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คํานํา

คํานํา
เอกสาร “แบบจําลองทั่วไปสําหรับกระบวนงานทางสถิติ (Generic Statistical Business Process
Model: GSBPM) จั ด ทํ า ขึ้ น โดยอ้ า งอิ ง ตาม Generic Statistical Business Process Model Version 5.1
(GSBPM V.5.1) โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติสําหรับยุโรป (The United Nations Economic
Commission for Europe: UNECE) สํานักงานสถิติแห่งชาติจัดทําแบบจําลองทั่วไปสําหรับกระบวนงาน
ทางสถิติขนึ้ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศไทยสําหรับใช้อธิบายและกําหนดขั้นตอนที่จําเป็นในการผลิต
สถิติทางการ โดยวางกรอบการทํางานที่เป็นมาตรฐานและกําหนดคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานสถิติที่จําเป็นต้องใช้
ร่วมกัน เพื่อให้หน่วยสถิตินําไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตสถิติให้ทันสมัย (Modernization) รวมถึง
มีการใช้วิธีการและองค์ประกอบในกระบวนการผลิตสถิติร่วมกัน ตามภารกิจที่สําคัญของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
คือ บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย โดยมีงานด้านมาตรฐานสถิติ
เป็นส่วนสนับสนุนที่ช่วยให้ข้อมูลสถิติสามารถบูรณาการ เชื่อมโยง และเปรียบเทียบกันได้ทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากล ซึง่ มาตรฐานสถิตเิ ป็นยุทธศาสตร์สําคัญของแผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทย และเป็น 1 ใน 10
ของหลักการพื้นฐานสถิติทางการที่คณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติให้การรับรอง คือ “การผลิตสถิติ
ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากล”
ทั้งนี้ แบบจําลองทั่วไปสําหรับกระบวนงานทางสถิติ เป็นเสมือนแบบจําลองทั่วไปที่มีความยืดหยุ่น
และสามารถนําไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม ไม่ได้เป็นกรอบแนวคิดตายตัวที่ต้องทําตามทุกกระบวนการ
อย่างเป็นลําดับทุกขั้นตอน แต่เป็นกรอบที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในกระบวนการผลิตสถิติและความเชื่อมโยง
ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างขั้นตอนและกระบวนการเหล่านั้น ซึ่งหน่วยสถิติสามารถนําไปใช้งานได้หลายระดับ หรือ
อาจนําไปใช้เป็นพื้นฐานสําหรับการพัฒนาหน่วยงานโดยเลือกเพียงขั้นตอนบางส่วนหรือทั้งหมดของแบบจําลอง
เพื่อนําไปพัฒนาในรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับหน่วยงาน หรืออาจนําไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารงานสถิติ
ภายในหน่วยงานเพื่อให้เข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน
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แบบจำลองทั่วไปสำหรับกระบวนงำนทำงสถิติ
Generic Statistical Business Process Model: GSBPM
บทนำ
แบบจำลองทั่วไปสำหรับกระบวนงำนทำงสถิติ (Generic Statistical Business Process Model:
GSBPM) ใช้สำหรับอธิบำยและกำหนดขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับกำรผลิตสถิติทำงกำร โดยวำงกรอบกำรทำงำน
ที่เป็นมำตรฐำนและกำหนดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงำนสถิติที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกัน เพื่อให้หน่วยสถิตินำไปใช้
ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตสถิติให้ทันสมัย รวมถึงมีกำรใช้วิธีกำรและองค์ประกอบในกระบวนกำรผลิตสถิติ
ร่วมกัน
GSBPM ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในกำรบูรณำกำรมำตรฐำนข้อมูลและคำอธิบำยข้อมูล (Metadata) ใช้เป็น
ต้นแบบสำหรับจัดทำเอกสำรประกอบกระบวนงำนทำงสถิติ ช่วยให้กำรวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี
ของงำนสถิติเป็นไปอย่ำงสอดคล้องกันทั้งกระบวนงำนทำงสถิติ (เช่น กำรใช้ระบบประมวลผลทำงสถิติร่วมกัน
กำรสนับสนุนและใช้งำนองค์ประกอบซอฟต์แวร์ร่วมกันในกำรใช้ Statistical Data and Metadata eXchange
(SDMX) ในหน่วยสถิติ) และใช้เป็นกรอบสำหรับกำรประเมินและปรับปรุงคุณภำพสถิติ
GSBPM เป็นเครื่องมือที่ได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนระหว่ำงประเทศและหน่วยงำนสถิติในหลำยประเทศ
ว่ำเป็นแบบจำลองที่สำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรทำงำน กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ และกำรติดตำม
ผลกำรดำเนินงำนสถิติอย่ำงเป็นระบบ รวมถึงใช้ในกำรพัฒนำและดำเนินงำนเพื่อให้ได้ระบบสถิติที่ทันสมัย
(Modernization of statistical system) เอกสำร GSBPM ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยอ้ำงอิงจำก Generic Statistical
Business Process Model Version 5.1 (GSBPM V.5.1) เผยแพร่ในเดือนมกรำคม 2562 ซึ่ง GSBPM จัดทำขึ้น
ครั้ งแรกโดยส ำนั กงำนสถิตินิ ว ซีแลนด์ และมีกำรปรั บ ปรุ งโดย the Joint UNECE/Eurostat/OECD Work
session on Statistical Metadata (METIS) เป็นเวอร์ชัน 4.0 5.0 และ 5.1 ตำมลำดับ

มำรู้จัก GSBPM
กระบวนงำนทำงสถิติ คือ ชุดของกิจกรรมและงำนที่เกี่ยวข้องกันอย่ำงมีโครงสร้ำงเพื่อแปลงข้อมูล
เป็นสถิติ ในบริบทของ GSBPM นี้ องค์กรหรือกลุ่มขององค์กรต่ำง ๆ ดำเนินกำรตำมกระบวนงำนทำงสถิติ
ในกำรผลิตสถิติทำงกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ ซึ่งผลผลิตที่ได้อำจเป็นชุดผลิตภัณฑ์ทำงกำยภำพ
หรือดิจิทัล รวมกัน ที่นำเสนอข้อมูล และคำอธิบ ำยข้อมูล ในรูป แบบต่ำง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ แผนที่ กำรบริ กำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
GSBPM เป็นกระบวนงำนทำงสถิติที่หน่วยสถิติสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงหลำกหลำยและ
เป็นกรอบกำรทำงำนที่ช่วยให้เห็นภำพของกระบวนกำรจัดทำสถิติที่เป็นมำตรฐำน โดยไม่ต้องกำรให้มีข้อจำกัด
หรือเป็นนำมธรรม หรือเป็นทฤษฎีมำกเกินไป และไม่ต้องกำรให้เป็นเครื่องมือหรือทฤษฎีที่ใช้บังคับให้หน่วยสถิติ
ต้องดำเนินงำนตำมอย่ำงเคร่งครัด โดยต้องกำรให้เป็นกระบวนงำนที่หน่วยสถิ ติสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้และ
ปฏิบัติงำนได้จริง ในบำงกรณีอำจรวมบำงขั้นตอนหรืออำจมีกำรเพิ่มขั้นตอนย่อยให้มีรำยละเอียดมำกขึ้นก็ได้
ขึ้นอยู่กับกำรใช้งำนของหน่วยงำน รวมถึงยังมีควำมยืดหยุ่ นในกำรใช้งำน ซึ่งอำจมีลำดับของขั้นตอนหรื อ
ขั้นตอนย่อยที่แตกต่ำงกันไปตำมแต่ละสถำนกำรณ์ของกำรนำไปใช้ เนื่องจำกกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำน
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ในบำงขั้นตอนเหมำะกับกำรผลิตสถิติในบำงเรื่อง ในขณะเดียวกันอำจไม่เหมำะกับบำงเรื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของแหล่งข้อมูลที่ได้มำหรือชนิดของผลผลิตทำงสถิติที่ต้องกำร ถึงแม้ว่ำแผนภำพของ GSBPM จะนำเสนอไว้
อย่ำงเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจน แต่ในกำรนำไปใช้จริงอำจมีลำดับขั้นตอนที่แตกต่ำงกันตำมเงื่อนไขกำรใช้งำน
บำงขั้นตอนอำจต้องดำเนินงำนร่วมกัน บำงขั้นตอนอำจต้องย้อนกลับไปดำเนินกำรซ้ำ โดยเฉพำะในขั้นตอน
ประมวลผลและวิเครำะห์

กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนทำงสถิติในทำงปฏิบัติอำจมีลำดับขัน้ ตอนที่แตกต่ำงกัน
และอำจต้องดำเนินกำรซ้ำขึ้นอยู่กบั กำรใช้งำน

GSBPM เปรียบเสมือนรำยกำรตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรพิจำรณำขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดในกำรจัดทำ
สถิติ ซึ่งเปรียบเสมือนคู่มือกำรทำอำหำรที่ระบุวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดที่จำเป็นในกระบวนงำนทำงสถิติ
ในหน่วยสถิติหลำยแห่งจะพิจำรณำดำเนินกำร 3 ขั้นตอนแรก (กำหนด
ควำมต้องกำร ออกแบบ และพัฒนำ) เมื่อมีกำรสร้ำงผลผลิตทำงสถิติใหม่
หรือ เมื่อ มีก ำรปรับ ปรุง ขั้น ตอนซึ่ง เป็น ผลที่ไ ด้จ ำกขั้น ตอนประเมิ น
ซึ่งไม่จำเป็นต้องดำเนินกำร 3 ขั้นตอนนี้ (เช่น ไม่จำเป็นต้องสร้ำงเครื่องมือ
รวบรวมใหม่ทุก ครั้งที่มีก ำรรวบรวมข้อ มูล กำรสำรวจกำลังแรงงำน)
ถ้ำผลผลิตทำงสถิติเหล่ำนี้ได้มีกำรผลิตเป็นประจำ

โครงสร้ำง

โครงสร้ำง
โครงสร้ำงของ GSBPM ประกอบด้วย 3 ระดับ
• ระดับ 0 คือ กระบวนงำนทำงสถิติ (แถบสีเขียว)
• ระดับ 1 คือ ขั้นตอนในกระบวนกำรจัดทำสถิติ 8 ขั้นตอน (แถบสีฟ้ำ)
• ระดับ 2 คือ ขั้นตอนย่อยในแต่ละขั้นตอน (แถบสีชมพู)

GSBPM คำนึงถึงกระบวนกำรสนับสนุนที่ครอบคลุมขั้นตอนกำรผลิตสถิติทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ
ประกอบด้วย
- กำรจัดกำรคุณภำพ เป็นกระบวนกำรเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพและกลไกในกำรควบคุม
คุณภำพ ซึ่งแสดงให้เห็นควำมสำคัญของกำรประเมินคุณภำพ รวมถึงข้อคิดเห็นหรือข้อติชม
(feedback) จำกผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดในกระบวนงำนทำงสถิติ
- กำรจัดกำรคำอธิบำยข้อมูล ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนงำนทำงสถิติมีกำรสร้ำงคำอธิบำย
ข้อ มูล หรือ กำรนำคำอธิบ ำยข้อ มูล กลับ มำใช้ใหม่ และกำรประมวลคำอธิบ ำยข้อ มูล ดังนั้น
จึงจำเป็นต้องมีระบบกำรจัดกำรคำอธิบำยข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่ำคำอธิบำยข้อมูลมีควำมเชื่อมโยง
กับข้อมูลตลอดทั้งกระบวนงำนทำงสถิติ กำรจัดกำรคำอธิบำยข้อมูลประกอบด้วยกำรพิจำรณำ
ที่เป็น อิส ระจำกกระบวนกำร เช่น กำรเป็นผู้ดูแลและเป็นเจ้ำของคำอธิบ ำยข้อมูล คุณภำพ
กฎกำรเก็บถำวร (Archiving rules) กำรสงวนรักษำ (Preservation) กำรเก็บรักษำ (Retention)
และกำรทำลำย (Disposal)
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- กำรจัดกำรข้อมูล เป็นกระบวนกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของข้อมูลทั่วไป ผู้ดูแล
และผู้เป็นเจ้ำของคุณภำพข้อมูล กฎกำรเก็บถำวร กำรสงวนรักษำ กำรเก็บรักษำ และกำรทำลำย
- กำรจัดกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงำนทำงสถิติ เป็น กำรบันทึก กำรจัดระบบ และ
กำรใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงำนทำงสถิติ ซึ่งเปรียบเสมือนคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ช่วย
ในกำรตรวจสอบและทำควำมเข้ำใจข้อมูลที่จัดเก็บ รวมถึงช่วยในกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
ในกระบวนงำนทำงสถิติ
- กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ เพื่อให้แน่ใจว่ำสำมำรถผลิตสถิติตำมกระบวนกำรเดิมได้โดยใช้เอกสำร
ประกอบกำรทำงำนในแต่ละขั้นตอนเป็นหลัก
- กำรจัดกำรข้อมูลของหน่วยงำนผู้ให้ข้อมูล เป็นกำรจัดกำรข้อมูลของหน่วยงำนผู้ให้ข้อมูล
ซึ่งเป็นข้อมูลประวัติและข้อมูลกำรติดต่อของผู้ ให้ข้อมูล เช่น ชื่อหน่วยงำน ชื่อบุคคลที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น (โดยเฉพำะข้อมูลทะเบียน)

กำรประยุกต์
GSBPM นี้ สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในกำรผลิตสถิติทำงกำรได้ทั้งในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ
รวมถึงใช้ในกำรอธิบำยและประเมินคุณภำพกระบวนกำรจัดทำสถิติ ไม่ว่ำจะเป็นสถิติที่ได้จำกกำรสำรวจตัวอย่ำง
สำมะโน ข้อมูลทะเบียนที่ได้จำกกำรบริหำรงำน และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สถิติ หรือกำรผลิตสถิติจำกข้อมูล
หลำยแหล่งร่วมกัน นอกจำกนี้ ยังสำมำรถนำ GSBPM ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำและบำรุงรักษำทะเบียนสถิติ
(Statistical registers) ซึ่งมีข้อมูลนำเข้ำเหมือนกับกำรผลิตสถิติ (โดยทั่วไปแล้วจะเน้นที่ข้อมูลจำกกำรบริหำรงำน)
และผลผลิตที่ได้จะเป็นกรอบประชำกรหรือเป็นกำรดึงข้อมูลอื่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับขั้นตอนอื่นต่อไป
ในขณะที่กระบวนงำนทำงสถิติโดยทั่วไปประกอบด้วย กำรเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้
ผลผลิตทำงสถิติ แต่ในทำงปฏิบัติ ขั้นตอนในกระบวนงำนทำงสถิติไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยกำรจัดทำข้อมูล
ขึ้นมำใหม่เองทุกครั้ง หน่วยสถิติสำมำรถนำ GSBPM นี้ ไปประยุกต์ใช้โดยนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วมำปรับปรุง หรือ
นำข้อมูลอนุกรมเวลำ (time-series) มำคำนวณใหม่ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรปรับปรุงแหล่งข้อมูลหรือกำรเปลี่ยน
ระเบียบวิธีสถิติ กำรดำเนินงำนลักษณะดังกล่ำวจึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตำม GSBPM ทั้งหมด แต่ส ำมำรถ
ข้ำมขั้นตอนบำงขั้นตอนได้โดยเฉพำะขั้นตอนแรก ๆ เนื่องจำกเป็นกำรนำข้อมูลที่มีผู้จัดทำไว้แล้วมำใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดในกำรวิเครำะห์และนำเสนอต่อไป

กำรนำไปใช้
GSBPM เป็นเสมือนแบบจำลองที่ให้หน่วยสถิตินำไปใช้งำนได้ในระดับที่แตกต่ำงกัน โดยอำจน ำ
GSBPM ไปใช้โดยตรงหรือนำไปใช้เป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำแบบจำลองที่เหมำะสมกับหน่วยงำน หรือนำไปใช้
เป็นเครื่องมือสื่อสำรทั้งภำยในหน่วยงำนและระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อให้เข้ำใจไปในแนวทำงเดียวกัน
ในบำงกรณี อำจมีกำรจัดกลุ่มขั้นตอนเข้ำด้วยกัน เช่น รวมขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนเดียว
คือ ขั้นตอนวำงแผน หรือในทำงปฏิบัติ อำจจำเป็นต้องเพิ่มขั้นตอนเข้ำไปในโครงสร้ำงที่อยู่ในระดับต่ำกว่ำ
ขั้นตอนย่อย เพื่อให้เห็นกระบวนกำรทำงำนที่ละเอียดและชัดเจนมำกขึ้น และอำจมีกำรลงนำมอย่ำงเป็นทำงกำร
เพื่อรับรองว่ำผลผลิตจำกขั้นตอนก่อนหน้ำมีควำมเหมำะสมที่จะเป็นข้อมูลนำเข้ำในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ข้อกำหนดขององค์กร

3.1

2.2
ออกแบบ
รำยละเอียดตัวแปร

2.3
ออกแบบ
กำรเก็บรวบรวม

1.2
หำรือและยืนยัน
ควำมต้องกำร

1.3
กำหนดเป้ำหมำย
ผลผลิตทำงสถิติ
5.4
แก้ไขและแทนค่ำสูญหำย

ทำกำรเก็บรวบรวม
4.4
จัดกำรข้อมูลที่ได้จำกกำรเก็บ
รวบรวมให้เสร็จสมบูรณ์

3.4
สร้ำงหรือปรับ
ขั้นตอนกำรทำงำน

5.3

5.6
คำนวณค่ำถ่วงน้ำหนัก

คำนวณผลรวม

จัดทำไฟล์ขอ้ มูล
ให้เสร็จสมบูรณ์

5.8

5.7

3.7
จัดทำระบบกำรผลิตสถิติให้
เสร็จสมบูรณ์

3.6
ทดสอบ
กระบวนกำรจัดทำสถิติ

2.6

ออกแบบระบบกำรผลิตสถิติ
และขั้นตอนกำรทำงำน

1.6

จัดทำแผนกำรผลิตสถิติ
และขออนุมตั ิ

2.5

ออกแบบกำรประมวลผล
และกำรวิเครำะห์

1.5
ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่

5.5
สร้ำงตัวแปรใหม่
และหน่วยนับใหม่

3.5
ทดสอบ
ระบบกำรผลิตสถิติ

2.4

ออกแบบกรอบตัวอย่ำง
และวิธีกำรเลือกตัวอย่ำง
and sample

1.4

ระบุกรอบแนวคิด

ทบทวนและตรวจสอบ
ควำมสมเหตุสมผล

4.3

5.2
จัดจำแนกข้อมูล
และลงรหัส

บูรณำกำรข้อมูล

5.1

ประมวลผล

3.3

4.2
เตรียมกำรเก็บรวบรวม

4.1
สร้ำงกรอบตัวอย่ำงและ
เลือกตัวอย่ำง

เก็บรวบรวม

พัฒนำหรือนำส่วนประกอบของ
กำรเผยแพร่กลับมำใช้ใหม่

พัฒนำหรือนำส่วนประกอบของกำร
ประมวลผลและกำรวิเครำะห์กลับมำใช้
ใหม่

3.2

พัฒนำหรือนำเครื่องมือ
เก็บรวบรวมกลับมำใช้ใหม่

2.1
ออกแบบ
ผลผลิตทำงสถิติ

ระบุควำมต้องกำร

1.1

พัฒนำ

ออกแบบ

กำหนดควำมต้องกำร

จัดทำผลผลิตทำงสถิติ
ให้เสร็จสมบูรณ์

6.5

ควบคุมกำรเปิดเผยข้อมูล

6.4

6.3
ตีควำมและอธิบำย
ผลผลิตทำงสถิติ

ตรวจสอบควำมสมเหตุสมผล
ของผลผลิตทำงสถิติ

6.2

6.1
จัดทำร่ำงผลผลิตทำง
สถิติ

วิเครำะห์

กระบวนกำรสนับสนุนที่ครอบคลุมขั้นตอนกำรผลิตสถิติ
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จัดกำรงำนสนับสนุนผู้ใช้

7.5

ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

7.4

จัดกำรเผยแพร่ผลิตภัณฑ์

7.3

7.2
จัดทำผลิตภัณฑ์
เพื่อเผยแพร่

ปรับปรุงระบบจัดเก็บ
ผลผลิตทำงสถิติให้พร้อมเผยแพร่

7.1

เผยแพร่

เห็นชอบ
แผนปฏิบตั กิ ำร

8.3

ทำกำรประเมิน

8.2

8.1
รวบรวมข้อมูล
เพื่อใช้ประเมิน

ประเมิน
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ขั้นตอนที่ 1 กำหนดควำมต้องกำร

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดควำมต้องกำร (Specify needs)
กำหนดควำมต้องกำร (Specify needs)
1.1
ระบุ
ควำมต้องกำร
(Identify
needs)

1.2
หำรือและยืนยัน
ควำมต้องกำร
(Consult &
confirm
needs)

1.3
กำหนด
เป้ำหมำย
ผลผลิตทำงสถิติ
(Establish
output
objectives)

1.4
ระบุ
กรอบแนวคิด
(Identify
concepts)

1.5
ตรวจสอบข้อมูล
ที่มีอยู่
(Check data
availability)

1.6
จัดทำแผน
กำรผลิตสถิติ
และขออนุมัติ
(Prepare and
submit
business
case)

ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นเมื่อมีควำมต้องกำรสถิติใหม่ ๆ หรือมีข้อคิดเห็นหรือข้อติชมจำกกำรทบทวนสถิติเดิม
ที่มีอยู่ รวมถึงกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรระบุรำยละเอียด
ควำมต้องกำรสถิติทั้งในปัจจุบันหรืออนำคต กำรนำเสนอวิธีกำรหรือทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และกำรจัดเตรียมแผนกำรผลิตสถิติเพื่อให้ได้สถิติที่ตรงตำมควำมต้องกำร
ขั้นตอนนี้แบ่งเป็น 6 ขั้นตอนย่อย ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะดำเนินกำรโดยเรียงลำดับตำมขั้นตอนย่อย
แต่ในบำงกรณีอำจดำเนินกำรไปพร้อมกันได้ หรืออำจมีบำงขั้นตอนย่อยที่ต้องย้อนกลับ ไปดำเนินกำรใหม่
โดยทั้ง 6 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
ขั้นตอนย่อยที่ 1.1 ระบุควำมต้องกำร (Identify needs)
ขั้น ตอนย่อยนี้ เป็น กำรหำและระบุควำมต้องกำรสถิติในขั้นต้น ได้แก่ สถิติที่ต้องกำรและ
สิ่งที่จำเป็นที่จะทำให้ได้สถิติดังกล่ำว ขั้นตอนย่อยนี้อำจเกิดขึ้นเมื่อมีควำมต้องกำรสถิติใหม่ ๆ หรือ
สภำพแวดล้อมมีกำรเปลี่ยนแปลง เช่น มีกำรปรับลดงบประมำณ แผนปฏิบัติงำนที่ได้จำกผลประเมิน
กระบวนกำรผลิตสถิติที่ผ่ำนมำหรื อผลประเมินจำกขั้น ตอนอื่นสำมำรถนำมำใช้เป็นข้อมูลน ำเข้ำ
สำหรับขั้นตอนย่อยนี้ได้
ขั้ น ตอนย่ อ ยนี้ ยั ง รวมถึ ง กำรพิ จ ำรณำขั้ น ตอนกำรผลิ ต สถิ ติ ที่ ค ล้ ำ ยกั น ของหน่ ว ยสถิ ติ
ทั้งในระดับประเทศและสำกล และวิธีกำรที่หน่วยสถิติเหล่ำนั้นใช้เพื่อให้ได้สถิติที่ต้องกำร
ขั้นตอนย่อยที่ 1.2 หำรือและยืนยันควำมต้องกำร (Consult & confirm needs)
ขั้น ตอนย่อ ยนี้ มุ่ง เน้น กำรปรึก ษำหำรือ เพื่อ ยืน ยัน ควำมต้อ งกำรสถิติพ ร้อ มรำยละเอียด
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอก สิ่งสำคัญคือ หน่วยสถิติต้องมีควำมเข้ำใจถึง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้สถิติเป็นอย่ำงดี เพื่อให้ทรำบว่ำต้องกำรผลิตสถิติอะไร เมื่อไร อย่ำงไร และ
ที่สำคัญที่สุดคือ ผลิตเพื่ออะไร
ในขั้น ตอนย่อยนี้ อำจต้องมีกำรทำซ้ำหลำยครั้งเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรสถิติ
ในขั้นตอนย่อยที่ 1.1 (ระบุควำมต้องกำร) เพื่อให้เข้ำใจถึงควำมต้องกำรของผู้ใช้อย่ำงชัดเจน ซึ่งถือว่ำ
เป็นหัวใจของขั้นตอนย่อยนี้
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ขั้นตอนย่อยที่ 1.3 กำหนดเป้ำหมำยผลผลิตทำงสถิติ (Establish output objectives)
ขั้น ตอนย่อยนี้ เป็น กำรกำหนดเป้ำหมำยผลผลิตทำงสถิติให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้
ที่ระบุไว้ในขั้นตอนย่อยที่ 1.2 (หำรือและยืนยันควำมต้องกำร) รวมถึงหำข้อสรุปร่วมกันกับผู้ใช้ถึง
ควำมเหมำะสมของผลผลิตทำงสถิติที่จะนำเสนอ และวิธีกำรวัดคุณภำพของผลผลิตทำงสถิติดังกล่ำว
โดยคำนึงถึงกฎหมำยต่ำง ๆ (เช่น กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับควำมเชื่อมั่นในกำรรักษำควำมลับของ
ข้อมูล) และทรัพยำกรที่มีอยู่ในกำรกำหนดเป้ำหมำยของผลผลิตทำงสถิติ
ขั้นตอนย่อยที่ 1.4 ระบุกรอบแนวคิด (Identify concepts)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรอธิบำยกรอบแนวคิดที่จำเป็นเพื่อให้ได้สถิติที่ต้ องกำร เช่น ประชำกร
เป้ำหมำย พื้นที่กำรสำรวจ เวลำอ้ำงอิง รำยกำรข้อมูลที่ต้องกำร เป็นต้น ซึ่งกรอบแนวคิดที่กำหนดขึ้น
ในขั้นตอนย่อยนี้อำจจะยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนสถิติที่มีอยู่ แต่เป็นกรอบแนวคิดในมุมมองที่ผู้ใช้
เข้ำใจ
สำหรับขั้นตอนย่อยในกำรกำหนดรำยละเอียดและคำจำกัดควำมของกรอบแนวคิด รวมถึงตัวแปร
ที่ใช้ในกำรผลิตสถิติ อยู่ในขั้นตอนย่อยที่ 2.2 (ออกแบบรำยละเอียดตัวแปร)
ขั้นตอนย่อยที่ 1.5 ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ (Check data availability)
ขั้น ตอนย่อ ยนี้ เป็น กำรตรวจสอบแหล่ง ข้อ มูล ที่มีอ ยู่ใ นปัจ จุบัน รวมถึง แหล่ง ข้อ มูล จำก
กำรบริหำรงำน หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สถิติ ว่ำตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้หรือไม่ มีเงื่อนไข
หรือข้อจำกัดในกำรใช้หรือไม่ ในกำรประเมินแหล่งข้อมูลทำงเลือกที่เป็นไปได้ ควรศึกษำแหล่งข้อมูล
เพื่อกำรบริหำรงำนหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สถิติที่มีศักยภำพ เพื่อ
- ตัดสินใจว่ำแหล่งข้อมูลเหล่ำนี้เหมำะสมสำหรับใช้งำนตำมวัตถุประสงค์ทำงสถิติหรือไม่
(เช่น กรอบแนวคิดของแหล่ง ข้อมูล เพื่อ กำรบริห ำรงำนตรงกับ ควำมต้องกำรข้อ มูล
ควำมตรงต่อ เวลำและคุณ ภำพของข้อ มูล ควำมมั่น คงปลอดภัย และควำมต่อ เนื่อ ง
ของกำรให้ข้อมูล)
- ประเมินกำรแบ่งควำมรับผิดชอบระหว่ำงหน่วยงำนผู้ให้ข้อมูลและหน่วยสถิติ
- ตรวจสอบทรัพยำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่จำเป็น (เช่น ที่เก็บข้อมูล
เทคโนโลยีที่จำเป็นในกำรจัดกำรข้อมูลที่จะเข้ำมำและกำรประมวลผลข้อมูล) รวมถึง
ข้อตกลงที่เป็นทำงกำรต่ำง ๆ กับ หน่วยงำนผู้ให้ข้อมูลในกำรเข้ำถึงและแบ่งปันข้อมูล
(เช่น รูปแบบ กำรส่ง คำอธิบำยข้อมูล และกำรตรวจสอบคุณภำพ)
หำกแหล่งข้อมูลที่มีอยู่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนตำมที่ต้องกำร จะต้องมีกลยุทธ์เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ยังขำดไป ซึ่งรวมถึงกำรระบุควำมร่วมมือที่เป็นไปได้กับเจ้ำของข้อมูล
ขั้นตอนย่อยนี้ ยังรวมถึงกำรประเมินกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บและกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำว
และอำจมีกำรจัดทำข้อเสนอเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมำยเดิม หรือเสนอกฎหมำยใหม่ให้รองรับกับ
ควำมต้องกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำว

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดควำมต้องกำร

ขั้นตอนย่อยที่ 1.6 จัดทำแผนกำรผลิตสถิติและขออนุมัติ (Prepare and submit business case)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรจัดทำเอกสำรสรุปผลที่ได้จำกขั้นตอนย่อยทั้งหมดที่อยู่ในขั้นตอนที่ 1
(กำหนดควำมต้องกำร) และจัดทำเป็นแผนกำรผลิตสถิติเพื่อขออนุมัติผลิตสถิติ โดยกระบวนงำน
ทำงสถิติที่อยู่ใ นแผนกำรนี้อำจเป็น กระบวนงำนทำงสถิติที่จัด ทำขึ้น ใหม่ห รือ อำจเป็น กำรปรับ
จำกกระบวนงำนทำงสถิติเดิมที่มีอยู่ ซึ่งแผนกำรผลิตสถิตินี้จำเป็นต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดของ
ผู้มีอำนำจในกำรอนุมัติ โดยทั่วไปแผนกำรผลิตสถิติประกอบด้วย
- รำยละเอียดกระบวนงำนทำงสถิติ “ที่ทำอยู่ในปัจจุบัน” ว่ำดำเนินกำรอย่ำงไร พร้อมทั้ง
เน้นให้เห็นถึงประเด็นต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจและส่วนที่ไม่มีประสิทธิภำพที่ควรต้องปรับปรุง
แก้ไข
- แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ “ที่ควรจะเป็น” ว่ำควรมีกระบวนงำนทำงสถิติอย่ำงไร เพื่อผลิต
สถิติใหม่หรือปรับปรุงสถิติที่มีอยู่
- กำรประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ รวมทั้งข้อจำกัดหรืออุปสรรคต่ำง ๆ จำกภำยนอก
แผนกำรผลิตสถิติอธิบำยทำงเลือกและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ รวมถึงผลประโยชน์ ต้นทุน สิ่งที่จะได้รับ
กรอบเวลำ งบประมำณ ทรัพยำกรทำงเทคนิคและทรัพยำกรบุคคลที่จำเป็น กำรประเมิน ควำมเสี่ยง
และผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อจัดทำแผนกำรผลิตสถิติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอแผนฯ
ดังกล่ำวต่อผู้สนับสนุนที่เหมำะสมและคณะกรรมกำรเพื่อทบทวน และพิจำรณำอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
แผนกำรผลิตสถิติอย่ำงเป็นทำงกำร
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ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบ (Design)
ออกแบบ (Design)
2.1
ออกแบบ
ผลผลิตทำงสถิติ
(Design
outputs)

2.2
ออกแบบ
รำยละเอียด
ตัวแปร
(Design
variable
descriptions)

2.3
ออกแบบ
กำรเก็บรวบรวม
(Design
collection)

2.4
ออกแบบกรอบ
ตัวอย่ำงและ
วิธีกำรเลือก
ตัวอย่ำง
(Design frame
and sample)

2.5
ออกแบบ
กำรประมวลผล
และ
กำรวิเครำะห์
(Design
processing
and analysis)

2.6
ออกแบบระบบ
กำรผลิตสถิติ
และขั้นตอน
กำรทำงำน
(Design
production
systems and
workflow)

ขั้นตอนนี้ อธิบำยถึงกำรพัฒนำและกำรออกแบบ รวมถึงงำนวิจัยที่ใช้งำนได้จริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
ในกำรกำหนดผลผลิตทำงสถิติ กรอบแนวคิด ระเบียบวิธีสถิติ เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และ
กระบวนกำรดำเนิน งำน รวมถึง กำรออกแบบทั้ง หมดที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรกำหนด หรือ ปรับ แต่ง ผลิต ภัณฑ์
หรือบริกำรทำงสถิติตำมที่ได้กำหนดไว้ในแผนกำรผลิตสถิติในขั้นตอนย่อยที่ 1.6 (จัดทำแผนกำรผลิตสถิติและ
ขออนุมัติ) ในขั้นตอนนี้ยังเป็นกำรกำหนดคำอธิบำยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ในกระบวนกำรผลิตสถิติ
และกำรประกันคุณภำพสถิติ
สำหรับผลผลิตทำงสถิติที่มีกำรผลิตเป็นประจำ ขั้นตอน “ออกแบบ” นี้จะดำเนินกำรในครั้งแรก
ที่เริ่มโครงกำร และจะดำเนินกำรอีกเมื่อมีข้อเสนอให้มีกำรปรับปรุ งกำรออกแบบจำกขั้นตอน “ประเมิน ”
ของกำรจัดทำสถิตใิ นครั้งก่อนหน้ำ
ขั้นตอนกำรออกแบบนี้ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดกำรใช้มำตรฐำนไม่ว่ำจะเป็นมำตรฐำนสำกลหรือ
มำตรฐำนประเทศ เพื่อช่วยลดระยะเวลำและต้นทุนในกระบวนกำรออกแบบ อีกทั้งยังช่วยให้ผลผลิตทำงสถิติที่ได้
สำมำรถเปรียบเทียบและใช้ประโยชน์ได้มำกขึ้น ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้หน่วยสถิติมีกำรนำสิ่งที่ได้ออกแบบ
ไว้แล้วในกระบวนกำรต่ำง ๆ มำใช้ซ้ำหรือปรับใช้ และพิจำรณำข้อมูลเชิงภูมิ สำรสนเทศในกำรออกแบบเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์และคุณค่ำของสำรสนเทศ นอกจำกนี้ สิ่งที่ได้ออกแบบไว้อำจนำมำใช้เป็นพื้นฐำน
สำหรับมำตรฐำนในระดับหน่วยงำน ระดับประเทศ หรือระดับสำกลได้ในอนำคต
ขั้นตอนนี้ แบ่งเป็น 6 ขั้นตอนย่อย ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะดำเนินกำรโดยเรียงลำดับตำมขั้นตอนย่อย
แต่ในบำงกรณีอำจดำเนินกำรไปพร้อมกันได้ หรืออำจมีบำงขั้นตอนย่อยที่ต้องย้อนกลับ ไปดำเนินกำรใหม่
โดยทั้ง 6 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
ขั้นตอนย่อยที่ 2.1 ออกแบบผลผลิตทำงสถิติ (Design outputs)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรออกแบบผลผลิตทำงสถิติ ผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงสถิติที่ต้องกำร
อย่ำงละเอียด รวมถึงกำรพัฒนำงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรจัดเตรียมระบบและเครื่องมือสำหรับใช้ใน
ขั้นตอนที่ 7 (เผยแพร่) รวมถึงกำรออกแบบกำรเข้ำถึงข้อมูลที่เป็นควำมลับ
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ในกำรออกแบบผลผลิตทำงสถิติควรออกแบบให้ เป็นไปตำมมำตรฐำนเท่ำที่สำมำรถทำได้
ดังนั้น ข้อมูลหรือปัจจัยนำเข้ำ (Input) ที่ใช้ในขั้นตอนออกแบบนี้ อำจได้จำกคำอธิบำยข้อมูลจำก
กำรเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ค ล้ ำ ยกั น หรื อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอดี ต (รวมถึ ง กำรดึ ง ข้ อ มู ล จำกทะเบี ย นและ
ฐำนข้อมูลทำงสถิติ กำรบริหำรงำน ภูมิสำรสนเทศ และอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทำงสถิติ)
ได้จำกมำตรฐำนสำกล และได้จำกข้อมูลกำรดำเนินงำนของหน่วยสถิติอื่น ๆ ที่ได้จำกขั้นตอนย่อยที่ 1.1
(ระบุควำมต้องกำร) ทั้งนี้ หน่วยงำนอำจออกแบบผลผลิตทำงสถิติร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ ง ในกรณีที่เป็นผลผลิ ตทำงสถิติที่ใช้ร่ว มกัน หรือเป็นผลผลิตทำงสถิติ
ที่องค์กรอื่นนำไปเผยแพร่
ขั้นตอนย่อยที่ 2.2 ออกแบบรำยละเอียดตัวแปร (Design variable descriptions)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรกำหนดตัวแปรที่ต้องกำรซึ่งได้จำกกำรจัดเก็บโดยใช้เครื่องมือเก็บรวบรวม
และตัวแปรอื่น ๆ ที่ได้จำกขั้นตอนย่อยที่ 5.5 (สร้ำงตัวแปรใหม่และหน่วยนับใหม่) รวมถึงกำรจัด
จำแนกสถิติหรือกำรจัดจำแนกเชิงพื้นที่ที่ใช้ ซึ่งควรอ้ำงอิงตำมมำตรฐำนประเทศหรือสำกลที่มีอยู่
เท่ำที่จะเป็นไปได้
ขั้นตอนย่อยที่ 2.2 (ออกแบบรำยละเอียดตัวแปร) นี้ ควรทำไปพร้อมกับขั้นตอนย่อยที่ 2.3
(ออกแบบกำรเก็บรวบรวม) เนื่องจำกต้องคำนึงถึงคำนิยำมของตัวแปรที่ต้องกำรเก็บรวบรวมควบคู่
ไปกับกำรเลือกเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม และต้องจัดเตรียมเนื้อหำของคำอธิบ ำยข้อมูลของตัวแปร
ทั้งที่ได้จำกกำรเก็บ รวบรวมและจำกกำรสร้ำงให้เป็นตัวแปรใหม่ รวมถึงกำรจัดจำแนกสถิติและ
กำรจัดจำแนกเชิงพื้นที่ซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนย่อยที่ 2.3 ออกแบบกำรเก็บรวบรวม (Design collection)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรกำหนดเครื่องมือและวิธีกำรเก็บรวบรวมที่เหมำะสม ซึ่งขึ้นกับประเภท
ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูล (สำมะโน สำรวจตัวอย่ำง หรืออื่น ๆ) หน่วยที่เก็บรวบรวม (วิสำหกิจ
บุคคล หรืออื่น ๆ) และแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนย่อยนี้จะเปลี่ยนไปตำม
ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ ซึ่งอำจรวมถึงกำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรสัมภำษณ์ กำรใช้แบบสอบถำม
กำรใช้ข้อมูลจำกงำนทะเบียนเพื่อกำรบริหำรงำน (เช่น กำรใช้ Service Interfaces ที่มีอยู่) วิธีกำร
ถ่ำยโอนข้อมูล เทคโนโลยีกำรดึงข้อมูลจำกหน้ำเว็บเพจหรือเว็บไซต์ รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับเข้ำถึง
ข้อมูลเชิงพื้นที่
ในกำรเก็บรวบรวมอำจใช้ข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อควบคุมข้อมูล
ที่ได้จำกกำรสำรวจตัวอย่ำงหรือช่วยในกำรเก็บสำรสนเทศจำกกำรสำรวจตัวอย่ำง
ขั้นตอนย่อยนี้ รวมถึงกำรออกแบบเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม กำรออกแบบรูปแบบคำถำมและ
คำตอบ (โดยต้องสอดคล้องกับตัวแปรและกำรจัดจำแนกสถิติที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนย่อยที่ 2.2
(ออกแบบรำยละเอียดตัวแปร)) กำรยืนยันข้อตกลงที่เป็นทำงกำรต่ำง ๆ
ในขั้นตอนย่อยนี้ มีเครื่องมือช่วยในกำรดำเนินงำน เช่น
- ห้องสมุด/คลังคำถำม (Question libraries) เป็นแหล่งรวบรวมคำถำมในแบบสอบถำม
หรือคำถำมมำตรฐำน รวมถึงชุดคำสั่งในกำรสร้ำงแบบสอบถำม เพื่อนำคำถำมหรือ
เรื่องที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ใช้ใหม่
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- เครื่องมือสร้ำงแบบสอบถำม (เพื่อสร้ำงแบบสอบถำมได้รวดเร็ว สะดวก และอยู่ในรูปแบบ
ที่เหมำะสำหรับนำไปทดสอบ)
- ต้นแบบสำเร็จรูป (Template) ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำหรือเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งช่วยให้คำนิยำม
และข้อกำหนดต่ำง ๆ เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
ในขั้นตอนย่อยนี้ รวมถึงกำรออกแบบระบบกำรจัดกำรข้อมูลของหน่วยผู้ให้บริกำรข้อมูลด้วย
ในกรณีที่หน่วยสถิติไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรง (เป็นบุคคลที่สำมที่ควบคุมกำรเก็บรวบรวม
และกำรประมวลผลข้อมูล) ในขั้นตอนย่อยนี้ อำจจะรวมถึงกำรออกแบบกลไกที่ใช้ติดตำมข้อมูลและ
คำอธิบำยข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่สำม
ขั้นตอนย่อยที่ 2.4 ออกแบบกรอบตัวอย่ำงและวิธีกำรเลือกตัวอย่ำง (Design frame and sample)
ขั้นตอนย่อยนี้ ใช้เฉพำะกับโครงกำรที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีกำรสุ่มตัวอย่ำงเท่ำนั้น เช่น โครงกำร
สำรวจตัวอย่ำง ซึ่งเป็นกำรระบุและกำหนดประชำกรที่สนใจ กำหนดกรอบตัวอย่ำง (และถ้ำจำเป็น
อำจรวมถึงทะเบียนที่นำมำใช้เป็นกรอบตัวอย่ำง) และกำหนดเกณฑ์และระเบียบวิธีกำรเลือกตัวอย่ำง
ที่เหมำะสมที่สุด (หรือในบำงกรณีอำจใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกทุกหน่วย) โดยแหล่งข้อมูล
ทั่วไปที่เอำมำใช้เป็นกรอบตัวอย่ำงคือ ข้อมูลจำกกำรบริหำรงำน ข้อมูลจำกงำนทะเบียน ข้อมูลจำก
กำรสำมะโน ข้อมูลจำกกำรสำรวจตัวอย่ำงอื่น ๆ ซึ่งอำจรวมถึงข้อมูลและกำรจัดจำแนกเชิงพื้นที่
ถ้ำกรอบตัวอย่ำงได้มำจำกข้อมูลหลำยแหล่ง ให้อธิบำยวิธีกำรรวมข้อมูลเหล่ำนั้นด้วย และ
ควรวิเครำะห์ว่ำกรอบตัวอย่ำงนั้นครอบคลุมประชำกรเป้ำหมำยหรือไม่ พร้อมทั้งกำหนดแผนกำร
สุ่มตัวอย่ำงเพื่อนำไปใช้เลือกตัวอย่ำงในขั้นตอนย่อยที่ 4.1 (สร้ำงกรอบตัวอย่ำงและเลือกตัวอย่ำง)
ขั้นตอนย่อยที่ 2.5 ออกแบบกำรประมวลผลและกำรวิเครำะห์ (Design processing & analysis)
ขั้นตอนย่ อยนี้ เป็ นกำรออกแบบระเบี ยบวิธีกำรประมวลผลสถิติสำหรับ ใช้ใ นขั้นตอนที่ 5
(ประมวลผล) และขั้นตอนที่ 6 (วิเครำะห์) รวมถึงกำรกำหนดสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำและข้อกำหนด
ในกำรลงรหัส กำรแก้ไข และกำรแทนข้อมูลสูญหำย ซึ่งแตกต่ำงกันไปตำมวิธีกำรเก็บรวบรวมและ
แหล่งที่มำของข้อมูล
ขั้นตอนย่อยนี้ ยังรวมถึงกำรออกแบบข้อกำหนดสำหรับกำรบูรณำกำรข้อมูลจำกแหล่งข้อมูล
หลำยแหล่ง กำรตรวจสอบควำมถูกต้ องของข้อมูล และกำรประมำณค่ำ รวมถึงกำรออกแบบวิธีกำร
ควบคุมกำรเปิดเผยข้อมูลทำงสถิติ
ขั้นตอนย่อยที่ 2.6 ออกแบบระบบกำรผลิตสถิติและขั้นตอนกำรทำงำน (Design production
systems and workflow)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรจัดทำขั้นตอนกำรทำงำนตั้งแต่กำรเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงกำรเผยแพร่
ข้อมูล โดยจัดทำกระบวนกำรผลิตที่จำเป็นในภำพรวม พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ ขั้นตอนดังกล่ำว
มีค วำมเหมำะสมในกำรทำงำนได้ อ ย่ ำ งมีป ระสิท ธิภ ำพโดยไม่ มี ข้ อ บกพร่ อ งหรื อ ควำมซ้ำซ้ อ น
ในกำรดำเนินงำน รวมถึงระบบและฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ที่จำเป็นต่อกำรผลิตสถิติในทุกขั้นตอนตั้งแต่
ต้นจนจบ
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ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยสถิติมีสถำปัตยกรรมองค์กรอยู่แล้ว สำมำรถใช้ GSBPM เป็นพื้นฐำน
ในสถำปัตยกรรมทำงธุรกิจและออกแบบให้เหมำะสมกับหน่วยสถิติ โดยมีหลักกำรทั่วไป คือ กำรนำ
กระบวนงำนทำงสถิติและเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่มีอยู่แล้วมำใช้ใหม่ ดังนั้น ควรนำโซลูชั่นที่มีอยู่แล้ว
(เช่น กำรบริกำร ระบบ และฐำนข้อมูล) มำทดสอบก่อนว่ำ สำมำรถใช้งำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์
ของกระบวนกำรผลิตนี้หรือไม่ ถ้ำพบว่ำยังมีข้อบกพร่องอยู่ ควรออกแบบโซลูชั่นใหม่
ขั้นตอนย่อยนี้ รวมถึงกำรพิจำรณำวิธีกำรที่เจ้ำหน้ำที่ต้องปฏิบัติงำนกับระบบ โดยกำหนด
ผู้รับผิดชอบ สิ่งที่ต้องปฏิบัติ และเวลำที่ดำเนินกำร
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ขั้นตอนที่ 3 พัฒนำ (Build)
พัฒนำ (Build)
3.1

พัฒนำหรือนำ
เครื่องมือเก็บ
รวบรวม
กลับมำใช้ใหม่
(Reuse or
build
collection
instruments)

3.2

พัฒนำหรือนำ
ส่วนประกอบของ
กำรประมวลผล
และกำรวิเครำะห์
กลับมำใช้ใหม่
(Reuse or build
processing and
analysis
components)

3.3

พัฒนำหรือนำ
ส่วนประกอบของ
กำรเผยแพร่
กลับมำใช้ใหม่
(Reuse or build
dissemination
components)

3.4

สร้ำงหรือปรับ
ขั้นตอน
กำรทำงำน
(Configure
workflows)

3.5

ทดสอบระบบ
กำรผลิตสถิติ
(Test
production
system)

3.6

ทดสอบ
กระบวนกำร
จัดทำสถิติ
(Test
statistical
business
process)

3.7

จัดทำระบบ
กำรผลิตสถิติ
ให้เสร็จ
สมบูรณ์
(Finalise
production
system)

ขั้นตอนนี้ เป็นกำรพัฒนำและทดสอบโซลูชั่นที่ใช้ในกำรผลิตสถิติให้สำมำรถใช้งำนได้ในสภำพแวดล้อมจริง
โดยกำรสร้ำงหรือปรับ และรวมผลลัพธ์ที่ได้จำกขั้นตอนที่ 2 (ออกแบบ) เข้ำด้วยกันเพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อม
กำรดำเนินงำนที่สมบูรณ์ให้พร้อมในกำรปฏิบัติงำน
ทั้งนี้ กำรสร้ำงเซอร์วิส ใหม่เป็นกำรเติมเต็มส่วนที่ขำดไปจำกรำยกำรเซอร์วิสที่มีอยู่ทั้งที่มำจำก
ภำยในและภำยนอกองค์กร ซึ่งควรนำกลับมำใช้ใหม่เท่ำที่เป็นไปได้โดยให้สอดคล้องกับสถำปัตยกรรมทำงธุรกิจ
ขององค์กร
สำหรับผลผลิตทำงสถิติที่มีกำรผลิตเป็นประจำ ขั้นตอนนี้มักดำเนินกำรในครั้งแรกที่เริ่มโครงกำร
ส่ว นกำรผลิตสถิติในครั้งต่อ ๆ ไป อำจทำเพียงแค่ทบทวนหรือปรับ เปลี่ยนระเบียบวิธีหรือเทคโนโลยีเพื่อ
ควำมเหมำะสม โดยไม่จำเป็นต้องทำทุกครั้งที่ทำกำรผลิตสถิติ
ขั้ น ตอนนี้ แ บ่ ง เป็ น 7 ขั้ น ตอนย่ อ ย ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปจะด ำเนิ น กำรโดยเรี ย งล ำดั บ ตำมขั้ น ตอนย่ อ ย
แต่ในบำงกรณีอำจดำเนินกำรไปพร้อมกันได้ หรืออำจมีขั้นตอนย่อยที่ต้องย้อนกลับไปดำเนินกำรใหม่
ใน 3 ขั้นตอนย่อยแรก เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำและกำรปรับปรุงระบบเพื่อใช้ในกำรเก็บรวบรวม
กำรประมวลผล กำรวิเครำะห์ และกำรเผยแพร่ข้อมูล และ 4 ขั้นตอนย่อยหลัง จะมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนกำรพัฒนำ
ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยทั้ง 7 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
ขั้นตอนย่อยที่ 3.1 พัฒนำหรือนำเครื่องมือเก็บรวบรวมกลับมำใช้ใหม่ (Reuse or build collection
instruments)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรระบุถึงกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ต้องดำเนินกำรเพื่อพัฒนำหรือนำเครื่องมือ
เก็บรวบรวมกลับมำใช้ใหม่ในขั้นตอนที่ 4 (เก็บรวบรวม) โดยพัฒนำเครื่องมือดังกล่ำวตำมรำยละเอียด
ที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่ 2 (ออกแบบ)
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลอำจดำเนินกำรโดยใช้เพีย งรูปแบบเดียวหรือมำกกว่ำหนึ่งรูปแบบก็ได้
(เช่น กำรใช้วิธีกำรสัมภำษณ์จำกผู้ให้คำตอบโดยตรงหรือกำรสัมภำษณ์ผ่ำนทำงโทรศัพท์ กำรใช้
แบบสอบถำมในรูปของกระดำษ กำรใช้แบบสอบถำมอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบสอบถำมทำงเว็บไซต์
กำรใช้ SDMX web services) ทั้งนี้ เครื่องมือเก็บ รวบรวมข้อมูล อำจเป็นชุดคำสั่งที่ใช้ดึงข้อมูล
จำกงำนทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ทำงสถิติหรืองำนทะเบียนเพื่อกำรบริหำรงำนที่มีอยู่ (เช่น กำรใช้
Service Interfaces ที่มีอยู่)
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ขั้น ตอนย่ อยนี้ รวมถึงกำรจั ดทำและทดสอบทั้งเนื้ อหำและกำรท ำงำนของเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้
ในกำรเก็บ รวบรวมข้อมูล (เช่น กำรทดสอบคำถำมในแบบสอบถำม เป็นต้น) และควรคำนึงถึง
กำรเชื่อมโยงเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเข้ำกับระบบคำอธิบำยข้อมูลโดยตรง เนื่องจำกจะช่วยให้ได้
คำอธิบำยข้อมูลในส่วนของขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลได้ง่ำย และยังสำมำรถช่วยลดปริมำณงำน
ในขั้นตอนต่อไปได้ ทั้งนี้ กำรเชื่อมโยงคำอธิบำยเกี่ยวกับกระบวนกำรเก็บรวบรวมและประมวลผล
ข้อมูล (Paradata) เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องนำมำพิจำรณำในขั้นตอนย่อยนี้ด้วย เพื่อคำนวณและวิเครำะห์
ตัวชี้วัดคุณภำพของกำรผลิตสถิติ
ขั้นตอนย่อยที่ 3.2 พัฒนำหรือนำส่วนประกอบของกำรประมวลผลและกำรวิเครำะห์กลับมำใช้ใหม่
(Reuse or build processing and analysis components)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรระบุถึงกิจกรรมที่ต้องดำเนินกำรในกำรนำส่วนประกอบ (Components)
ของกำรประมวลผลและกำรวิเครำะห์ที่มีอยู่กลับมำใช้ใหม่หรือพัฒนำขึ้นใหม่ ตำมที่ได้ออกแบบไว้
ในขั้นตอนที่ 2 (ออกแบบ) เพื่อใช้ในขั้นตอนที่ 5 (ประมวลผล) และขั้นตอนที่ 6 (วิเครำะห์)
โดยที่เซอร์วิสดังกล่ำวอำจประกอบด้วย Dashboard กำรบริกำรสำรสนเทศ (Information
services) ฟังก์ชัน กำรแปลง เซอร์วิส สำหรับ ข้อมูล เชิงพื้น ที่ กรอบขั้นตอนกำรทำงำน เซอร์วิส
ที่ใช้จัดกำรข้อมูลของหน่วยงำนผู้ให้ข้อมูลและเซอร์วิสที่ใช้จัดกำรคำอธิบำยข้อมูล
ขั้นตอนย่อยที่ 3.3 พัฒนำหรือนำส่วนประกอบของกำรเผยแพร่กลับมำใช้ใหม่ (Reuse or build
dissemination components)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรระบุถึงกิจกรรมที่ต้องดำเนินกำรในกำรพัฒนำส่วนกำรเผยแพร่ขึ้นใหม่
หรือนำส่วนประกอบของกำรเผยแพร่ที่มีอยู่กลับมำใช้ใหม่เพื่อใช้ในกำรเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ทำงสถิติ
ตำมที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนย่อยที่ 2.1 (ออกแบบผลผลิตทำงสถิติ)
โดยจัดทำส่วนประกอบของกำรเผยแพร่ ให้ครบทุกรูปแบบเพื่อเอำมำจัดทำเอกสำรเผยแพร่
ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บเซอร์วิส ข้อมูลเปิดที่มีกำรเชื่อมโยง สถิติเชิงพื้นที่ แผนที่ หรือกำรเข้ำถึง
ข้อมูลระดับย่อย
ขั้นตอนย่อยที่ 3.4 สร้ำงหรือปรับขั้นตอนกำรทำงำน (Configure workflows)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรทบทวน ปรับ หรือสร้ำงขั้นตอนกำรทำงำน ระบบ และกำรแปลง
ผลผลิตตำมขั้นตอนกำรทำงำนที่ต้องใช้ในกระบวนกำรผลิต ตั้งแต่กำรเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึง
กำรเผยแพร่ ในขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรสร้ำงหรือปรับ ขั้น ตอนกำรทำงำนตำมที่ได้ออกแบบไว้ใน
ขั้นตอนย่อยที่ 2.6 (ออกแบบระบบกำรผลิตสถิติและขั้นตอนกำรทำงำน)
ขั้นตอนย่อยนี้ รวมถึงกำรปรับขั้นตอนกำรทำงำนที่เป็นมำตรฐำนให้ใช้ได้กับกำรทำงำนที่มี
วัตถุประสงค์เฉพำะ โดยรวมขั้นตอนกำรทำงำนต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน (อำจจะรวมระบบกำรจัดกำร
กระบวนกำรผลิตเข้ำไปด้วย) และสร้ำงหรือปรับระบบต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกัน
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ขั้นตอนย่อยที่ 3.5 ทดสอบระบบกำรผลิตสถิติ (Test production system)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรทดสอบเซอร์วิสต่ำง ๆ ที่จัดทำไว้มำประกอบเข้ำด้วยกันและปรับให้
เหมำะสม และทดสอบขั้นตอนกำรทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรทดสอบทำงเทคนิ คและรั บ รอง
โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่พัฒ นำขึ้นใหม่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ำชุดคำสั่งที่มำจำกกระบวนกำร
ผลิตสถิติอื่นสำมำรถนำมำใช้งำนกับกระบวนกำรผลิตสถิติที่ต้องกำรนี้ได้
ในขั้นตอนย่อยนี้เกี่ยวข้องกับกำรทดสอบแต่ละส่วนประกอบและแต่ละเซอร์วิสให้สำมำรถ
ทำงำนได้ดีตำมที่ได้พัฒนำไว้ในขั้นตอนย่อยที่ 3.1 3.2 และ 3.3 รวมถึงกำรทดสอบกำรทำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงเซอร์วิสดังกล่ำว และทำให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรผลิตทั้งหมดสำมำรถทำงำนได้สอดคล้องกัน
ขั้นตอนย่อยที่ 3.6 ทดสอบกระบวนกำรจัดทำสถิติ (Test statistical business process)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรอธิบำยถึงกิจกรรมเพื่อบริหำรจัดกำรกำรทดสอบงำนสนำมหรือเพื่อนำร่อง
กระบวนกำรผลิตสถิติ ซึ่งประกอบด้วยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ตัวอย่ำงขนำดเล็ก (Small-scale
data collection) เพื่อทดสอบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ตำมด้วยกำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูล
ที่จัดเก็บได้ เพื่อให้มั่นใจว่ำกระบวนงำนทำงสถิติที่ออกแบบไว้นั้นเหมำะสมและเป็นไปตำมที่คำดหวังไว้
ภำยหลัง จำกดำเนิน กำรนำร่อ งแล้ว อำจจำเป็น ต้อ งย้อ นกลับ ไปขั้นตอนย่อ ยก่อ นหน้ำนี้
เพื่อปรับปรุงเครื่องมือเก็บรวบรวม ระบบหรือส่วนประกอบต่ำง ๆ ให้เหมำะสม สำหรับกระบวนงำน
ทำงสถิติในโครงกำรที่สำคัญ เช่น โครงกำรสำมะโนประชำกร อำจต้องมีกำรย้อนกลับไปทำในขั้นตอน
หรือขั้นตอนย่อยต่ำง ๆ ก่อนหน้ำนี้หลำยรอบจนกว่ำจะได้กระบวนกำรผลิตสถิติที่น่ำพอใจ
ขั้นตอนย่อยที่ 3.7 จัดทำระบบกำรผลิตสถิติให้เสร็จสมบูรณ์ (Finalise production system)
ขั้น ตอนย่ อยนี้ เป็ น กำรน ำขั้น ตอนและเซอร์ วิส ต่ำ ง ๆ ที่ป ระกอบเข้ำด้ว ยกั นและปรั บ ให้
เหมำะสมแล้ ว และเซอร์ วิส ที่ มีก ำรแก้ไ ขและจั ดทำขึ้น ใหม่ เข้ำสู่ ร ะบบกำรผลิ ตสถิติให้ พ ร้ อ มใช้
ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวรวมถึง
- จัดทำเอกสำรอธิบำยส่วนประกอบของขั้นตอนกำรทำงำน รวมถึงเอกสำรทำงเทคนิคและ
คู่มือผู้ใช้
- อบรมผู้ใช้ให้ทรำบถึงวิธีกำรปฏิบัติงำนในขั้นตอนต่ำง ๆ
- นำส่วนประกอบของขั้นตอนกำรทำงำนเข้ำสู่สภำพแวดล้อมกำรผลิต และทำให้มั่นใจว่ำ
สำมำรถทำงำนได้ตำมที่คำดไว้ (กิจกรรมนี้อำจเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนย่อยที่ 3.5 (ทดสอบ
ระบบกำรผลิตสถิติ))
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ขั้นตอนที่ 4 เก็บรวบรวม (Collect)
เก็บรวบรวม (Collect)
4.1
สร้ำงกรอบตัวอย่ำง
และเลือกตัวอย่ำง
(Create frame and
select sample)

4.2
เตรียมกำรเก็บรวบรวม
(Set up collection)

4.3
ทำกำรเก็บรวบรวม
(Run collection)

4.4
จัดกำรข้อมูลที่ได้จำก
กำรเก็บรวบรวมให้เสร็จ
สมบูรณ์
(Finalise collection)

ขั้นตอนนี้ เป็นกำรจัดเก็บหรือกำรรวบรวมสำรสนเทศ (เช่น ข้อมูล คำอธิบำยข้อมูล และคำอธิบำย
เกี่ยวกับกระบวนกำรเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล) ที่จำเป็นทั้งหมด โดยใช้รูปแบบกำรเก็บรวบรวมต่ำง ๆ
(เช่ น กำรจั ด หำ กำรเก็ บ รวบรวม กำรดึ ง กำรถ่ ำ ยโอน) และน ำข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปเก็ บ ไว้ใ นที่ ที่ เ หมำะสมเพื่อ
กำรประมวลผลต่อไป
โดยในขั้นตอนนี้ ยังรวมถึงกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของรูปแบบชุดข้อมูล แต่ไม่รวมถึงกำรแปลง
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ให้อยู่ในรูปแบบต่ำง ๆ เนื่องจำกขั้นตอนดังกล่ำวอยู่ในขั้นตอนที่ 5 (ประมวลผล) สำหรับ
ผลผลิตทำงสถิติที่มีกำรผลิตเป็นประจำ ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมนี้ยังคงจำเป็นต้องทำทุกครั้งที่มีกำรผลิตสถิติ
ขั้นตอนนี้แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนย่อย ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะดำเนินกำรโดยเรียงลำดับตำมขั้ นตอนย่อย
แต่ในบำงกรณีอำจดำเนินกำรไปพร้อมกันได้ หรืออำจมีขั้นตอนย่อยที่ต้องย้อนกลับไปดำเนินกำรใหม่ โดยทั้ง 4
ขั้นตอนย่อยนี้ ได้แก่
ขั้นตอนย่อยที่ 4.1 สร้ำงกรอบตัวอย่ำงและเลือกตัวอย่ำง (Create frame and select sample)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรสร้ำงกรอบตัวอย่ำงและเลือกตัวอย่ำงเพื่อใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ตำมที่ไ ด้อ อกแบบไว้ใ นขั้น ตอนย่อ ยที่ 2.4 (ออกแบบกรอบตัว อย่ำ งและวิธีก ำรเลือ กตัว อย่ำ ง)
รวมถึงกำรใช้ตัวอย่ำงร่วมกันในกรณีที่เป็น กระบวนกำรผลิตเดียวกัน (เช่น เพื่อจัดกำรกับกำรใช้
หน่ว ยตัวอย่ำงซ้ำหรือกำรใช้ห น่วยตัวอย่ำงแบบหมุนเวียน) และกำรนำกรอบตัวอย่ำงกลำงหรือ
กรอบตัว อย่ำ งจำกทะเบีย นมำใช้ใ นกระบวนงำนทำงสถิติที่แ ตกต่ำ งกัน (เพื่อ จัด กำรกับ กำรใช้
หน่วยตัวอย่ำงซ้ำหรือเพื่อลดภำระผู้ให้ข้อมูล)
ขั้ น ตอนย่ อ ยนี้ ยั ง รวมถึ ง กำรประกั น และให้ ก ำรรั บ รองคุ ณ ภำพกรอบตั ว อย่ ำ งและ
หน่ ว ยตั ว อย่ ำ งที่ ถู ก เลื อ ก แต่ ไ ม่ ร วมกำรดู แ ลข้ อ มู ล ทะเบี ย นที่ น ำมำใช้ เ ป็ น กรอบในกำรเลื อ ก
หน่วยตัวอย่ำง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกระบวนกำรต่ำงหำก
สำหรับกระบวนงำนทำงสถิติที่ใช้ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ก่อนแล้ว (เช่น ข้อมูลทะเบียน
จำกงำนทะเบียนเพื่อกำรบริหำรงำน ข้อมูลจำกเว็บไซต์) จะไม่มีขั้นตอนกำรเลือกหน่วยตัวอย่ำง
เนื่องจำกเป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกทุกหน่วย ทั้งนี้ ตัวแปรจำกแหล่งข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำน
และแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงสถิติสำมำรถนำมำเป็นตัวแปรช่วยในกำรสร้ำงแผนกำรสุ่มตัวอย่ำง
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ขั้นตอนย่อยที่ 4.2 เตรียมกำรเก็บรวบรวม (Set up collection)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรเตรียมบุคลำกร ขั้นตอนกำรทำงำน และเทคโนโลยี (เช่น เว็บแอปพลิเคชัน
ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS System) ให้พร้อมสำหรับ
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและคำอธิบำยข้อมูลตำมรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งต้องใช้เวลำในกำรเตรียมกำร
เนื่องจำกต้องจัดทำกลยุ ทธ์ แผนงำน และกำรฝึกอบรมเพื่อรองรับ กำรดำเนินกำรในกรณีต่ำง ๆ
ที่อำจเกิดขึ้นในกระบวนกำรผลิตสถิติ
ในกรณีที่เ ป็น สถิติที่มี ก ำรผลิต เป็น ประจำ กิจ กรรมต่อ ไปนี้บ ำงกิจ กรรม (หรือ ทั้ง หมด)
อำจไม่จ ำเป็น ต้อ งท ำใหม่ทุก ครั ้ง แต่ใ นกรณีที่เ ป็น สถิติที่มีก ำรผลิต เพีย งแค่ค รั ้ง เดีย วหรื อ
เป็นโครงกำรใหม่ กิจกรรมเหล่ำนี้อำจต้องใช้เวลำนำน
ในกรณีที่เป็นข้อมูลกำรสำรวจ ขั้นตอนย่อยนี้ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
- จัดทำกลยุทธ์กำรเก็บรวบรวม
- ฝึกอบรมพนักงำนเก็บรวบรวม
- ฝึกให้ระบบเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Supervised machine learning
- ตรวจสอบควำมพร้ อ มของเครื่ อ งมื อ และทรั พ ยำกรต่ ำ ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นกำรเก็ บ รวบรวม
(เช่น คอมพิว เตอร์ พ กพำ แอปพลิ เคชัน ที่ ใช้ใ นกำรเก็ บ รวบรวม APIs (Application
Programming Interface) เป็นต้น)
- ทำข้อตกลงกับคนกลำงที่ทำหน้ำที่เก็บรวบรวม (เช่น ผู้รับเหมำช่วงในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสัมภำษณ์ผ่ำนทำงโทรศัพท์ เว็บเซอร์วิส)
- ปรับระบบเก็บรวบรวมเพื่อขอและรับข้อมูล
- ตรวจสอบควำมปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ
- จัดเตรียมเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล (เช่น พิมพ์แบบสอบถำม กรอกข้อมูลเบื้องต้น
นำเข้ำข้อมูลและแบบสอบถำมลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของพนักงำนสั มภำษณ์ APIs
เครื่องมือดึงข้อมูลจำกหน้ำเว็บเพจหรือเว็บไซต์ เป็นต้น)
- ให้ ข้ อ มู ล แก่ ผู้ ต อบแบบสอบถำม (เช่ น จั ด ท ำร่ ำ งจดหมำยหรื อ แผ่ น พั บ เพื่ อ อธิ บ ำย
วัตถุประสงค์ของกำรสำรวจ แจ้งเตือนผู้ตอบแบบสอบถำมเมื่อเครื่องมือเก็บรวบรวม
ออนไลน์พร้อมใช้งำน)
- แปลเนื้อหำต่ำง ๆ (เช่น แปลให้เป็นภำษำพูดหรือภำษำที่ใช้ในประเทศ)
ในกรณีที่ใช้แหล่งข้อมูลที่ไม่ได้มำจำกกำรสำรวจ ในขั้นตอนย่อยนี้ จะรวมถึงกำรตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่ำมีขั้นตอน ระบบ และกำรรักษำควำมลับข้อมูลที่พร้อมใช้งำนสำหรับกำรรับหรือดึงสำรสนเทศ
ที่จำเป็นจำกแหล่งข้อมูลดังกล่ำว ประกอบด้วย
- ประเมินคำขอเพื่อรับข้อมูลและเก็บคำขอดังกล่ำว (Logs) ไว้ในคลังข้อมูลกลำง
- เริ่ ม ต้ น ติ ด ต่ อ หน่ ว ยงำนที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล และส่ ง แพ็ ก เกจเบื้ อ งต้ น พร้ อ มรำยละเอี ย ดของ
กระบวนกำรรับข้อมูล
- ตรวจสอบรำยละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไฟล์และคำอธิบำยข้อมูลกับ หน่วยงำน
ผู้ให้ข้อมูล และรับไฟล์ทดสอบเพื่อประเมินว่ำข้อมูลนั้นเหมำะสมกับกำรใช้งำนหรือไม่
- จัดเตรียมช่องทำงที่ปลอดภัยสำหรับกำรส่งข้อมูล
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ขั้นตอนย่อยที่ 4.3 ทำกำรเก็บรวบรวม (Run collection)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรจัดเก็บหรือรวบรวมด้วยเครื่องมือต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมสำรสนเทศ
ข้อมูลดิบระดับย่อย (Raw-microdata) หรือข้อมูลผลรวม (Aggregated data) ที่ได้จำกแหล่งข้อมูล
และคำอธิบำยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรเริ่มติดต่อประสำนงำน ติดตำม หรือแจ้งเตือนหน่วยงำน
ผู้ให้ข้อมูล
ขั้นตอนย่อยนี้ รวมถึงกำรบันทึกข้อมูลด้วยมือขณะสัมภำษณ์หรือกำรจัด กำรในภำคสนำม
ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทแหล่งข้อมูลและรูปแบบกำรเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงจดบันทึกว่ำได้ติดต่อกับ
หน่วยงำนผู้ให้ข้อมูลเมื่อไรและอย่ำงไร ไม่ว่ำจะได้รับควำมร่วมมือหรือไม่ก็ตำม
กำรเข้ำรหัสทำงภูมิศำสตร์ (Geo-coding) อำจจะต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จในเวลำเดี ยวกัน
กับกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ปัจจัยนำเข้ำจำกระบบจีพีเอส กำรปักหมุดลงบนแผนที่ เป็นต้น
ขึ้นอยู่กับกรอบข้อมูลเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีที่ใช้
ขั้นตอนย่อยนี้ รวมถึงกำรจัดกำรข้อมูลของหน่วยงำนผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่ำหน่วยงำน
ผู้ ให้ ข้อมูล มีควำมรู้ สึ กและควำมสั มพัน ธ์ที่ดีกับ หน่ ว ยสถิติ รวมถึงกำรบั นทึกและตอบข้อคำถำม
ข้อคิดเห็น และประเด็นที่หน่วยงำนผู้ให้ข้อมูลไม่พึงพอใจ กำรสื่อสำรที่เหมำะสมกับหน่วยรำยงำน
ข้อมูลและกำรลดจำนวนผู้ไม่ตอบแบบสอบถำมมีส่วนในกำรเพิ่มคุณภำพของข้อมูลที่รวบรวมได้
อย่ำงมีนัยสำคัญ
สำหรับข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำน ข้อมูลเชิงพื้นที่ หรือข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ทำงสถิติ
หน่วยงำนผู้ให้ข้อมูลจะได้รับกำรติดต่อให้ส่งข้อมูลตำมที่ร้องขอหรือส่งข้อมูลตำมกำหนดกำรที่ตกลง
กันไว้ ขั้นตอนย่อยนี้ อำจใช้เวลำนำนและอำจต้องมีกำรติดตำมเพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรให้ข้อมูลตำม
ข้อตกลง ในกรณีที่มีกำรเผยแพร่ ข้อมูล ภำยใต้สัญญำอนุ ญำตของข้อมูล เปิ ดและอยู่ ในรูป แบบที่
คอมพิวเตอร์สำมำรถอ่ำนได้ อำจมีกำรเข้ำถึงและใช้งำนข้อมูลนั้นได้อย่ำงอิสระ
ในขั้นตอนย่อยนี้ รวมถึงกำรตรวจสอบกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรปรับเปลี่ ยนสิ่งที่จำเป็น
เพื่อปรับปรุงคุณภำพข้อมูล กำรสร้ำงรำยงำน กำรนำเสนอด้วยภำพ และกำรปรับกระบวนกำรได้มำ
ของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อมูลมีควำมเหมำะสมต่อกำรใช้งำน เมื่อกำรเก็บรวบรวมเป็นไปตำม
เป้ำหมำย ให้จัดทำรำยงำนสรุปกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบควำมถูกต้องของโครงสร้ำง
และควำมสมบูรณ์ของข้อมูลเบื้องต้น (เช่น ตรวจสอบว่ำไฟล์ข้อมูลที่ได้จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น
มีรูปแบบถูกต้องและมีรำยกำรข้อมูลตำมที่คำดไว้)
ขั้นตอนย่อยที่ 4.4 จัดกำรข้อมูลที่ได้จำกกำรเก็บรวบรวมให้เสร็จสมบูรณ์ (Finalise collection)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรนำข้อมูลและคำอธิบำยข้อมูลที่เก็บรวบรวมมำจัดทำให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมำะสำหรับกำรประมวลผล ซึ่งอำจรวมถึงกำรนำเข้ำข้อมูลด้วยมือหรืออัตโนมัติ
เช่น กำรใช้พนักงำนบันทึกข้อมูลหรือเครื่องมือ OCR (Optical Character Recognition) เพื่อดึงข้อมูล
ที่อยู่ในแบบสอบถำมบนกระดำษ หรือนำไฟล์ข้อมูลที่ได้รับจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ มำแปลงให้อยู่
ในรูปแบบที่กำหนด หรือเข้ำรหัสตัวแปรเพื่อให้พร้อมสำหรับกำรประมวลผล
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ในขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรวิเครำะห์คำอธิบำยข้อมูลและคำอธิบำยเกี่ยวกับกระบวนกำรเก็บ
รวบรวมและประมวลผลข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่ำวตรงตำมควำมต้องกำร
กำรเก็บถำวรเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่เป็นกำยภำพหรือจับต้องได้ เช่น แบบสอบถำม
ที่เป็นกระดำษซึ่งไม่จำเป็นสำหรับกำรประมวลผลแล้ว รวมถึงกำรกำหนดเวอร์ชันและกำรเก็บถำวร
ซอฟต์แวร์ เช่น APIs หรือแอปพลิเคชันที่ใช้เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมด้วย
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ขั้นตอนที่ 5 ประมวลผล (Process)
ประมวลผล (Process)
5.1
บูรณำกำร
ข้อมูล
(Integrate
data)

