิทธิภาพในการจัดทามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ไม่มีข้อด้อย
เนื่องจากมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางาน ซึ่งได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
จัดทามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 3.0) ซึง่ พบว่าใช้เวลาจัดทานานถึง 4 ปี โดยมีสาเหตุ
มาจาก
 บุคลากรขาดความรู้พื้นฐาน แนวความคิด ของมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 3.0)
จึงใช้เวลานานในการศึกษาแนวคิด โครงสร้าง และการจัดจาแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศ
 บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการจัดทาบัญชีรายได้ประชาชาติ ทาให้ใช้เวลานานใน
การศึกษาแนวคิดและโครงสร้างของมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 3.0) เนื่องจาก
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มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 3.0) เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ในการจัดจาแนก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นข้อมูลสถิติด้านการผลิตในการจัดทาสถิติบัญชีรายได้ประชาชาติ
 บุคลากรขาดทักษะในการแปลภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ทาให้การแปลความหมาย
ของคาหรือประโยคไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามต้นฉบับ การเลือกใช้คาอธิบายหรือสื่อ
ความหมายไม่ชัดเจน เข้าใจยาก ขาดความสละสลวยเป็นธรรมชาติ จึงใช้เวลาปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้
มากเพราะต้องปรับปรุงแก้ไขหลายครั้ง
ดังนั้น ในการวางแผนจัดทามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) จึงได้มีการปรับ
กิจกรรมในกระบวนการจัดทามาตรฐานอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 3.0) โดยการ
- ตัดกิจกรรมการพิจารณาความต้องการใช้มาตรฐานสถิติออก เนื่องจากได้กาหนดแผนงานไว้
แล้วว่าจะจัดทามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4)
- เพิ่มกิจ กรรมการปรั บ โครงสร้างและรายละเอียดของการจัดจาแนกเพื่อให้ ส อดคล้ องกับ
สภาวการณ์ของประเทศไทย
- เพิ่มกิจกรรมการจัดประชุมคณะทางานซึ่งเป็นหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสานักงาน
สถิติแห่งชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตและการใช้ข้อมูลสถิติ ร่วม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ โครงสร้างและรายละเอียด รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะหลัง
การใช้งาน
และมีกาหนดตารางเวลาทางาน (Time Table) ซึ่งจากแผนงานที่วางไว้ คาดว่าจะใช้เวลาในการ
จัดทาประมาณ 2 ปี โดยการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทาให้การทางานที่จะเกิดขึ้นมีประสิทธิภาพสูงสุด
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บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
คุณค่าของมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ที่ได้จากการวิเคราะห์ ห่วงโซ่
คุณค่านั้น เกิดจากการรวมทุกกิจกรรมเข้าด้วยกัน การขาดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งย่อมกระทบต่อคุณค่าของ
มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ที่ประเมินไว้ อย่างไรก็ตาม ในแต่ละมาตรฐานการจัด
ประเภท ความสาคัญหรือน้าหนักของแต่ละกิจกรรมจะมีไม่เท่ากัน
แม้ว่า มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) จะเป็นผลพวงมาจากการเชื่อมโยง
กิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การพิจารณาความต้องการใช้ การศึกษาค้นคว้ามาตรฐานสถิติที่ต้องการจัดทา การประชุม
พิจารณาจัดทา การจัดทาเอกสารและเผยแพร่ การส่งเสริมและกากับการใช้ และการปรับปรุงมาตรฐานสถิติ
ให้ทันสมัย ซึ่งเป็นไปอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน แต่ถ้าวิเคราะห์แล้วกิจกรรมทีส่ าคัญ คือ
 กิจกรรมการแปล ที่อาศัยการศึกษาค้นคว้าและองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดทามาตรฐานการจัดประเภท
อุตสาหกรรม (ISIC Rev. 3.0)
 กิจกรรมการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและปรับโครงสร้างของการจัดจาแนก เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ของประเทศไทย
 และกิจกรรมการจัดประชุมคณะทางาน (หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสานักงานสถิติแห่งชาติ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตและการใช้ข้อมูลสถิติ) ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงสร้างและรายละเอียดมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) รวมถึงปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ หลังจากนาไปใช้
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านการผลิต (Operations) และนับเป็นกิจกรรมที่
สร้างภาพลักษณ์และจุดแข็งของมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ที่ทาให้เกิดการจัดหมวดหมู่
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ผู้ใช้และผู้ผลิตข้อมูลสถิติได้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการ
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถเปรี ยบเทียบข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับหน่วยงานอื่นทั้งในและ
ระหว่างประเทศได้
การวิ เ คราะห์ ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า (Value Chain Analysis) เป็ น การค้ น หาจุ ด อ่ อ นและจุ ด แข็ ง ใน
กระบวนการทางาน ถือเป็นเครื่องมือสาคัญที่มีส่วนในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยการเปลี่ยนแปลงการทางาน
มักจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ก่อนเสมอ และสิ่งที่ต้องคานึงถึงคือความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่จะสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ต่อไป เพื่อพัฒนาการทางานและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก
ข้อเสนอแนะ
ในการจัดทามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ความสาเร็จและเงื่อนไขความสาเร็จ เพื่อให้การทางานที่จะเกิดขึ้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ได้
วางแผนไว้ ดังนี้
ความเสี่ยง
- บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการจัดทาบัญชีรายได้ประชาชาติ
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- บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมทั้ง
กระบวนการในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
- บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแปลภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
- มีงานเร่งด่วนที่นอกเหนือจากงานประจาตามแผนงาน
- คณะทางานติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่าเสมอ
- ผู้แทนที่หน่วยงานภายนอกส่งเข้าร่วมประชุมไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องการจัด
ประเภทอุตสาหกรรม
เงื่อนไขความสาเร็จ
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมทางด้านระบบบัญชีประชาชาติ (SNA)
- ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมทั้งกระบวนการในการ
ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกาหนดหน่วยงาน ผู้ประสานงาน และวัน เวลา สถานที่ ที่หน่วยงานภายนอกสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสาคัญของการจัดทามาตรฐานการจัดประเภท
อุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) ว่า เป็ น สิ่ งจาเป็นและก่อให้ เกิดประโยชน์ โดยขอความร่ว มมือหน่ว ยงาน
ภายนอกในการส่งผู้แทนที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดประเภทอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC
Rev. 4) และการวิเคราะห์ปัจจัย หรือสาเหตุของความสาเร็จ ในการจัดทา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากความเสี่ยงเหล่านี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทาให้แผนงานที่ว างไว้ประสบความสาเร็จ
นอกจากนี้ การท างานที่ มี ก ารบริ ห ารแบบมี แ ผนงานและเป็ น ระบบ การทบทวน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
กระบวนการทางาน รวมถึงการเพิ่มพูนทักษะและความสามารถของทรัพยากรบุคคลตลอดเวลา ทาให้การ
จัดทามาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC Rev. 4) และการทางานอื่นๆ ประสบความสาเร็จอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด

