
เครื�องมือการจดัการคณุภาพสถิติเครื�องมือการจดัการคณุภาพสถิติ

 ๏  แนวทางการปฏบิตัทิี�ดสีาํหรบัการผลติสถติ ิ
     (Good Statistical Practices : GSP)

 ๏ การประเมนิคุณภาพสถติิ ๏ การประเมนิคุณภาพสถติิ
    (Statistics Quality Assessment : SQA)
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เครื�องมือการจดัการคณุภาพสถิติ

๏ แนวทางการปฏบิตัทิี�ดสีาํหรบัการผลติสถติ ิ
    (Good Statistical Practices : GSP)

วตัถปุระสงค์
  - เพื�อใหห้น่วยสถติ/ิหน่วยงานที�ดาํเนินงานดา้นสถติใิชเ้ป็น  - เพื�อใหห้น่วยสถติ/ิหน่วยงานที�ดาํเนินงานดา้นสถติใิชเ้ป็น
    กรอบการดาํเนินงานผลติสถติทิี�เป็นมาตรฐานเดยีวกนั
   - พฒันาคุณภาพสถติทิี�ผลติ

 ประโยชน์
   หน่วยสถติ/ิหน่วยงานที�ดาํเนินงานดา้นสถติผิลติสถติทิี�มี
   คุณภาพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล
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แบบจําลองกระบวนงานทางสถิติ (Generic Statistical Business Process Model: 
GSBPM)

ขั�นตอน ระบุความต้องการ 

ขั�นที� 1 ขั�นที� 2 ขั�นที� 3 ขั�นที� 4 ขั�นที� 5 ขั�นที� 6 ขั�นที� 7 ขั�นที� 8 ขั�นที� 9
กร

ะบ
วน

กา
รย

่อย
 1.3 กําหนด

2.1 ออกแบบ
ผลผลติ

2.2 ออกแบบ
รายละเอียดตัวแปร

2.3 ออกแบบ
วิธีการและ

3.1 จัดเตรียม
เครื�องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล

6.1 จัดเตรียมร่าง
ผลผลิต

6.2 ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ

ผลผลิต

6.3 วิเคราะห์และ

7.1 จัดระบบการ
เผยแพร่สถิติ

ออกแบบ พัฒนาระบบ เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เผยแพร่ เก็บรักษาข้อมูล ประเมิน

4.4 เตรียมข้อมูล
9.1 ทําความตก

9.1 ทําการ
ประเมิน

9.1 รวบรวม
ข้อมูลเพื�อใช้ใน
การประเมิน

3.2 พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์

3.3 กําหนด 5.3 ตรวจสอบ

5.2 จัดจําแนก
ข้อมูลและลงรหัส

5.1 บูรณาการ
ข้อมูล

4.2 เตรียมการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

4.1 เลือกหน่วย
ตัวอย่าง

7.2 จัดทําสื�อเพื�อ
เผยแพร่สถิติ

7.3 บริหารจัดการ
การเผยแพร่สถิติ

8.2 บริหารจัดการ
คลังข้อมูล

8.3 นําเข้าและดูแล

8.1 กําหนด
หลักเกณฑ์การเก็บ

รักษาข้อมูล
1.2 หารือเพื�อ
ยืนยนัข้อมูลที�

ต้องการ

1.1 ระบุข้อมูลที�
ต้องการ

แบบจําลองกระบวนงานทางสถิติ (Generic Statistical Business Process Model: 
GSBPM)