5.2
จัดจำแนก
ข้อมูลและ
ลงรหัส
(Classify
and
code)

5.3
ทบทวน
และ
ตรวจสอบ
ควำม
สมเหตุ
สมผล
(Review
and
validate)

5.4
แก้ไขและ
แทนค่ำ
สูญหำย
(Edit and
impute)

5.5
สร้ำงตัวแปร
ใหม่และ
หน่วยนับ
ใหม่
(Derive
new
variables
and units)

5.6
คำนวณค่ำ
ถ่วงน้ำหนัก
(Calculate
weights)

5.7
คำนวณ
ผลรวม
(Calculate
aggregate)

5.8
จัดทำ
ไฟล์ข้อมูล
ให้เสร็จ
สมบูรณ์
(Finalise
data files)

ขั้นตอนนี้ เป็นกำรประมวลผลข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อกำรวิเครำะห์ ซึ่งประกอบด้วยกำรบูรณำกำร
กำรจัดจำแนก กำรตรวจสอบ กำรแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและสมเหตุสมผล และกำรแปลงข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
เพื่อ ใช้ใ นกำรวิ เ ครำะห์ แ ละเผยแพร่ผ ลผลิ ต ทำงสถิ ติ สำหรับ สถิติที่มีก ำรผลิต เป็น ประจำต้ อ งมี ขั้ น ตอน
กำรประมวลผลนี้ทุกรอบของกำรผลิตสถิติ โดยขั้นตอนย่อยภำยใต้ขั้นตอนนี้สำมำรถใช้ได้กับข้อมูลทั้งที่มำจำก
แหล่งข้อมูลทำงสถิติและที่ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทำงสถิติ (ยกเว้น ขั้นตอนย่อยที่ 5.6 (คำนวณค่ำถ่วง
น้ำหนัก) ซึ่งใช้เฉพำะกับข้อมูลจำกกำรสำรวจตัวอย่ำงเท่ำนั้น)
ขั้นตอนประมวลผลและวิเครำะห์สำมำรถทำวนซ้ำหรือทำคู่ขนำนพร้อมกันได้ ซึ่งกำรวิเครำะห์จะทำให้
เกิดควำมเข้ำใจในข้อมูลมำกขึ้นและอำจจำเป็นต้องมีกำรประมวลผลเพิ่มเติม บำงครั้งค่ำประมำณที่ประมวลผลแล้ว
อำจเผยแพร่เป็นยอดรวม (ภำยใต้นโยบำยกำรทบทวนหรือ กำรแก้ไขปรับปรุง) อย่ำงไรก็ตำม กำรดำเนินกำร
ในขั้นตอนประมวลผลและวิเครำะห์อำจเริ่มก่อ นที่ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมจะเสร็จสิ้น เพื่อให้สำมำรถจัดทำ
รำยงำนผลเบื้องต้นแก่ผู้ใช้ข้อมูลได้ทันตำมเวลำที่กำหนด และทำให้มีเวลำมำกพอสำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ขั้นตอนนี้แบ่งเป็น 8 ขั้นตอนย่อย ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะดำเนินกำรโดยเรียงลำดับตำมขั้นตอนย่อย
แต่ในบำงกรณีอำจดำเนินกำรไปพร้อมกันได้ หรืออำจมีบำงขั้นตอนย่อยที่ต้องย้อนกลับ ไปดำเนินกำรใหม่
โดยทั้ง 8 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
ขั้นตอนย่อยที่ 5.1 บูรณำกำรข้อมูล (Integrate data)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรบูรณำกำรข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ซึ่งอำจมำจำกแหล่งข้อมูลทั้งภำยใน
และภำยนอก และมำจำกเครื่องมือกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่ำงกัน รวมถึงมำจำกแหล่งข้อมูล
จำกกำรบริ ห ำรงำนและแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ไ ด้ จั ด ท ำขึ้ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท ำงสถิ ติ ซึ่ ง ข้ อ มู ล จำก
กำรบริหำรงำนหรือข้อมูลที่ได้จำกแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทำงสถิติสำมำรถแทนที่
ตัวแปรทั้งหมดหรือบำงส่วนที่รวบรวมโดยตรงจำกกำรสำรวจตัวอย่ำง ขั้นตอนย่อยนี้ ยังรวมถึงกำรสร้ำง
ค่ำใหม่หรือทำให้ค่ำใหม่นั้นสอดคล้องกันระหว่ำงแหล่งข้อมูลจนได้เป็นชุดข้อมูลที่เชื่อมโยงเข้ำด้วยกัน
ซึ่งวิธีกำรบูรณำกำรมักใช้วิธีกำรต่อไปนี้
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- กำรรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงสถิติแบบบูรณำกำร เช่น ข้อมูลบัญชี
ประชำชำติ
- กำรรวมข้อมูลเชิงพื้นที่และสถิติหรือข้อมูลที่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทำงสถิติ
- กำรนำข้อมูลมำกองไว้ (Data pooling) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนค่ำสั งเกตที่มี
ประสิทธิภำพของปรำกฏกำรณ์บำงอย่ำง
- ใช้โปรแกรมชุดคำสั่งจับคู่ (Matching) หรือเชื่อมโยงระเบียนข้อมูล (Record) เพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูล ไม่ว่ำจะเป็ น ข้อมูล ระดับ ย่ อย (Micro data) หรื อข้อมูล มหภำค (Macro data)
ที่มำจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ
- กำรหลอมรวมข้อมูล (Data fusion) เป็นกำรบูรณำกำรข้อมูลโดยมีกำรลดหรือแทนที่
ของข้อมูล
- จัดลำดับควำมสำคัญของแหล่งข้อมูล ในกรณีที่เป็นตัวแปรเดียวกันแต่ได้จำกหลำยแหล่ง
ข้อมูลและพบว่ำมีค่ำที่ต่ำงกันมำก
กำรบูรณำกำรข้อมูลอำจทำในขั้นตอนย่อยใดก็ได้ภำยใต้ขั้นตอนที่ 5 (ประมวลผล) หรืออำจทำ
ในขั้นตอนอื่นภำยใต้กระบวนงำนทำงสถิติ ในกำรบูรณำกำรข้อมูลควรปกปิดข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน
(เช่น ชื่อ ที่อยู่ เป็นต้น) เพื่อรักษำควำมลับข้อมูลเฉพำะบุคคลหรือเฉพำะรำยไม่ให้ย้อนรอยไประบุ
หรือเปิดเผยถึงเจ้ำของข้อมูลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในกำรปกปิดข้อมูลของหน่วยงำน
ขั้นตอนย่อยที่ 5.2 จัดจำแนกข้อมูลและลงรหัส (Classify and code)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรจัดจำแนกข้อมูลและลงรหัสเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่พร้อมสำหรับ
นำเข้ำสู่กำรประมวลผล อำจใช้โปรแกรมชุดคำสั่งเพื่อกำรลงรหัสอัตโนมัติหรือลงรหัสด้วยพนักงำน
เพื่อ แปลงข้อ มูล ที่ เ ป็น ข้อ ควำมให้เ ป็น ตัว เลขตำมโครงสร้ำงของกำรจัด จำแนกข้อ มูล ที่กำหนด
เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรอ่ำนและประมวลผลข้อมูล คำถำมบำงข้อมีร ำยกำรรหัส คำตอบ
ในแบบสอบถำมหรือในแหล่งข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำน ส่วนคำถำมอื่น ๆ จะถูกให้รหัสหลังกำรรวบรวม
แล้วเสร็จ โดยใช้วิธีกำรอัตโนมัติ (เทคนิคกำรให้ระบบเรียนรู้) วิธีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคอมพิวเตอร์
กับคน หรือด้วยมือ
ขั้นตอนย่อยที่ 5.3 ทบทวนและตรวจสอบควำมสมเหตุสมผล (Review and validate)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรตรวจสอบข้อมูลเพื่อระบุปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ควำมคลำดเคลื่อน
และควำมแตกต่ำงของข้อมูล เช่น ค่ำของข้อมูลที่ผิดปกติ (Outliers) ข้อมูลสูญหำยบำงรำยกำร และ
กำรให้รหัสผิด เป็นต้น เป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมสมเหตุสมผลของข้อมูลตำมหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ ซึ่งอำจต้องทำหลำยรอบ แต่โดยทั่วไปมักมีวิธีกำรตรวจสอบที่กำหนดไว้เป็นลำดับขั้นตอน
อยู่แล้ว
เมื่ อ พบข้ อ ผิ ด พลำด ควรท ำสั ญ ลั ก ษณ์ ห รื อ เครื่ อ งหมำยไว้ ที่ ข้ อ มู ล ว่ ำ เป็ น จุ ด ที่ ต้ อ งได้ รั บ
กำรตรวจสอบหรือแก้ไขแบบอัตโนมัติหรือด้วยมือ ซึ่งกำรทบทวนและกำรตรวจสอบควำมถูกต้องนี้
สำมำรถทำได้กับข้อมูลที่ได้มำจำกแหล่งข้อมูลทุกประเภทและทำได้ทั้งก่อนและหลั งกำรบูรณำกำร
รวมถึงกำรแทนค่ำสูญหำยจำกขั้นตอนย่อยที่ 5.4 (แก้ไขและแทนค่ำสูญหำย)
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ในขณะที่กำรตรวจสอบควำมถูกต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนที่ 5 (ประมวลผล) แต่ในทำง
ปฏิบัติ กำรตรวจสอบควำมถูกต้องสำมำรถทำได้ตั้งแต่ขั้นตอนเก็บรวบรวม โดยเฉพำะกำรเก็บรวบรวม
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ดังนั้น ในขั้นตอนย่อยนี้เป็นเพียงกำรตรวจเพื่อหำและระบุตำแหน่งของ
ข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นหรือคำดว่ำจะเกิดขึ้น ส่วนกำรแก้ไขข้อมูล ให้ถูกต้องโดยกำรเปลี่ยนค่ำของ
ข้อมูลนั้นอยู่ในขั้นตอนย่อยที่ 5.4 (แก้ไขและแทนค่ำสูญหำย)
ขั้นตอนย่อยที่ 5.4 แก้ไขและแทนค่ำสูญหำย (Edit and impute)
ขั้นตอนย่อยนี้ จะดำเนินกำรเมื่อมีข้อมูลไม่ถูกต้อง สูญหำย ไม่น่ำเชื่อถือ หรือไม่เป็นปัจจุบัน
อำจมีกำรเพิ่มค่ำใหม่หรือตัดค่ำที่ไม่เป็นปัจจุบันออก คำว่ำแก้ไขและแทนค่ำสูญหำยในที่นี้มีหลำยวิธีกำร
ซึ่งมักใช้วิธีกำรตำมหลักเกณฑ์พื้นฐำนที่กำหนด โดยมีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้
- ระบุข้อมูลที่ต้องกำรเพิ่มหรือแก้ไข
- คัดเลือกวิธีกำรที่จะใช้
- เพิ่มหรือเปลี่ยนค่ำของข้อมูล
- นำค่ำของข้อมูลใหม่ที่ได้ใส่กลับเข้ำไปในชุดข้อมูลและทำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมำย
ให้ทรำบว่ำเป็นข้อมูลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงค่ำ
- จัดทำคำอธิบำยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรแก้ไขและแทนค่ำสูญหำย
ขั้นตอนย่อยที่ 5.5 สร้ำงตัวแปรใหม่และหน่วยนับใหม่ (Derive new variables and units)
ขั้น ตอนย่อยนี้ เป็น กำรนำข้อมูล ที่ได้จำกกำรเก็บ รวบรวมมำสร้ำงให้เป็นตัวแปรใหม่และ
หน่วยนับใหม่เพื่อให้ได้ผลผลิตทำงสถิติที่ต้องกำร โดยกำรประยุกต์ใช้สูตรทำงคณิตศำสตร์กับตัวแปร
อย่ำงน้อยหนึ่งตัวที่อยู่ในชุดข้อมูลหรือใช้ข้อสมมติของแบบจำลองต่ำง ๆ
อย่ำงไรก็ตำม ขั้นตอนย่อยนี้อำจต้องทำซ้ำหลำยรอบ เนื่องจำกตัวแปรใหม่ที่เกิดจำกกำรสร้ำง
อำจถูกใช้เป็นตัวแปรพื้นฐำนสำหรับนำไปทำเป็นตัวแปรใหม่อื่น ๆ ได้อีก ดังนั้น ต้องมั่นใจว่ำลำดับ
ในกำรสร้ำงตัวแปรใหม่นั้นมีกำรเรียงลำดับอย่ำงถูกต้อง
ในกรณีของกำรสร้ำงหน่วยนับใหม่ อำจสร้ำงจำกกำรรวมหรือกำรแยกชุดข้อมูลเดิมหรือ
สร้ำงโดยใช้วิธีกำรประมำณค่ำอื่น ๆ เช่น กำรนำชุดข้อมูลที่เดิมจัดเก็บมำมีหน่วยนับเป็น “บุคคล”
มำสร้ำงให้มีหน่วยนับเป็น “ครัวเรือน” หรือจำกเดิมที่จัดเก็บมำมีหน่วยนับเป็น “นิติบุคคล” มำสร้ำง
ให้มีหน่วยนับเป็น “วิสำหกิจ” เป็นต้น
ขั้นตอนย่อยที่ 5.6 คำนวณค่ำถ่วงน้ำหนัก (Calculate weights)
ขั้น ตอนย่อ ยนี้ เป็น กำรคำนวณค่ำ ถ่ว งน้ำหนัก สำหรับ ข้อ มูล รำยเรคคอร์ด /รำยระเบีย น
(Unit data records) ตำมระเบียบวิธีที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนย่อยที่ 2.5 (ออกแบบกำรประมวลผล
และกำรวิเครำะห์) ตัวอย่ำงเช่น ค่ำถ่วงน้ำหนักสำมำรถใช้เพื่อคำนวณผลรวมของข้อมูลเพื่อให้เป็น
ตัวแทนของประชำกรเป้ำหมำย (เช่น ข้อมูลจำกกำรสำรวจตัวอย่ำง หรือกำรดึงข้อมูลจำกสแกนเนอร์)
หรือปรับค่ำกำรไม่ตอบในกำรแจงนับทั้งสิ้น ในสถำนกำรณ์อื่น ตัวแปรอำจมีกำรถ่วงน้ำหนักเพื่อ
จุดประสงค์ในกำรทำให้เป็นมำตรฐำน (Normalization) รวมถึงกำรปรับค่ำถ่วงน้ำหนักให้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดที่เป็นเกณฑ์มำตรฐำน (เช่น ผลรวมประชำกรที่ทรำบค่ำอยู่แล้ว)
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ขั้นตอนย่อยที่ 5.7 คำนวณผลรวม (Calculate aggregate)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรคำนวณผลรวมของข้อมูลและยอดรวมประชำกรจำกข้อมูลในระดับย่อย
(Microdata) หรื อยอดรวมในระดับ ที่ต่ำกว่ำ ขั้น ตอนย่ อยนี้ ประกอบด้ว ยกำรคำนวณยอดรวม
คุณลักษณะที่สนใจศึกษำ (เช่น กำรรวมยอดข้อมูลตำมกำรจัดจำแนกทำงประชำกรหรือกำรจัดจำแนก
เชิงพื้นที่) กำรวัดค่ำเฉลี่ยและกำรกระจำย และกำรนำค่ำถ่วงน้ำหนักจำกขั้นตอนย่อยที่ 5.6 (คำนวณ
ค่ำถ่วงน้ำหนัก) มำใช้ เพื่อคำนวณหำยอดรวมที่เหมำะสม
ในกรณีที่ผลผลิตทำงสถิติที่ใช้ข้อมูลจำกกำรสำรวจตัวอย่ำง ขั้นตอนย่อยนี้จะมีกำรคำนวณ
ค่ำควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรเลือกตัวอย่ำง (Sampling errors) ที่สอดคล้องกับผลรวมที่เกี่ยวข้องด้วย
ขั้นตอนย่อยที่ 5.8 จัดทำไฟล์ข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ (Finalise data files)
ขั้น ตอนย่อยนี้ เป็น กำรรวมผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้จำกกำรดำเนินงำนในขั้นตอนที่ 5 รวมไว้
ในไฟล์ข้อมูล (ซึ่งมักเป็นข้อมูล มหภำค) เพื่อเป็นข้อมูลหรื อปัจจั ยนำเข้ำ (input) ในขั้นตอนที่ 6
(วิเครำะห์) ต่อไป แต่อย่ำงไรก็ตำม บำงครั้งไฟล์ข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนย่อยนี้ อำจยังไม่ใช่ไฟล์ข้อมูล
ที่เสร็จสมบูรณ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกระบวนกำรจัดทำที่มีระยะเวลำค่อนข้ำงจำกัด และมีควำมต้องกำร
ผลิตค่ำประมำณทั้งชุดเบื้องต้นและชุดสมบูรณ์
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ขั้นตอนที่ 6 วิเครำะห์ (Analyse)
วิเครำะห์ (Analyse)
6.1
จัดทำร่ำงผลผลิต
ทำงสถิติ
(Prepare draft
outputs)

