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บทนํา
“สถิติ” ถือเปนวัตถุดิบสําคัญ เปนตนน้ําแหงองคความรูที่นําไปสูการกําหนด
นโยบาย การวางแผน การตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ อยางมีเหตุผล การกํากับดูแล
การติ ด ตาม และการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานสํ า หรั บ การพั ฒ นาในระดั บ
ประเทศ แตเนื่องจากบริบทของสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็ว มีรูปแบบที่หลากหลายและซับซอนมากขึ้น
ผูบริหารตางตองการสถิติที่มีความถูกตองแมนยําที่อยูบนพื้นฐานของความเปนจริง
เพื่อใหแนใจไดวาการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจเปนไปอยางถูกตองและ
โปรงใส “คุณภาพสถิติ ” จึ งเปน สิ่งสําคัญที่หน วยสถิติตองคํานึงถึง เพื่อสราง
ความมั่นใจแกสังคมวา สามารถผลิตสถิติและสารสนเทศที่ถูกตอง ทันเวลา และ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
สํ านักงานสถิ ติ แห งชาติ ในฐานะที่ เป นองคกรในการผลิตขอมูลพื้นฐาน
ที่จํ าเป น ของประเทศ และเป น หน วยงานกลางที่มีภารกิจในการบริห ารจัดการ
ระบบสถิติของประเทศใหเปนเอกภาพ มีกลไกการดําเนินงานคือ การจัดทําแผน
แมบทระบบสถิติประเทศไทย เพื่อกําหนดกรอบความรับผิดชอบของหนวยสถิติใน
การจั ดทํ าสถิ ติ ให สามารถใช ขอมู ลร วมกั นได และเพื่อกําหนดมาตรฐานในการ
นําไปใชเป นแนวทางของการผลิตสถิติของหนวยสถิติใหมีความถูกตองตามหลัก
วิชาการและสอดคลองกับหลักมาตรฐานสากล โดยเฉพาะสถิติที่มีความสําคัญตอ
การใช ในการกํ าหนดนโยบายเพื่ อพั ฒนาประเทศหรือเรียกวา “สถิติทางการ”
(Official Statistics) ซึ่งสถิติดังกลาวตองเปนสถิติที่มีการผลิตถูกตองตามหลักการ
ที่วางไว อยางเป นระบบ และมีมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด รวมถึงเปนสถิติที่มี
การผลิตอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถนํามาใชเปนขอมูลอางอิง (Reference) ที่มี
ความนาเชื่อถือสูงสําหรับประเทศไทย

เพื่ อให การผลิ ตสถิ ติ ทางการของประเทศมี คุณสมบัติดั งกลาวข างต น
สํานั กงานสถิ ติ แห งชาติ จึ งได พั ฒนาแนวคิ ดในการพั ฒนาคุ ณภาพสถิ ติ ทางการ
และใหความสํ าคัญในเรื่องความตองการของผู ใช หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค/
การนําไปใช (fit for use) โดยยึดหลักการพื้นฐานสถิติทางการ (The Fundamental
Principles of Official Statistics: FPOS) ขององค ก ารสหประชาชาติ (United
Nations: UN) ซึ่ งเป นกรอบเชิ งนโยบายการดํ าเนิ นงานที่ใหแตละประเทศนํ าไป
ปฏิบัติเพื่อใหไดสถิติทางการที่ดี ดังนั้นเพื่อใหงายตอการนําไปปฏิบัติ สสช. จึงนํา
หลักการพื้นฐานสถิ ติทางการมาถอดเป นหลักปฏิ บัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติ
ทางการประเทศไทย (Thailand Code of Practice: TCoP) เพื่ อเป นกรอบการ
จัดการคุณภาพสถิติและเปนแนวทางใหกับหนวยสถิติตาง ๆ ใชในการพัฒนา การผลิต
การเผยแพร และการใหบริการสถิติทางการอยางมีคุณภาพ โดยเชื่อมั่นวา การนํา
หลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทยไปสูการปฏิบัติจะทําให
สถิติทางการมีคุณภาพ สงผลใหการนําสถิติทางการไปใชในการตัดสินใจเปนไปอยาง
ถูกตองแมนยํา และสงผลตอความเชื่อมั่นของผูใชสถิติทางการในทุกภาคสวน
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หลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย
หลั ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพสถิ ติ ท างการมี
วัตถุ ป ระสงคเ พื่อเป นแนวทางให กั บหน วยสถิ ติตา ง ๆ ในการพั ฒ นา การผลิต
การเผยแพร และการให บ ริ ก ารสถิ ติ ท างการอย า งมี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ให มีค วาม
นาเชื่อถือและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูใชบริการ โดยหลักปฏิบัตินี้ประกอบดวย
9 ประการ และชุดตัวชี้วัดในแตละหลักปฏิบัติ ดังนี้
หลักปฏิบัติขอที่ 1 ความเปนอิสระและความเปนมืออาชีพ
(Professional and Independence)
หลักปฏิบัติขอที่ 2 การรักษาขอมูลเปนความลับโดยเครงครัด
(Statistical Confidentiality)
หลักปฏิบัติขอที่ 3 ความถูกตองของระเบียบวิธีทางสถิติ
(Sound Methodology)
หลักปฏิบัติขอที่ 4 กระบวนการสถิติที่เหมาะสม
(Appropriate Statistical Procedures)
หลักปฏิบัติขอที่ 5 ตรงตามความตองการของผูใช
(Relevance)
หลักปฏิบัติขอที่ 6 ความถูกตองแมนยําและเชื่อถือได
(Accuracy and Reliability)
หลักปฏิบัติขอที่ 7 ความเหมาะสมของเวลาและการตรงตอเวลา
(Timeliness and Punctuality)
หลักปฏิบัติขอที่ 8 ความสอดคลองและเปรียบเทียบกันได
(Coherence and Comparability)
หลักปฏิบัติขอที่ 9 การเขาถึงขอมูลไดงาย
(Accessibility)
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ความเปนอิสระและความเปนมืออาชีพ
(Professional and Independence)
การดําเนินงานของหนวยสถิติตองเปนอิสระจากหนวยงานนโยบาย
หนวยงานหรือคณะกรรมการบริหารหรือกํากับดูแลของภาครัฐ
ตลอดจนองคกรอิส ระตา ง ๆ ในภาคเอกชน เพื่อรั บรองความ
นาเชื่อถือในระดับสากล
ตัวชี้วัดของหลักปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 1.1 หนวยสถิติมแี นวปฏิบัติทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการผลิตและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศ
ทางสถิติ
ตัวชี้วัดที่ 1.2 หน ว ยสถิ ติ สามารถเลือกแหลงข อมู ล และวิ ธี ก าร
ทางสถิติ (ระเบียบวิธี มาตรฐาน และกระบวนการ
ทางสถิติ) รวมทั้งตัดสินใจเกี่ยวกับการเผยแพรได
โดยเอกเทศตามความเหมาะสมทางสถิติ
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ยิ น ยอมให ห น ว ยสถิ ติ ที่ เ หมาะสมให ค วามเห็ น
เกี่ ย วกั บ การตี ค วามที่ ผิ ด พลาดและการใช ส ถิ ติ
ในทางที่ผิดหรือไมเหมาะสม
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การรักษาขอมูลเปนความลับโดยเครงครัด
(Statistical Confidentiality)
หนวยสถิติตองรับประกันวา มีการรักษาขอมูลเฉพาะบุคคลหรือ
เฉพาะรายและข อ มู ล ที่ เ ป น ความลั บ ให เ ป น ความลั บ โดย
เคร งครั ด โดยจะใช ข อ มู ล ดั ง กล า วเพื่ อวั ต ถุ ประสงค ทางสถิ ติ
เทานั้น และไมมีการนําไปเผยแพรตอสาธารณชน
ตัวชี้วัดของหลักปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 2.1

หน วยสถิ ติ มี ข อปฏิ บั ติ หรื อแนวทางการปฏิ บั ติ
ใหแกเจาหนาที่เพื่อรักษาขอมูลในกระบวนการผลิต
และเผยแพรสถิ ติใหเปนความลับโดยเคร ง ครั ด
พรอมทั้งเผยแพรตอสาธารณชน

ตัวชี้วัดที่ 2.2

หนวยสถิตมิ ีบทลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดหรือ
ฝ า ฝ น ข อปฏิ บั ติ หรื อแนวทางการปฏิ บั ติ ในการ
รักษาขอมูลใหเปนความลับ

ตัวชี้วัดที่ 2.3

หนว ยสถิ ติ มีก ารจั ดหาอุ ป กรณ แ ละเทคโนโลยี
เพื่ อ รั ก ษาความปลอดภั ย และความถู ก ต อ ง
สมบูรณของฐานขอมูลสถิติ

ตัวชี้วัดที่ 2.4

หน วยสถิ ติ มี กฎระเบี ยบหรื อข อตกลงที่ ชั ดเจน
สํ าหรั บบุ คคลภายนอกในการเข าถึ งข อมู ลสถิ ติ
ระดับยอย (microdata) เพื่อวัตถุประสงคในการวิจัย

ความถูกตองของระเบียบวิธีทางสถิติ
(Sound Methodology)
ความถูกต อ งของระเบี ยบวิ ธี ทางสถิ ติ เ ป นรากฐานสํ าคั ญ ของ
คุ ณ ภาพสถิ ติ และความถู ก ต อ งนี้ ต อ งอาศั ยความพร อ มด า น
เครื่องมือ กระบวนการ และความชํานาญ
ตัวชี้วัดของหลักปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 3.1

มี กรอบการดํ า เนิ นงานด า นระเบี ย บวิ ธี ส ถิ ติ ใ น
ภาพรวม (แนวคิด คําจํากัดความ การจัดจําแนก ฯลฯ)
สอดคลองกับมาตรฐาน แนวทาง และแนวปฏิบัติท่ดี ี
ตามสากล

ตัวชี้วัดที่ 3.2

มีกระบวนการที่ทําใหมั่นใจวา แนวคิด คําจํากัดความ
และการจั ด จํ า แนกเป น ไปตามมาตรฐานและ
สอดคลองกันทั้งองคกร

ตัวชี้วัดที่ 3.3

มีการประเมินและปรับปรุงทะเบียน/กรอบตัวอยาง
เพื่อใหมั่นใจวา ผลผลิตสถิติจะมีคุณภาพสูง

ตัวชี้วัดที่ 3.4

มีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาดานสถิติใหกับบุคลากร
อยางสม่ําเสมอ

ตัวชี้วัดที่ 3.5

มีการประสานความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน
อื่น ๆ เพื่อพัฒนาระเบียบวิธีสถิติ การนําระเบียบวิธี
สถิ ติ ไ ปใชอ ย า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และสนั บ สนุ น
ใหมีเครื่องมือที่ดีขึ้น

กระบวนการสถิติทเี่ หมาะสม
(Appropriate Statistical Procedures)
กระบวนการสถิติ (ตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูลไปจนถึงการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล) ที่มีความเหมาะสมถือเปนรากฐานสําคัญของ
คุณภาพสถิติ
ตัวชี้วัดของหลักปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 4.1 มีการทดสอบและปรับปรุงแกไขเครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมข อมู ล (โดยทั่ ว ไปคื อ แบบสอบถาม
หรือ computer application) ใหครบถวนสมบูรณ
กอนการเก็บรวบรวมขอมูล
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การออกแบบการสํารวจ การเลือกตัวอยาง และ
การประมาณค า เป น ไปตามหลั ก วิ ช าการสถิ ติ
พรอมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ
ตัวชี้วัดที่ 4.3 มีการกํากับดูแลการเก็บรวบรวมขอมูล การบันทึก
ขอมูล และการลงรหัสใหถูกตองและทันสมัยเสมอ
ตัวชี้วัดที่ 4.4 มี การปรับ แกและแทนค าข อมู ลที่ ขาดหายอย าง
ถูกตองตามหลักวิชาการสถิติ

กระบวนการสถิติทเี่ หมาะสม
(Appropriate Statistical Procedures)
กระบวนการสถิติ (ตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูลไปจนถึงการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล) ที่มีความเหมาะสมถือเปนรากฐานสําคัญของ
คุณภาพสถิติ
ตัวชี้วัดของหลักปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 4.5 เมื่อมีการใชขอมูลจากการบริหารงาน/งานทะเบียน
ควรตรวจสอบวาประชากรสอดคลองกับผลลั พธ
ทางสถิติที่ตองการ การจัดจําแนก และแนวคิดที่
เหมาะสม และขอมูลจากการบริหารงาน/งานทะเบียน
สมบูรณและทันสมัย
ตัวชี้วัดที่ 4.6 มีการประสานความรวมมือไปยังหนวยผลิตขอมูล
จากการบริหารงาน ใหมีการออกแบบหรือปรับปรุง
ขอมูลใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคทางสถิติ

ตรงตามความตองการของผูใช
(Relevance)
สถิติทางการที่ผลิตไดตอบสนองความตองการของผูใช

ตัวชี้วัดของหลักปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 5.1 มีกระบวนการปรึกษาหารือกับผูใชขอ มูล พรอมทั้ง
กํากับดูแลและติดตามวาสถิติสอดคลองกับ ความ
ตองการ
ตัวชี้วัดที่ 5.2 มีขั้นตอนในการจัดลําดับความสําคัญของผูใช
ตัวชี้วัดที่ 5.3 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใช

ความถูกตองแมนยําและเชื่อถือได
(Accuracy and Reliability)
สถิติทางการที่ผลิตไดตองมีความแมนยําและนาเชื่อถือ

ตัวชี้วัดของหลักปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 6.1 มีการประเมินและตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของขอมู ลที่เก็บ รวบรวมได (ข อมูลดิบ) ขอมูล
ที่เกิดระหวางการประมวลผล/การวิเคราะห และ
ขอมูลที่เผยแพร
ตัวชี้วัดที่ 6.2 มี ก ารวั ด ค า ความคลาดเคลื่ อ นจากการเลื อ ก
ตั วอย างและความคลาดเคลื่อนที่ ไม ไดเกิ ดจาก
การเลือกตัวอยาง พรอมทั้งจัดทําเปนเอกสาร
ตัวชี้วัดที่ 6.3 มี การตรวจสอบและประเมิ น วิ ธี การผลิ ต สถิ ติ
ทางการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
ครั้งตอไป
ตัวชี้วัดที่ 6.4 วิธีการดําเนินงานทางสถิติ (เชน การเก็บรวบรวม
ขอมู ล การปรั บและแปลงข อมูล การวิเคราะห
ทางสถิ ติ ฯลฯ) ใช เทคนิ คทางสถิติที่ได รั บ การ
ยอมรับในระดับสากล

ความเหมาะสมของเวลาและการตรงตอเวลา
(Timeliness and Punctuality)
สถิติทางการที่ใหบริการหรือเผยแพร ต องเผยแพร ในช วงเวลา
ที่เหมาะสมและตรงตอเวลา

ตัวชี้วัดของหลักปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ใหบริการหรือเผยแพรสถิติทางการในช วงเวลา
ที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 7.2 มีการกําหนดมาตรฐานการเผยแพรสถิติทางการ
สูสาธารณะ
ตัวชี้วัดที่ 7.3 ใหบริการหรือเผยแพรสถิติทางการตรงตามเวลา
ที่กําหนด
ตัวชี้วัดที่ 7.4 ขอมูลเบื้องตนที่มีคุณภาพในระดับที่ ยอมรั บได
สามารถเผยแพร ไ ด เมื่อ พิ จ ารณาแล ว ว า เกิ ด
ประโยชน

ความสอดคลองและสามารถเปรียบเทียบได
(Coherence and Comparability)
สถิติทางการมีความสอดคลอง สามารถเปรียบเทียบขามชวงเวลา
และสามารถบูรณาการขอมูลจากหลายแหลงได

ตัวชี้วัดของหลักปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 8.1 สถิติทางการที่ไดจากแหลงขอมูลเดียวกันมีความ
สอดคลองและไมขัดแยงกัน
ตัวชี้วัดที่ 8.2 สถิตทิ างการสามารถเปรียบเทียบขามชวงเวลาได
หากเปรี ยบเที ยบไม ได ต องมีคําอธิ บายไว อย าง
ชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ 8.3 สถิติทางการที่ผลิตขึ้นโดยรวบรวมจากแหลงขอมูล
ที่ตางกัน สามารถนํามารวมกันไดเมื่อมีขอบเขต
คํ านิ ยาม หน วยนั บ และการจั ดจํ า แนกที่ เป น
มาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัดที่ 8.4 สถิติทางการในเรื่องเดียวกันแตผลิตจากแหล ง
ที่ตางกันสามารถเปรียบเทียบกันได หากมีความ
แตกตางมีคําอธิบายไวอยางชัดเจน

การเขาถึงขอมูลไดงาย
(Accessibility)
สถิติทางการมี การนําเสนอในรูปแบบที่ชัดเจนและเขา ใจงาย
เผยแพรดวยวิธีการที่เหมาะสมและสะดวกตอการใชงาน พรอม
ให บ ริ ก ารและสามารถเข า ถึ ง ได อ ย า งเท า เที ย ม ตลอดจน
มีคําอธิบายขอมูลเพื่อการใชงานอยางถูกตอง
ตัวชี้วัดของหลักปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 9.1 มี ก ารนํ า เสนอและจั ด เก็ บ สถิ ติ ท างการและ
คํ าอธิ บ ายข อมู ลในรูปแบบที่เอื้อต อการตี ความ
ที่เหมาะสม และการเปรียบเทียบที่มีความหมาย
ตัวชี้วัดที่ 9.2 การเผยแพรสถิติทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย รวมถึงการเผยแพรใน
รู ป แบบเอกสารและบริ ก ารอื่ น ๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่ อ ให มั่ น ใจว า ผู ใ ช ส ามารถเขา ถึง
ขอมูลไดตามตองการ
ตัวชี้วัดที่ 9.3 มี กระบวนการที่ชัดเจนในการขอข อ มู ล ที่ ไ ม ไ ด
เผยแพรหรือขอขอมูลเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดที่ 9.4 ใหบริการสถิติทางการแกผูใชทั้งหมดพรอมกัน

การเขาถึงขอมูลไดงาย
(Accessibility)
สถิ ติทางการมีการนําเสนอในรูปแบบที่ชัดเจนและเขา ใจงาย
เผยแพรดวยวิธีการที่เหมาะสมและสะดวกตอการใชงาน พรอม
ให บ ริ ก ารและสามารถเข า ถึ ง ได อ ย า งเท า เที ย ม ตลอดจน
มีคําอธิบายขอมูลเพื่อการใชงานอยางถูกตอง
ตัวชี้วัดของหลักปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 9.5

สามารถเขาถึงข อมู ลระดับย อย (microdata)
เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นงานวิ จั ย ตามระเบี ย บที่
กําหนดไว และเผยแพรขอกําหนด (protocol)
ในการรักษาความลับบนเว็บไซตของหนวยงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.6

มีคําอธิบายขอมูล (metadata) ตามมาตรฐาน
และพรอมใหบริการ

ตัวชี้วัดที่ 9.7

มี ก ารจั ด ทํ า เอกสารแสดงระเบี ย บวิ ธี (เช น
กรอบแนวคิด คํานิยาม ขอบเขต การจําแนก
ประเภท การบันทึกขอมูล แหลงขอมูล เปนตน)
และเผยแพรตอสาธารณะ