กร
ะบ

วน
กา

รย
่อย

 1.3 กําหนด
วัตถุประสงค์ของ
การผลิตข้อมูล

วิธีการและ
เครื�องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล

2.4 ออกแบบ
กรอบตัวอย่างและ
วิธีการเลือกหน่วย

ตัวอย่าง

2.5 ออกแบบ
วิธีการประมวลผล

2.6 ออกแบบระบบ
และขัUนตอนการ

ผลิต

5.4 แทนค่าข้อมูล
สูญหาย

6.3 วิเคราะห์และ
อธิบายผล

6.5 จัดทําผลผลิตที�
สมบูรณ์

6.4 ควบคุมการ
เปWดเผยข้อมูล

4.4 เตรียมข้อมูล
เพื�อการ

ประมวลผล

4.3 ดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

9.1 ทําความตก
ลงเกี�ยวกับแผน
ปรับปรุงการ

ผลิต
1.4 กําหนดกรอบ
แนวคิดเกี�ยวกับ
ข้อมูลที�ต้องการ

1.5 ตรวจสอบ
ข้อมูลที�มีอยู่

1.6 จัดทําข้อเสนอ
เพื�อขออนุมัติผลิต

ข้อมูล

3.3 กําหนด
กระบวนการ

3.4 ทดลองระบบ
การผลิต

3.5 ทดสอบ
กระบวนการทาง

สถิติ

3.6 จัดระบบการ
ผลิตให้พร้อม

5.8 จัดทํา
ไฟล์ข้อมูลเพื�อการ

วิเคราะห์

5.6 คํานวณค่าถ่วง
นUําหนัก

5.5 สร้างตัวแปร
ใหม่

5.3 ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ

ข้อมูล

5.7 คํานวณผลรวม

การเผยแพร่สถิติ

7.4 ประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการ
เผยแพร่สถิติ

7.5 จัดระบบ
สนับสนนุผู้ใช้

ข้อมูล

8.4  ทําลายข้อมูล

8.3 นําเข้าและดูแล
รักษาข้อมูล
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เครื�องมือการจดัการคณุภาพสถิติ
๏ แนวทางการปฏบิตัทิี�ดสีาํหรบัการผลติสถติ ิ
   (Good Statistical Practices : GSP)

สถิติจากการ
สถิติจากการ

สถิติจากการ
สาํรวจ

(Survey)

สถิติจากการบริหารงาน
(Administrative Records)

สถิติจากการ
สาํรวจความ

คิดเหน็ (Public 
Opinion Survey)
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เครื�องมือการจดัการคณุภาพสถิติ
๏ การประเมนิคุณภาพสถติ ิ(Statistics Quality Assessment : SQA)

วตัถปุระสงค์

    -   เพื�อใหห้น่วยสถติ/ิหน่วยงานที�ดาํเนินงานดา้นสถตินิําไปใชเ้ป็นกรอบการ 
        ดาํเนินงานผลติสถติทิี�เป็นมาตรฐานเดยีวกนั
     -  พฒันาคุณภาพสถติทิี�ผลติ

 ประโยชน์

      - ทราบระดบัของคุณภาพ
      - ผูใ้ชข้อ้มลูมคีวามเชื�อมั �นและไวว้างใจในสถติทิี�ผลติและตดัสนิใจเลอืก
        ใชส้ถติทิี�มคีุณภาพเพยีงพอต่อการนําไปใชป้ระโยชน์
      - ลดภาระผูใ้หข้อ้มลูและการทาํงานซํUาซอ้น
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เครื�องมือการจดัการคณุภาพสถิติ
๏ การประเมนิคุณภาพสถติ ิ(Statistics Quality Assessment : SQA)

การ
ดาํเนินงาน

นํากรอบการประเมนิคุณภาพสถติขิองแอฟรกิาใต ้(South African 
Statistical Quality Assessment Framework :SASQAF) มาเป็น
กรอบในการจดัทาํเกณฑป์ระเมนิคุณภาพสถติิ
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เครื�องมือการจดัการคณุภาพสถิติ
๏ การประเมนิคุณภาพสถติ(ิStatistics Quality Assessment : SQA)  

ประเภทของข้อมลูที�นํามาใช้ในการจดัการคณุภาพ :

สาํมะโน
หรือ 

สาํรวจ
(Census)

การบริหารงาน
(Administrative 

Records)

ข้อมลูที�มีการ
ประมวลมาจาก

แหล่งอื�นๆ
(Process  Statistics)
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เครื�องมือการจดัการคณุภาพสถิติ
๏ การประเมนิคุณภาพสถติ ิ(Statistics Quality Assessment : SQA) 

เกณฑ์คะแนน

ระดบั 4: สถติทิี�มคีุณภาพ 
(Quality Statistics)

ระดบั 3 : สถติทิี�ยอมรบัได้
(Acceptable Statistics)(Acceptable Statistics)

ระดบั 2: สถติทิี�ยงัเป็นปญัหา/มี
ขอ้สงสยั(Questionable  

Statistics)

ระดบั 1: สถติทิี�มคีุณภาพตํ�า
(Poor Statistics)
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เครื�องมือการจดัการคณุภาพสถิติเครื�องมือการจดัการคณุภาพสถิติ

๏ การประเมินคณุภาพสถิติ (Statistics Quality Assessment : SQA) 

       การประเมนิคุณภาพสถติิ : 
7 มติิ

การประเมนิองคก์ร
สถติิ : 5  ดา้น
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เครื�องมือการจดัการคณุภาพสถิติเครื�องมือการจดัการคณุภาพสถิติ
๏ การประเมินคณุภาพสถิติ (Statistics Quality Assessment : SQA) 

    

     
มิติคณุภาพ

 (Quality Dimensions)
   องคป์ระกอบคณุภาพ

(Quality Elements)
ตวัชี�วดัคณุภาพ

(Quality Indicators)

1. Relevance            5 องค์ประกอบ           7 ตัวชี �วัด

2. Accuracy/Reliability               8 องคป์ระกอบ          10  ตวัชีUวดั

3. Methodological Soundness               5 องคป์ระกอบ            6 ตวัชีUวดั

4. Timeliness               3 องคป์ระกอบ            5 ตวัชีUวดั

5.  Accessibility 6 องคป์ระกอบ 13 ตวัชีUวดั

6.  Interpretability 2 องคป์ระกอบ 3 ตวัชีUวดั

7  Coherence and
Comparability

5 องคป์ระกอบ 5 ตวัชีUวดั
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เครื�องมือการจดัการคณุภาพสถิติเครื�องมือการจดัการคณุภาพสถิติ

          ๏ การประเมนิองคก์ร/หน่วยงาน : 5 ดา้น

ด้าน  องคป์ระกอบ   ตวัชี�วดั

1. การจดัองคก์ร   3 องคป์ระกอบ    9 ตวัชีUวดั

2. ความซื�อตรง      3 องคป์ระกอบ    3 ตวัชีUวดั2. ความซื�อตรง      3 องคป์ระกอบ    3 ตวัชีUวดั

3. ความเป็นมอือาชพี      1 องคป์ระกอบ    2 ตวัชีUวดั

4. ความโปรง่ใส      1 องคป์ระกอบ    1 ตวัชีUวดั

5. มบีรกิารที�ดี      1 องคป์ระกอบ    1 ตวัชีUวดั
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๏ แนวทางการนําการจดัการคุณภาพสถติไิปปฏบิตัสิาํหรบัประเทศไทย

ขั �นตอนที� 1 อบรมผูร้บัผิดชอบ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที�สถิติที�เกี�ยวข้องของหน่วยงานภาครฐั
       เพื�อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจที�ถกูตอ้งและเพยีงพอต่อการนําวธิกีารจดัการคุณภาพสถติไิปใช ้
มกีารจดัอบรมทั Uงผูบ้รหิารที�มอีาํนาจในการตดัสนิใจและเจา้หน้าที�ที�รบัผดิชอบใหเ้หน็ถงึความสาํคญั 
และเขา้ใจวธิกีารประเมนิรวมทั Uงใหค้วามเหน็ในการพฒันาวธิกีารจดัการคุณภาพฯ ใหต้รงกบัวธิกีาร
ที�เหมาะสมที�สดุสาํหรบัทุกหน่วยงานภาครฐั ซึ�งการอบรมผูบ้รหิารดว้ยนั Uนจะสง่ผลสาํเรจ็อยา่งยิ�งต่อ
ระดบัคุณภาพของขอ้มลูและองคก์รและควรมกีารประเมนิผลการอบรมดว้ย