6.2
ตรวจสอบ
ควำมสมเหตุสมผล
ของผลผลิตทำงสถิติ
(Validate
outputs)

6.3
ตีควำมและอธิบำย
ผลผลิตทำงสถิติ
(Interpret and
explain outputs)

6.4
ควบคุมกำรเปิดเผย
ข้อมูล
(Apply disclosure
control)

6.5
จัดทำผลผลิตทำง
สถิตใิ ห้เสร็จสมบูรณ์
(Finalise outputs)

ขั้นตอนนี้ เป็นกำรจัดทำและตรวจสอบรำยละเอียดของผลผลิตทำงสถิติ รวมถึงกำรจัดทำเนื้อหำ
ของผลผลิตทำงสถิติ (เช่น ข้อคิดเห็น คำอธิบำยทำงเทคนิค เป็นต้น) และตรวจสอบให้มั่นใจว่ำผลผลิตทำงสถิติ
ที่ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ก่อนที่จะทำกำรเผยแพร่
ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย ขั้นตอนย่อยและกิจกรรมที่ทำให้ผู้วิเครำะห์เกิดควำมเข้ำใจในข้อมู ลและสถิติ
ที่ผลิตได้ ผลที่ได้จำกขั้นตอนนี้จะเป็นปัจจัยนำเข้ำสำหรับขั้นตอนอื่น ๆ (เช่น กำรวิเครำะห์แหล่งข้อมูลใหม่เพื่อใช้
เป็นปัจจัยนำเข้ำในขั้นตอนออกแบบ) โดยกำรวิเครำะห์นี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีกำรผลิตสถิติ ไม่ว่ำสถิตินั้นจะผลิต
เป็นประจำหรือไม่ก็ตำมและจะได้ข้อมูลมำจำกแหล่งใดก็ตำม
ขั้นตอนนี้แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนย่อย ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะดำเนินกำรโดยเรียงลำดับตำมขั้นตอนย่อย
แต่ในบำงกรณีอำจดำเนิน กำรไปพร้อมกัน ได้ หรืออำจมีบำงขั้นตอนย่อยที่ต้องย้อนกลับ ไปดำเนินกำรใหม่
โดยทั้ง 5 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
ขั้นตอนย่อยที่ 6.1 จัดทำร่ำงผลผลิตทำงสถิติ (Prepare draft outputs)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรแปลงข้อมูลจำกขั้นตอนย่อยที่ 5.7 (คำนวณผลรวม) และขั้นตอนย่อย
ที่ 5.8 (จัดทำไฟล์ข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์) ให้เป็นผลผลิตทำงสถิติ เช่น ดัชนี หรือสถิติที่ปรับตำมฤดูกำล
(เช่น แนวโน้ม วัฏจักร ฤดูกำล และควำมผิดปกติ เป็นต้น) รวมถึงกำรเก็บบันทึกคุณลักษณะเกี่ยวกับ
คุณภำพข้อมูล เช่น สัมประสิทธิ์ควำมแปรผัน เป็นต้น นอกจำกนี้ กำรทำแผนที่ ผลผลิตด้ำนระบบ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Geographic Information System: GIS) และเซอร์วิสด้ำนสถิติเชิ ง พื้น ที่
ยังมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่ำและศักยภำพในกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติให้ได้มำกที่สุด
ขั้นตอนย่อยที่ 6.2 ตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลของผลผลิตทำงสถิติ (Validate outputs)
ขั้น ตอนย่อ ยนี้ นัก สถิติต้อ งทำกำรตรวจสอบคุณ ภำพของผลผลิตทำงสถิติใ ห้เ ป็น ไปตำม
ควำมต้อ งกำรและตำมกรอบคุณ ภำพสถิต ิ รวมถึง เก็บ รวบรวมควำมรู ้พ ร้อ มทั ้ง ปัจ จัย ที ่เ ป็น
ผลกระทบต่ำง ๆ เพื่อสะสมเป็ น องค์ควำมรู้ ที่เกี่ยวข้องกับ สถิติที่สนใจศึกษำ โดยน ำองค์ควำมรู้
เหล่ำนั้นมำใช้กับกำรเก็บรวบรวมในปัจจุบัน และสภำพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อระบุควำมแตกต่ำง
จำกที่คำดไว้และใช้ในกำรวิเครำะห์ต่อไป กำรตรวจสอบควำมถูกต้องประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้
- ตรวจสอบคุ้มรวมของประชำกรและอัตรำกำรตอบกลับ (Response rate) ว่ำเป็นไปตำม
ที่ต้องกำรหรือไม่
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- เปรียบเทียบผลผลิตทำงสถิติที่ได้ในปัจจุบันกับผลผลิตทำงสถิติที่ได้ในรอบกำรผลิตที่ผ่ำนมำ
(ถ้ำมี)
- ตรวจสอบคำอธิบำยข้อมูล คำอธิบำยเกี่ยวกับกระบวนกำรเก็บรวบรวมและประมวลผล
ข้อมูล และตัวชี้วัดคุณภำพที่เกี่ยวข้องว่ำมีอยู่และเป็นไปตำมที่คำดหวังหรือไม่
- ตรวจสอบควำมสอดคล้องเชิงพื้นที่ของข้อมูล
- เปรียบเทียบผลผลิตทำงสถิติที่ได้กับผลผลิตทำงสถิติในเรื่องที่เกี่ยวข้องจำกแหล่งข้อมูลอื่น
(ทั้งภำยในและภำยนอก)
- ตรวจสอบควำมไม่แนบนัยของสถิติที่ผลิตได้
- แก้ไขข้อมูลในภำพรวม
- ตรวจสอบควำมถูกต้องของสถิติว่ำเป็นไปตำมที่คำดหวังและองค์ควำมรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่
ขั้นตอนย่อยที่ 6.3 ตีควำมและอธิบำยผลผลิตทำงสถิติ (Interpret and explain outputs)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นขั้นตอนที่นักสถิติต้องทำควำมเข้ำใจกับผลผลิตทำงสถิติที่ได้อย่ำงละเอียด
เพื่อนำไปใช้ในกำรตีควำมและอธิบำยผลผลิตทำงสถิติ โดยทำกำรประเมินว่ำสถิติที่ได้เป็นไปตำมที่
คำดไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่ พิจำรณำผลผลิตที่ได้อย่ำงรอบคอบในทุกมิติโดยใช้เครื่องมือ (วิธีกำร) และ
สื่อต่ำง ๆ และวิเครำะห์ผลผลิตทำงสถิติในเชิงลึก เช่น กำรวิเครำะห์อนุกรมเวลำ กำรวิเครำะห์
ควำมสอดคล้องและกำรเปรียบเทียบ กำรวิเครำะห์กำรแก้ไข (กำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ค่ำประมำณเบื้องต้นกับค่ำประมำณที่แก้ไข) กำรวิเครำะห์ควำมเหมือนหรือต่ำงของสถิติตัวเดียวกัน
แต่ต่ำงแหล่งข้อมูล (ควำมแตกต่ำงในเรื่องเดียวกัน) เป็นต้น
ขั้นตอนย่อยที่ 6.4 ควบคุมกำรเปิดเผยข้อมูล (Apply disclosure control)
ขั้น ตอนย่ อยนี้ เป็ น กำรทำให้ มั่น ใจว่ำข้อมูล (และคำอธิบ ำยข้อมูล ) ที่ เผยแพร่ เป็ นไปตำม
นโยบำยและกฎระเบียบในกำรรัก ษำควำมลับ ข้อ มูล ของแต่ล ะองค์ก รที่ไ ด้กำหนดไว้ หรือ ตำม
ระเบีย บวิธีที่ไ ด้กำหนดไว้ใ นขั้น ตอนย่อ ยที่ 2.5 (ออกแบบกำรประมวลผลและกำรวิเ ครำะห์ )
รวมถึงกำรตรวจสอบกำรเปิดเผยข้อมูลทั้งในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ รวมทั้งควบคุมโดยกำรใช้
วิธีก ำรปกปิด ข้อ มูล หรือ ใช้เ ทคนิค กำรทำให้ข้อ มูล ผิด เพี้ย น (Perturbation technique) และ
กำรตรวจสอบผลผลิตทำงสถิติ อย่ำงไรก็ตำม วิธีกำรและระดับของกำรควบคุมกำรเปิดเผยข้อมูล
อำจมีควำมแตกต่ำงกันขึ้น อยู่กับชนิดของผลผลิตทำงสถิติ เช่น กำรเข้ำถึงชุดข้อมูลระดับย่อยที่มี
วัตถุประสงค์เพื่องำนวิจัย มีวิธีกำรและกำรควบคุมกำรเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่ำงจำกตำรำงที่จัดทำขึ้น
เพื่อกำรเผยแพร่ ผลผลิตทำงสถิติเชิงพื้นที่ที่เสร็จสมบูรณ์ หรือกำรแสดงภำพบนแผนที่
ขั้นตอนย่อยที่ 6.5 จัดทำผลผลิตทำงสถิติให้เสร็จสมบูรณ์ (Finalise outputs)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรทำให้มั่นใจว่ำสถิติและสำรสนเทศที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตสถิตินี้
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ มีคุณภำพในระดับที่ต้องกำร และพร้อมสำหรับนำไปใช้ ซึ่งประกอบด้วย
- ตรวจสอบควำมแนบนัยให้ครบถ้วน
- กำหนดระดับกำรเผยแพร่และข้อจำกัดในกำรใช้
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- จัดเรียงสำรสนเทศสนับสนุนอื่น ๆ ประกอบด้วย กำรตีควำม ข้อคิดเห็น บันทึกทำงเทคนิค
สรุปย่อ และคำอธิบำยข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ
- จัดทำเอกสำรงำนสนับสนุนเพื่อใช้เป็นกำรภำยในหำรือกับผู้เชี่ยวชำญภำยในหน่วยสถิติ
ก่อนเผยแพร่สถิติ
- แปลผลผลิตทำงสถิติให้เป็นภำษำต่ำง ๆ ที่ใช้ในประเทศ
- ขออนุมัติเพื่อเผยแพร่สถิติ
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ขั้นตอนที่ 7 เผยแพร่ (Disseminate)
เผยแพร่ (Disseminate)
7.1
ปรับปรุงระบบ
จัดเก็บผลผลิต
ทำงสถิติให้พร้อม
เผยแพร่
(Update output
systems)

7.2
จัดทำผลิตภัณฑ์
เพื่อเผยแพร่
(Produce
dissemination
products)

7.3
จัดกำร
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์
(Manage release
of dissemination
products)

7.4
ประชำสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์
(Promote
dissemination
products)

7.5
จัดกำร
งำนสนับสนุนผู้ใช้
(Manage user
support)

ขั้นตอนนี้ เป็นกำรจัดกำรกำรเผยแพร่ผลผลิตทำงสถิติให้กับผู้ใช้ข้อมูล รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับกำรรวบรวมและเผยแพร่ผลผลิตทำงสถิติผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสำมำรถเข้ำถึงและใช้ผลผลิต
ทำงสถิติที่หน่วยสถิติเผยแพร่ สำหรับสถิติที่มีกำรผลิตเป็นประจำ ต้องมีกำรดำเนินงำนในขั้นตอนนี้ทุกครั้ง
ขั้นตอนนี้สำมำรถแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอนย่อย ส่วนใหญ่จะดำเนินกำรโดยเรียงลำดับตำมขั้นตอนย่อย
แต่ในบำงกรณีอำจดำเนินกำรไปพร้อม ๆ กัน หรืออำจมีบำงขั้นตอนย่อยที่ต้องย้อนกลับไปดำเนินกำรใหม่
โดยทั้ง 5 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
ขั้นตอนย่อยที่ 7.1 ปรับปรุงระบบจัดเก็บผลผลิตทำงสถิติให้พร้อมเผยแพร่ (Update output
systems)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรปรับปรุงระบบ (เช่น ฐำนข้อมูล) ที่จัดเก็บข้อมูลและคำอธิบำยข้อมูล
ให้พร้อมสำหรับเผยแพร่ รวมถึงกิจกรรมดังต่อไปนี้
- จัดทำข้อมูลและคำอธิบำยข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมสำหรับนำเข้ำระบบจัดเก็บผลผลิต
ทำงสถิติ
- นำข้อมูลและคำอธิบำยข้อมูลเข้ำระบบจัดเก็บผลผลิตทำงสถิติ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำข้อมูลมีกำรเชื่อมโยงไปยังคำอธิบำยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กำรจัดรูปแบบ กำรนำข้อมูลเข้ำ และกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับคำอธิบำยข้อมูล ควรดำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จในขั้นตอนก่อนหน้ำนี้ โดยในขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรตรวจสอบว่ำคำอธิบำยข้อมูลทั้งหมด
พร้อมสำหรับกำรเผยแพร่
ขั้นตอนย่อยที่ 7.2 จัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อเผยแพร่ (Produce dissemination products)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อเผยแพร่ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ ตำมที่ได้
ออกแบบไว้ในขั้นตอนย่อยที่ 2.1 (ออกแบบผลผลิตทำงสถิติ) ซึ่งสำมำรถจัดทำได้ห ลำยรูปแบบ
ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ จดหมำยข่ำว และเว็บไซต์
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โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวสำมำรถนำเสนอได้หลำยรูปแบบทั้ง กรำฟิกโต้ตอบ ตำรำง แผนที่
ชุดข้อมูลระดับย่อยที่เผยแพร่ให้สำธำรณชนได้ใช้งำน ข้อมูลเปิดที่มีกำรเชื่อมโยง และไฟล์ข้อมูล
สำหรับดำวน์โหลด ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้
- จัดทำส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (เช่น คำอธิบำย ตำรำง แผนภูมิ แผนที่ รำยละเอียด
แสดงคุณภำพ ฯลฯ)
- นำส่วนประกอบต่ำง ๆ ข้ำงต้นมำรวมเข้ำด้วยกันเป็นผลิตภัณฑ์
- แก้ไขและตรวจสอบว่ำผลิตภัณฑ์ที่ได้ตรงตำมมำตรฐำนกำรเผยแพร่สถิติ
ขั้นตอนย่อยที่ 7.3 จัดกำรเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ (Manage release of dissemination products)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำทุกเรื่องพร้อมที่จะเผยแพร่ รวมถึงกำรจัดกำร
เวลำที่จะเผยแพร่ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้
- กำรจัดทำบทสรุปสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเฉพำะกลุ่ม เช่น สื่อมวลชน รัฐมนตรี เป็นต้น
- กำรดำเนินกำรก่อนเผยแพร่ผลิตภัณฑ์อย่ำงเป็นทำงกำร เช่น กำรแจ้งสื่อมวลชนเพื่อ
ประชำสัมพันธ์ เป็นต้น
- กำรจัดทำผลิตภัณฑ์ให้กับสมำชิก
- กำรจัดกำรกำรเข้ำถึงข้อมูลที่ต้องปกปิดเป็นควำมลับตำมกลุ่มผู้ใช้ เช่น นักวิจัย เป็นต้น
- กำรเรียกคืนผลิตภัณฑ์จำกผู้ใช้เมื่อพบข้อผิดพลำด
ขั้นตอนย่อยที่ 7.4 ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ (Promote dissemination products)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรประชำสัมพันธ์ผลผลิตทำงสถิติ ที่ผลิตด้วยกระบวนงำนทำงสถิติเฉพำะ
ให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยให้กว้ำงที่สุดเท่ำที่จะทำได้ และเป็นกำรใช้เครื่องมือกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์
(Customer Relationship Management: CRM) เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มผู้ใช้เป้ำหมำยที่สำคัญได้ดียิ่งขึ้น
รวมทั้ง มีกำรใช้เครื่องมือต่ ำง ๆ เช่น เว็บไซต์ วิกิ (Wiki) และบล็อก (Blog) เพื่อช่วยเพิ่มช่องทำง
กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพกับผู้ใช้
ขั้นตอนย่อยที่ 7.5 จัดกำรงำนสนับสนุนผู้ใช้ (Manage user support)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ มีกำรบันทึกกำรสืบค้นและกำรร้องขอของผู้ใช้ต่อ
เซอร์วิสต่ำง ๆ เช่น กำรเข้ำถึงข้อมูลระดับย่อย เป็นต้น และมีกำรตอบสนองภำยในระยะเวลำที่ตกลงไว้
ซึ่งควรทบทวนกำรสืบค้นและกำรร้องขอเหล่ำนี้อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกระบวนกำรจัดกำร
คุณภำพ เนื่องจำกข้อมูลเหล่ำนี้สำมำรถแสดงถึงควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือควำมต้องกำรใหม่
ของผู้ใช้
กำรตอบกำรร้องขอของผู้ใช้สำมำรถจัดทำเป็นฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ หรือ “คำถำมที่ถำมบ่อย”
ที่เผยแพร่ต่อสำธำรณะ เพื่อลดภำระในกำรตอบกลับคำถำมหรือคำร้องขอที่ซ้ำและ/หรือที่คล้ำยกัน
จำกผู้ใช้ภำยนอก ขั้นตอนย่อยนี้ ยังรวมถึงกำรจัดกำรกำรสนับสนุนองค์กรพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
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ขั้นตอนที่ 8 ประเมิน (Evaluate)
ประเมิน (Evaluate)
8.1
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประเมิน
(Gather evaluation inputs)

8.2
ทำกำรประเมิน
(Conduct evaluation)

8.3
เห็นชอบแผนปฏิบัติงำน
(Agree an action plan)

ขั้นตอนนี้ เป็นกำรจัดกำรเพื่อประเมินบำงขั้นตอนในกระบวนงำนทำงสถิติ ซึ่งเป็นกำรประเมินผล
กำรดำเนินงำนเมื่อสิ้นสุดกำรทำงำนเฉพำะขั้นตอนที่ต้องกำรประเมิน แต่สำมำรถทำได้ระหว่ำงกระบวนกำร
ผลิตสถิติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่รวบรวมได้จำกขั้นตอนต่ำง ๆ ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย กำรประเมินควำมสำเร็จ
ของบำงขั้นตอนในกระบวนงำนทำงสถิติ กำรกำหนดขอบเขตของข้อมูลเพื่อใช้ในกำรประเมินทั้งที่เป็นเชิงปริมำณ
และเชิงคุณภำพ กำรกำหนดและกำรจัดลำดับควำมสำคัญของงำนที่ต้องกำรปรับปรุง
ในกรณีที่เป็น สถิติที่มีกำรผลิตเป็นประจำ ทฤษฎีได้กำหนดไว้ว่ำ ควรมีกำรประเมินทุกรอบของ
กำรปฏิบัติงำนเพื่อพิจำรณำว่ำในรอบหน้ำควรทำกำรผลิตอีกหรือไม่ หรือควรมีกำรปรับปรุงในส่วนใด แต่หำกเป็น
สถิติที่ผ ลิต เป็น ประจำและสำมำรถดำเนิน งำนได้ดีอ ยู่แล้ว อำจไม่จำเป็น ต้อ งทำกำรประเมินทุก รอบของ
กำรผลิตก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่ำวขั้นตอนนี้จะเป็นกำรพิจำรณำว่ำ ในรอบกำรผลิตครั้งต่อไปจะเริ่มดำเนินงำน
ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 (กำหนดควำมต้องกำร) หรือจะข้ำมไปเริ่มในขั้นตอนอื่น (ซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่มที่ขั้ นตอนที่ 4
(เก็บรวบรวม))
ขั้นตอนประเมินนี้สำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนย่อย ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะดำเนินกำรโดยเรียงลำดับ
ตำมขั้นตอนย่อย แต่ในบำงกรณีอำจดำเนินกำรไปพร้อม ๆ กัน หรืออำจมีบำงขั้นตอนย่อยที่ต้องย้อนกลับไป
ดำเนินกำรใหม่ โดยทั้ง 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
ขั้นตอนย่อยที่ 8.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประเมิน (Gather evaluation inputs)
ข้อมูล เพื่อใช้ในกำรประเมิน เป็นผลผลิตที่ได้จำกขั้นตอนหรือขั้นตอนย่อยอื่น ๆ อำจได้มำ
ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น
- ข้อคิดเห็นหรือข้อติชม (Feedback) ที่ได้จำกผู้ใช้
- คำอธิบำยเกี่ยวกับกระบวนกำรเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
- เมตริกซ์ของระบบ (ประสิทธิภำพกำรทำงำนของระบบ)
- ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที่
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนที่กำหนดไว้ในรอบกำรผลิต
ที่ผ่ำนมำ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำรประเมินในรอบกำรผลิตต่อไป
ในขั้นตอนย่อยนี้เป็นกำรรวบรวมข้อมูลเหล่ำนี้ทั้งหมดให้กับบุคคลหรือทีมเพื่อใช้ในกำรประเมิน
ซึ่งสำมำรถเก็บโดยอัตโนมัติและเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งกระบวนกำรจัดทำสถิติ ในทำงกลับกัน
กำรประเมินแต่ละขั้นตอนอำจจำเป็นต้องมีกำรดำเนินกำรเฉพำะ เช่น กำรสำรวจขนำดเล็ก (เช่น
กำรสำรวจภำยหลังกำรแจงนับ กำรศึกษำกำรสัมภำษณ์ซ้ำ กำรสำรวจประสิทธิผลของกำรเผยแพร่)
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ขั้นตอนย่อยที่ 8.2 ทำกำรประเมิน (Conduct evaluation)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่คำดหวัง/
เกณฑ์เป้ำหมำย (ถ้ำมี) และสังเครำะห์ให้อยู่ในรูปของรำยงำนกำรประเมินหรือนำเสนอเป็น Dashboard
กำรประเมินจะเกิดขึ้นเมื่อขั้นตอนที่ต้องกำรประเมินสิ้นสุดลง หรือเกิดขึ้นในระหว่ำงที่ขั้นตอนนั้น
กำลังดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง หรือเกิดขึ้นตลอดทั้งขั้นตอน ซึ่งช่วยให้สำมำรถแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว
หรือทำให้เกิดกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
รำยงำนผลนี้ควรเน้นให้เห็นถึงประเด็นด้ำนคุณภำพสำหรับกระบวนกำรจัดทำสถิติในครั้งนี้
รวมถึ ง เน้ น ให้ เ ห็ น ถึ ง สิ่ ง ที่ แ ตกต่ ำ งไปจำกค่ ำ ที่ ค ำดหวั ง ไว้ และควรจั ด ท ำข้ อ เสนอแนะเพื่ อ
กำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยชี้ให้เห็นว่ำขั้นตอนหรือขั้นตอนย่อยใดที่ควรเปลี่ยนแปลง
หรือไม่ควรดำเนินกำรอีกในกระบวนกำรจัดทำสถิติครั้งต่อไป
ขั้นตอนย่อยที่ 8.3 เห็นชอบแผนปฏิบัติกำร (Agree an action plan)
ขั้นตอนย่อยนี้ เป็นกำรนำเสนอรำยงำนผลกำรประเมินโดยให้ผู้มีอำนำจตัดสินใจมำร่วมกัน
พิจำรณำเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติกำร รวมถึงพิจำรณำกลไกเพื่อใช้ในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว สำหรับใช้เป็นข้อมูลในกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนครั้งต่อไป
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กระบวนกำรสนับสนุนที่ครอบคลุมขั้นตอนกำรผลิตสถิติ
GSBPM คำนึงถึงกระบวนกำรสนับสนุนที่ครอบคลุมขั้นตอนกำรผลิตสถิติทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ
ซึ่งได้กล่ำวไปแล้วในส่วนบทนำ โดยในส่วนนี้จะแสดงรำยละเอียดเฉพำะกำรจัดกำรคุณภำพ กำรจัดกำรคำอธิบำย
ข้อมูล และกำรจัดกำรข้อมูล ดังนี้

กำรจัดกำรคุณภำพ
คุณภำพมีควำมเกี่ยวข้องกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ แหล่งข้อมูล และกระบวนกำร ในกรอบกำรทำงำน
ปัจจุบันนั้น กำรจัดกำรคุณภำพหมำยถึงคุณภำพของผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร ซึ่งมีเป้ำหมำยหลัก คือ เพื่อเข้ำใจ
และจัดกำรคุณภำพของแหล่งข้อมูลสถิติ กระบวนงำนทำงสถิติ และผลิตภัณฑ์ ทำงสถิติ โดยมีข้อตกลงทั่วไป
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่จัดทำสถิติที่กำหนดคำจำกัดควำม “คุณภำพ” ตำมมำตรฐำน ISO 9000-2015 ว่ำ
“ระดับที่คุณลักษณะที่มีอยู่ตรงตำมข้อกำหนด (The degree to which a set of inherent characteristic
fulfils requirements)” ดังนั้น คุณภำพจึงเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนและมีหลำยแง่มุม โดยทั่วไปได้กำหนดไว้เป็น
หลำยมิ ติ ซึ่ ง ควำมส ำคั ญ ของคุ ณ ภำพแต่ ล ะมิ ติ นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ มุ ม มองของผู้ ใ ช้ ควำมต้ อ งกำร และล ำดั บ
ควำมสำคัญ ซึ่งแตกต่ำงกันไปตำมขั้นตอนกำรทำงำนและกลุ่มผู้ใช้
กำรจัดกำรคุณภำพ ควรมีกำรดำเนินกำรทุกขั้นตอนตลอดทั้งกระบวนงำนทำงสถิติเพื่อกำรปรับปรุง
คุณภำพโดยมีควำมเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับขั้นตอน “ประเมิน” อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดกำรคุณภำพมีขอบเขต
กำรดำเนินงำนทั้งแบบภำพกว้ำงและเชิงลึก เช่นเดียวกับกำรประเมินในรอบต่ำง ๆ ของกระบวนงำนทำงสถิติ
ที่จำเป็นต้องประเมินขั้นตอนและขั้นตอนย่อยแยกกัน ซึ่งตำมหลักกำรแล้ว ควรทำทุกครั้งที่มีกำรดำเนินกำร
แต่อย่ำงน้อยให้ทำกำรประเมินตำมกำหนดกำรที่ได้ตกลงกันไว้ คำอธิบำยข้อมูลที่ได้จำกขั้นตอนย่อยต่ำง ๆ
เป็นข้อมูลนำเข้ำสำหรับกำรจัดกำรคุณภำพของกระบวนกำรผลิตสถิติ กำรประเมินเหล่ำนี้สำมำรถประยุกต์ใช้
ภำยในกระบวนกำรผลิตสถิติกระบวนกำรใดกระบวนกำรหนึ่งหรือระหว่ำงกระบวนกำรผลิตสถิติหลำยกระบวนกำร
ที่มีกำรใช้ส่วนประกอบ (Components) ร่วมกัน นอกจำกนี้ บทบำทพื้นฐำนที่สำคัญของกำรจัดกำรคุณภำพ
คือ ทำกำรควบคุมคุณภำพในแต่ล ะขั้นตอนย่อยเพื่อป้องกันและตรวจสอบข้อผิดพลำดและแหล่งที่มำของ
ควำมเสี่ยง พร้อมนำเสนอในรำยงำนคุณภำพ
โดยทั่วไปแล้ว กำรจัดกำรคุณภำพภำยในองค์กรมักจะเป็นกรอบงำนคุณภำพที่ มีลักษณะเฉพำะตัว
นั่นหมำยถึง องค์กรที่มีลักษณะที่แตกต่ำงกันก็จะมีรูปแบบที่แตกต่ำงกันและได้ผลลัพธ์ที่แตกต่ำงกันด้วย ในปัจจุบัน
กรอบงำนคุณภำพมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้นส่งผลดีต่อกำรยกระดับ ควำมสำคัญของงำนคุณภำพไปจนถึง
ขั้นของกำรประเมินโดยใช้วิธีกำรเทียบเคียงสมมรรถนะกับต้นแบบ (Benchmarking) และกำรประเมินหรื อ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชำญที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนงำนเดียวกันแต่ปฏิบัติงำนแบบเดียวกันหรือคล้ำยกัน หรือที่เรียกว่ำ
Peer review ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่เหมำะจะทำกำรประเมินในทุกขั้นตอนหรือทุกรอบกำรผลิตซ้ำหลำย ๆ รอบ ดังนั้น
หำกจะใช้วิธีดังกล่ำว ควรมีกำรกำหนดแผนกำรล่วงหน้ำเพื่อให้ผู้ตรวจสอบทำกำรประเมินเฉพำะในส่วนที่สำคัญ
ภำยในช่วงเวลำที่กำหนด ซึ่งผลที่ได้จำกกำรประเมินจะอยู่ในรูปของข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ปรับปรุง
กระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดวัฏจักรคุณภำพ
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วำงแผน

ดำเนินกำร

ปรับปรุง

ประเมิน

วัฏจักรคุณภำพ
ตัวอย่ำงกิจกรรมกำรจัดกำรคุณภำพ
- กำรประเมินและจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่ำได้คุณภำพตรงตำมวัตถุประสงค์
- กำรกำหนดเกณฑ์คุณภำพเพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิต
- กำรกำหนดเป้ำหมำยคุณภำพและตรวจสอบกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อกำหนด
- กำรค้นหำและกำรวิเครำะห์ข้อคิดเห็นและข้อติชม (feedback) ของผู้ใช้
- กำรทบทวนกำรทำงำนและกำรทำงำนเอกสำรกำรถอดบทเรียน
- กำรตรวจสอบคำอธิบำยเกี่ยวกับกระบวนกำรเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลและตัวชี้วัด
คุณภำพ
- กำรตรวจสอบกระบวนกำรผลิตสถิติโดยหน่วยงำนภำยในและภำยนอกองค์กร
ตัวชี้วัดคุณภำพสนับสนุนกำรจัดกำรคุณภำพที่เน้นกระบวนกำร โดยมีรำยกำรตัวชี้วัดในแต่ละขั้นตอน
และขั้นตอนย่อยแสดงไว้ในเอกสำร “Quality Indicators for the GSBPM - for Statistics derived from
Surveys and Administrative Data Sources” ซึ่งใช้เป็นรำยกำรตรวจสอบเพื่อระบุช่องว่ำงและ/หรือควำมซ้ำซ้อน
ของกำรทำงำนในองค์กร

กำรจัดกำรคำอธิบำยข้อมูล
กำรจั ด กำรค ำอธิ บ ำยข้ อ มู ล มี บ ทบำทส ำคั ญ และต้ อ งมี ก ำรจั ด กำรในระดั บ กำรด ำเนิ น งำนใน
กระบวนงำนทำงสถิติ กำรจัดกำรคำอธิบำยข้อมูลที่ดีเ ป็นสิ่ งสำคัญในกำรดำเนินกระบวนงำนทำงสถิ ติให้ มี
ประสิทธิภำพ คำอธิบำยข้อมูลมีอยู่ในทุกขั้นตอนกำรผลิตสถิติ ไม่ว่ำจะเป็นที่สร้ำงขึ้นใหม่ ได้รับกำรปรับปรุง
หรือส่งต่อมำจำกขั้น ตอนที่เกิดขึ้น ก่อนหน้ำนี้ ซึ่งในบริบ ทของแบบจำลองนี้ ให้ควำมสำคัญกับ กำรจัดกำร
คำอธิบ ำยข้อมูล ทั้งกำรสร้ำงหรือทบทวน กำรปรับปรุง กำรนำไปใช้ และกำรเก็บรักษำคำอธิบำยข้อมูล ใน
กระบวนกำรทั้งหมด โดยคำอธิบำยข้อมูลที่มีในแต่ละขั้นตอนก็จะมีควำมแตกต่ำงกันไป และยังถูกนำไปใช้เป็น
ข้อมูลหรือปัจจัยนำเข้ำ ในกำรจัดกำรคุณภำพอีกด้วย ควำมท้ำทำยสำคัญของกำรจัดกำรคำอธิบำยข้อมูล คือ
เก็บรวบรวมให้เร็วที่สุด นำไปจัดเก็บ และส่งต่อจำกขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนอื่นควบคู่ไปกับข้อมูลที่อ้ำงถึง
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จำกเอกสำร METRIS Common Metadata Framework ได้กำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดกำรคำอธิบำย
ข้อมูลไว้ทั้งหมด 4 กลุ่มใหญ่ และ 16 รำยกำร ได้แก่
1. กำรจัดกำรคำอธิบำยข้อมูล
1.1 แบบจำลองสำหรับกระบวนงำนทำงสถิติ : จัดกำรคำอธิบำยข้อมูลโดยเน้นให้เป็นไปตำม
แบบจำลองสำหรับกระบวนงำนทำงสถิติทั้งหมด
1.2 พร้อมใช้งำน : เตรียมคำอธิบำยข้อมูลให้พร้อมใช้งำนมำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะทำให้
คำอธิบำยข้อมูลมีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (คำอธิบำยข้อมูลที่มีกำรใช้งำนมีส่วน
ในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรและกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ)
1.3 นำกลับมำใช้ใหม่ : มีกำรนำคำอธิบำยข้อมูลมำใช้ใหม่เท่ำที่จะเป็นไปได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรบูรณำกำรเชิงสถิติ
1.4 เวอร์ชัน : มีกำรจัดเก็บประวัติกำรปรับปรุงคำอธิบำยข้อมูล
2. ผู้บริหำรจัดกำรคำอธิบำยข้อมูล
2.1 ลงทะเบียน : ให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรลงทะเบียนรำยละเอียดของคำอธิบำยข้อมูลมีกำรจัดทำ
เป็นเอกสำรที่ระบุ ผู้รับผิดชอบ สถำนะกำรอนุมัติ วันที่ดำเนินงำน เป็นต้น ได้อย่ำงชัดเจน
2.2 แหล่งข้อมูลเดียว : ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีแหล่งที่มำที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียว (“สิทธิ์
ในกำรลงทะเบียน”) สำหรับแต่ละองค์ประกอบของคำอธิบำยข้อมูล
2.3 นำเข้ำและปรับปรุง : ลดข้อผิดพลำดด้วยกำรนำเข้ำคำอธิบำยข้อมูลเพียงครั้งเดียวและ
ปรับปรุงในที่เดียว
2.4 ตรวจสอบมำตรฐำน : มีกำรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ สิ่งที่แตกต่ำงจำกมำตรฐำนได้รับ
กำรจัดกำรอย่ำงเข้มงวดหรือได้รับ กำรอนุมัติ มีกำรจัดทำเป็นเอกสำรและหลักฐำน
ที่ชัดเจน
3. ควำมสัมพันธ์กับกระบวนงำนทำงสถิติ
3.1 เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน : มีกำรจัดกำรให้คำอธิบำยข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงำน
3.2 ถูกต้องตรงกัน : มีกำรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ คำอธิบำยข้อมูลที่นำเสนอต่อผู้ใช้ตรงกันกับ
คำอธิบำยข้อมูลที่ขับเคลื่อนกระบวนงำนหรือถูกสร้ำงขึ้นระหว่ำงกระบวนงำน
3.3 อธิบำยกำรไหลของคำอธิบำยข้อมูล : มีกำรอธิบำยกำรไหลของคำอธิบำยข้อมูล ด้ว ย
กระบวนงำนทำงสถิติ
3.4 เก็บจำกแหล่งต้นทำง : จัดเก็บหรือจัดทำคำอธิบำยข้อมูลโดยอัตโนมัติจำกแหล่ง ต้นทำง
เสมือนเป็นผลพลอยได้จำกกำรดำเนินงำนในกระบวนงำนนั้น ๆ
3.5 แลกเปลี่ยนและใช้ : มีกำรแลกเปลี่ยนและใช้คำอธิบำยข้อมูลเพื่อให้คอมพิวเตอร์และ
คนเข้ำใจตรงกัน โดยมีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่รองรับกำรแลกเปลี่ยนทั้งข้อมูลและคำอธิบำย
ข้อมูลโดยใช้ภำษำกำรแลกเปลี่ยนที่เป็นมำตรฐำน เช่น XML เป็นต้น
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4. ผู้ใช้ (ทั้งในและภำยนอกหน่วยงำน)
4.1 ระบุผู้ใช้ : ให้มั่นใจว่ำมีกำรระบุผู้ใช้อย่ำงชัดเจนในทุกกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบำย
ข้อมูล และคำอธิบำยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้อย่ำงแท้จริง
4.2 รูปแบบที่แตกต่ำงกัน : มีกำรออกแบบคำอธิบำยข้อมูลให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้ เนื่องจำก
กลุ่มผู้ใช้ที่ต่ำงกันย่อมมีควำมต้องกำรรำยละเอียดของข้อมูลที่ต่ำงกันด้วย ดังนั้น คำอธิบำย
ข้อมูลที่จัดทำจะต้องออกแบบให้เหมำะสมกับกระบวนงำนและเป้ำหมำยกำรใช้งำน
4.3 พร้อมใช้ : มีกำรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำคำอธิบำยข้อมูลมีควำมพร้อมใช้และสำมำรถใช้งำน
ได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ (ทั้งผู้ใช้ภำยในและผู้ใช้ภำยนอก)

กำรจัดกำรข้อมูล
กำรจัดกำรข้อมูล มีควำมสำคัญเนื่องจำกข้อมูลเป็นผลผลิตที่สำคัญและเกิดขึ้นภำยในกิจกรรมต่ำง ๆ
ในกระบวนงำนทำงสถิติ เป้ำหมำยหลักของกำรจัดกำรข้อมูลคือ เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรใช้ข้อมูลอย่ำงเหมำะสม
และสำมำรถใช้งำนได้ตลอดวงจรชีวิตข้อมูล ซึ่งกำรจัดกำรข้อมูลตลอดวงจรชีวิตข้อมูลประกอบด้วยกิจกรรมต่ำง ๆ
เช่น กำรวำงแผนและประเมินผลกระบวนกำรของกำรจัดกำรข้อมูล รวมถึง กระบวนกำรสร้ำงและกระบวนกำร
นำไปปฏิบัติในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรจัดกำรข้อมูล กำรใช้ข้อมูล กำรป้องกันข้อมูล กำรเก็บรักษำข้อมูล
และกำรทำลำยข้อมูล
วิธีกำรจัดกำรข้อ มูล มีควำมเกี่ยวข้องอย่ ำงใกล้ชิดกับ กำรใช้ ข้อมูล รวมถึง กระบวนงำนทำงสถิติ
ที่สร้ำงข้อมูลนั้น ทั้งนี้ จะต้องมีกำรระบุข้อมูลและกระบวนงำนที่สร้ำงข้อมูลนั้นไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่ำ
มีกำรจัดกำรข้อมูลที่เหมำะสม
ตัวอย่ำงกิจกรรมกำรจัดกำรข้อมูล
- กำรกำหนดโครงสร้ำงที่ทำหน้ำที่กำกับ ดูแลและกำรกำหนดควำมรับ ผิดชอบให้กับทีมบริกร
ในกำรดูแลข้อมูล
- กำรออกแบบโครงสร้ำงข้อมูลและชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และกำรไหลของข้อมูลผ่ำนกระบวนงำน
ทำงสถิติ
- กำรระบุฐำนข้อมูล (ที่เก็บ) เพื่อจัดเก็บข้อมูลและกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล
- กำรจัดทำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (เช่น กำรลงทะเบียนและกำรจัดเก็บข้อมูล กำรจัดประเภท
ข้อมูลตำมเนื้อหำ กำรเก็บรักษำหรือกำรจัดประเภทอื่น ๆ ที่จำเป็น)
- กำรกำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูล
- กำรรักษำข้อมูลให้ปลอดภัยจำกกำรเข้ำถึงและกำรใช้งำนโดยไม่ได้รับอนุญำต
- กำรปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัยจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี กำรเสื่อมสภำพของสื่อกำยภำพ
ควำมเสียหำยของข้อมูล
- กำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของข้อมูล (เช่น กำรตรวจสอบเป็นระยะเพื่อประกันควำมถูกต้อง
และควำมสอดคล้องของข้อมูลตลอดวงจรชีวิตข้อมูล)
- กำรทำลำยข้อมูลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูล
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คำอธิบำยศัพท์
กรอบตัวอย่ำง

บัญชีรายชื่อหรือพื้นที่ที่แสดงหน่วยทุกหน่วยที่ประกอบกันเป็นประชากร
ที่ต้องการศึกษา และได้มีการดาเนินการเลือกตัวอย่างจากกรอบตัวอย่างนี้
ตามวิธีและขนาดตัวอย่างที่กาหนดไว้ โดยกรอบตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2
ลักษณะ
1. กรอบรายชื่อ เป็นกรอบตัวอย่างที่ประกอบด้วย รายชื่อของหน่วย
ตัวอย่างในประชากรที่สนใจศึกษา พร้อมรายละเอียดที่แสดงที่ตั้ง
ของหน่ ว ยตัว อย่ าง โดยตัว อย่ างของกรอบรายชื่ อ เช่น รายชื่ อ
ครัวเรือน รายชื่อสถานประกอบการ รายชื่อโรงพยาบาล เป็นต้น
2. กรอบพื้นที่หรือกรอบแผนที่ เป็นกรอบตัวอย่างที่ได้จากการแบ่ง
พื้นที่หรืออาณาบริเวณที่ต้องการศึกษาออกเป็นส่วน ๆ เช่น การแบ่ง
พื้นที่ประเทศไทยออกเป็น พื้นที่เล็ ก ๆ ประมาณ 130,000 ส่วน
หรือที่เรียกว่า เขตแจงนับ ซึ่งเขตแจงนับจะหมายถึง หน่วยทาง
ภูมิศาสตร์ที่เล็กที่สุด ที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการโครงการ
สามะโนและใช้เป็นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางสถิติ

กำรเข้ำรหัสทำงภูมิศำสตร์
(geo-coding)

การกาหนดรหั ส ภูมิศาสตร์ ห รื อพิกัดให้ กับ ข้อมูล อ้างอิงทางภูมิศ าสตร์
(บ้านเลขที่ ถนน หมู่บ้าน ตาบล จังหวัด ประเทศ) ที่จัดเตรียมไว้ในรูปแบบ
ข้อความ

กำรควบคุมกำรเปิดเผยข้อมูล

พระรำชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ว่ำด้วย “กำรควบคุมกำรเปิดเผยข้อมูล”
มาตรา 15 บรรดาข้ อ มู ล เฉพาะบุ ค คลหรื อ เฉพาะรายที่ ไ ด้ ม าตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องถือเป็นความลับโดยเคร่งครัด ห้ามมิให้ผู้ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรื อผู้ มีหน้ าที่เก็บรั กษา เปิดเผยข้อมูล นั้ น
แก่บุคคลใดซึ่งไม่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
(1) เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
ที่ต้องหาว่ากระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(2) เป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัด ทาสถิติ
วิเคราะห์ หรือวิจัย ทั้งนี้เท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้ าของ
ข้อมูล และต้องไม่ระบุหรือเปิดเผยถึงเจ้าของข้อมูล

กำรตรึงค่ำพิกัด
(geo-referencing)

การใส่ค่าพิกัดให้กับข้อมูล (เช่น ภาพแผนที่ทั่วไป) ที่จะนามาซ้อนลงบน
ระบบแผนที่ให้อยู่ในตาแหน่งที่ถูกต้อง เนื่องจากไม่สามารถนามาซ้อนได้
ตรงกับตาแหน่งข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (เช่น Shapefile)
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กำรทดสอบงำนสนำม

การจั ด การส ารวจขนาดเล็ ก ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ สะท้ อ นเครื่ อ งมื อ และ
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลของการสารวจเต็มรูปแบบ วัตถุประสงค์
ของการทดสอบภาคสนาม คือ เพื่อประเมินเครื่องมือ ขั้นตอนการบริหาร
และรายการส ารวจเพื่อระบุ ปั ญหาที่ อาจเกิ ดขึ้น ก่อ นการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ

กำรบริกำรสำรสนเทศ
(Information services)

บริการที่จัดหารวบรวมข่าวสารทั้งทางด้านการศึกษา อาชีพส่วนตัว และ
สัง คม โดยอาศัย เครื่อ งมือ และวิธีก ารต่า ง ๆ แล้ว นาข้อ มูล เหล่า นั้น
มาวิเคราะห์แจกแจง เพื่อให้เป็นข้อสนเทศและพร้อมที่จะนาเสนอให้แก่
ผู้ รั บ บริ การ ด้ว ยเทคนิ คและวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อที่
ผู้รับบริการสามารถที่จะนามาประกอบการตัดสินใจได้ด้วยตนเองต่อไป

กำรหลอมรวมข้อมูล
(Data fusion)

เป็นรูปแบบวิธีการหรือเครื่องมือในการนาเอาข้อมูลการสารวจจากระยะไกล
ที่ ม าจากแหล่ ง ก าเนิ ด ที่ ต่ า งกั น (Different sources) และมี ลั ก ษณะ
หลากหลายมารวมกัน เพื่อสร้างเป็นข้อมูลใหม่หรือเพื่อให้ได้ข้อมูลตัวแทน
(Representative data) โดยมี จุ ด ประสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
ข้อมูลให้มีคุณภาพดีขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เพิ่มมุมมองของ
ข้อมูลหลากหลายมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนาข้อมูลดังกล่าว
ไปใช้งาน เช่น ช่วยเพิ่มความถูกต้องของการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดิน ช่วยเพิ่มรายละเอียดหรือความชัดเจนในการจาแนก
วัตถุ เป็นต้น ทั้งนี้มีคาศัพท์หลายคาที่ถูกนามาใช้แทนหรือมีความหมาย
ใกล้เคียงกันในศาสตร์นี้ เช่น คาว่า Merging, Combination, Synergy
หรือ Integration

ข้อมูลระดับย่อย/
ข้อมูลจุลภำค
(Microdata)

ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของหน่ ว ยต่ า ง ๆ ของประชากร เช่ น บุ ค คล
ครัวเรือน หรือสถานประกอบการ ซึ่งรวบรวมโดยการสามะโน การสารวจ
หรือการทดลอง

ข้อมูลมหภำค
(Macrodata)

ผลลัพธ์ของกระบวนการแปลงทางสถิติในรูปแบบของข้อมูลรวม

คอมพิวเตอร์ช่วยสัมภำษณ์
ผ่ำนทำงโทรศัพท์
(Computer Assisted
Telephone Interviewing:
CATI)

วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยใช้โ ปรแกรมประยุ กต์ ผู้ สั มภาษณ์จ ะอยู่
หน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยที่คอมพิวเตอร์จะต่อโทรศัพท์พร้อมแสดงคาถาม
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์และสามารถบันทึกคาตอบลงในคอมพิวเตอร์ ได้
โดยตรง เป็น ระบบที่ส ามารถเก็บ รวบรวมและแก้ไ ขข้อมูล ระดับ ย่ อ ย
ได้อ ย่า งรวดเร็ว ซึ่ง จะทาให้ป ระหยัด เวลาผู้ต อบ สามารถตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของข้อมูลทาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้น
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คำอธิบำยเกี่ยวกับ
กระบวนกำรเก็บรวบรวม
และประมวลผลข้อมูล
(Paradata)

Paradata เป็ น คาอธิบ ายข้อมูล (Metadata) ประเภทหนึ่ ง ซึ่งบางครั้ ง
เรียกว่า “คาอธิบายกระบวนการ” ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรวบรวม
และประมวลผลข้อมูล เช่น รูปแบบการเก็บรวบรวม หลักเกณฑ์การแก้ไข
การตรวจสอบความถูกต้อง และเทคนิคการควบคุม การเปิดเผยข้อมูล
Paradata สามารถอ้างถึงข้อมูลระดับย่อยหรือข้อมูลรวมยอด และสามารถ
ใช้ในการจัดการคุณภาพกระบวนการได้

คำอธิบำยข้อมูล
(Metadata)

ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล โดยระบุรายละเอียดแหล่งข้อมูล และคาอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งจะทาให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบว่าข้อมูลมาจาก
แหล่งใด มีรูปแบบอย่างไร ช่วยอานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
และใช้ประโยชน์ในการจัดทาบัญชีข้อมูลของหน่วยงานและของประเทศ
และสนับสนุนในเกิดการเปิดเผย เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

คุ้มรวม
(Coverage)

ขอบเขตของประชากรที่สนใจศึกษา

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

ในอดีตแบบสอบถามที่เป็ นกระดาษ เป็ น เครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง และเมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
ให้ทันสมัยขึ้น เริ่มมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (เช่น Pocket PC,
Netbook) เพื่อใช้แทนแบบสอบถาม และพัฒนามาเป็นเครื่อง Tablet
ทีส่ ามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ทันทีในสนามด้วยโปรแกรม
ที่พัฒนาขึ้น และอาจมี GPS (Global Positioning System) ซึ่งสามารถ
ติดตามการปฏิบัติเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงาน รวมทั้งสามารถส่งข้อมูล
ที่บันทึกใน Tablet เข้าสู่ฐานข้อมูลเพื่อประมวลผลได้ทันที ซึ่งในอนาคต
จะมีการพัฒนาเป็น e-Survey เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทาง
มือถือหรือ Smartphone

เครื่องมืออ่ำนอักขระด้วยแสง
(Optical Character
Recognition)

เครื่อ งมือ ที่ใช้เ ทคโนโลยีเพื่อ “รู้จา” หรือ “อ่า น” ข้อ ความที่ป รากฏ
ในไฟล์ภาพ โดยจะแปลงภาพที่มีข้อความซึ่งพิมพ์ด้วยมือ เขียน หรือพิมพ์
ด้วยเครื่องพิมพ์จากไฟล์ รวมถึงเอกสารที่ผ่านการสแกน รูปภาพเอกสาร
รูป ภาพที่มีสัญลักษณ์ห รือฉากที่มีเครื่องหมาย หรือคาบรรยายใต้ภาพ
ในภาพ ให้กลายเป็นข้อความซึ่งเครื่องจักรสามารถประมวลผลและค้นหาได้

ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก
(Global Positioning
System: GPS)

เทคโนโลยี ที่ใช้กาหนดตาแหน่ งบนพื้น โลก โดยอาศัยดาวเทียม สถานี
ภาคพื้น ดิน และเครื่อ งรับ จีพีเอส โดยเครื่อ งรับ จีพีเอสจะรับ สัญญาณ
มาคานวณหาระยะเสมือนจริงแต่ละระยะ และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวจาก
ดาวเทีย มอย่างน้อ ย 4 ดวง มาคานวณหาตาบลที่เครื่อ งรับ พร้อ มทั้ง
แสดงให้ผู้ใช้ทราบบนจอแอลซีดีของเครื่องเป็นค่าละติจูด ลองจิจูด และ
ค่าพิกัดยูทีเอ็ม รวมทั้งค่าของระดับความสูงจากระดับทะเลปานกลางด้วย
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หน่วยงำนผู้ให้ข้อมูล
(Data Provider)

บุคคล ครัวเรือน สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือผู้ตอบแบบสอบถาม
ซึ่งให้ข้อมูลทางสถิติโดยตรงหรือโดยอ้อมและ/หรือคาอธิบายข้อมูลอ้างอิง
แก่หน่วยงานทางสถิติ

Dashboard

การนาข้อมูลที่สาคัญมาสรุปให้เห็นภาพในหน้าเดียว เพื่อให้ดูง่ายและ
สามารถตีความสั้น ๆ ในพริบตา โดยจะเป็นข้อมูลจากการทารายงาน
หรือที่อื่น ๆ มักเป็นข้อมูลที่อัพเดทสม่าเสมอจนไปถึง real-time

Statistical Data and
Metadata eXchange
(SDMX)

ข้ อ ก าหนดการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สถิ ติ ร ะหว่ า งกั น บนระบบเครื อ ข่ า ย
อิ น เทอร์ เ น็ ต โดยใช้ ส ถาปั ต ยกรรมเว็ บ เซอร์ วิ ส เพื่ อ การแลกเปลี่ ย น
สารสนเทศเชิงสถิติ (ข้อมูล สถิติและค าอธิบ ายข้อ มูล ) โดยข้อกาหนด
การแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น โดยการร่วมกันของ 7 องค์กร ประกอบด้วย BIS,
ECB, Eurostat, IMF, OECD, UN, World Bank พั ฒ นาเป็ น Version 1.0
ในปี ค.ศ. 2001 และล่าสุดเป็น Version 2.1

Supervised Learning
(input-training-output)

การเรียนรู้แบบทั่ว ๆ ไป โดยเตรียมข้อมูลตัวอย่าง ซึ่งถือว่าถูกต้องและ
เป็นแบบอย่างเหมือนกับการบอกคอมพิวเตอร์ว่าอะไรคือคาตอบที่ถูกต้อง
เสมือนเป็นครูผู้บอกคาตอบกับของคอมพิวเตอร์