ขั �นตอนที� 2 หน่วยสถิติระบลุกัษณะพื�นฐานของโครงการ เสนอเกณฑม์าตรฐานและ
นํ�าหนักตวัชี�วดั
       ภายหลงัจากการอบรมหน่วยสถติจิะไดร้บัทราบถงึรปูแบบการประเมนิดว้ยตวัชีUวดัของ
แต่ละมติทิี�เป็นมาตรฐาน แต่ละหน่วยงานจะระบุลกัษณะพืUนฐานของโครงการสถติทิี�ตอ้ง
ไดร้บัการประเมนิคุณภาพ เสนอเกณฑม์าตรฐาน และนํUาหนกัตวัชีUวดัของแต่ละตวัชีUวดัที�เหน็
วา่มคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะของโครงการพรอ้มทั Uงมเีหตุผลอธบิายประกอบ
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๏ แนวทางการนําการจดัการคุณภาพสถติไิปปฏบิตัสิาํหรบัประเทศไทย

ขั �นตอนที� 3 สาํนักงานสถิติแห่งชาติพิจารณาและตกลงกบัหน่วยสถิติ
       จากขั Uนตอนที� 2 สาํนกังานสถติแิห่งชาตแิละหน่วยสถติปิระชุมและทาํความตกลงรว่มกนัเพื�อสรุป
เกณฑม์าตรฐานและนํUาหนกัตวัชีUวดัของแต่ละตวัชีUวดัที�จะนํามาใชใ้นการประเมนิ

ขั �นตอนที� 4 หน่วยสถิติประเมินตนเองหรือได้รบัการประเมิน
       ภายหลังจากที�สํานักงานสถิติแห่งชาติเลือกวิธีการประเมินหรือผสมผสานระบบการ       ภายหลังจากที�สํานักงานสถิติแห่งชาติเลือกวิธีการประเมินหรือผสมผสานระบบการ
ประเมินแล้วให้หน่วยสถิตินั Uนเริ�มประเมินตนเองโดยกําหนดเวลาส่งผลประเมินหรือหาก
สาํนกังานสถติแิห่งชาตเิป็นผูป้ระเมนิสามารถจดัหาผูเ้ชี�ยวชาญจากภายนอกหรอืเจา้หน้าที�ของ
สาํนกังานสถติแิหง่ชาตไิปเป็นผูป้ระเมนิ

ขั �นตอนที� 5 ประมวลผลการประเมินวิเคราะหผ์ล
       ผลการประเมนิคุณภาพฯควรได้รบัการประมวลด้วยระบบที�จดัไว ้พรอ้มทั Uงใหผู้ท้ํา
การประเมนิวเิคราะหผ์ลพรอ้มทั Uงวเิคราะหห์าสาเหตุและจดัทาํคาํอธบิายประกอบสาํหรบัมติิ

คุณภาพที�ยงัไมเ่ป็นไปตามเกณฑ ์
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๏ แนวทางการนําการจดัการคุณภาพสถติไิปปฏบิตัสิาํหรบัประเทศไทย

 ขั �นตอนที� 6 จดัทาํแผนปรบัปรงุ
       หน่วยสถตินิั Uนควรตอ้งนําผลการประเมนิและวเิคราะหม์าทําแผนปรบัปรุง กําหนดวตัถุประสงค ์
แผนงาน  ประกอบดว้ย กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา งบประมาณและผลที�คาดหวงั และมอบให้
ผูบ้รหิารของหน่วยสถติพิรอ้มทั Uงสาํนกังานสถติแิหง่ชาตริบัทราบและอนุมตัิ

ขั �นตอนที� 7 หน่วยสถิติรายงานความก้าวหน้าขั �นตอนที� 7 หน่วยสถิติรายงานความก้าวหน้า
       หน่วยสถติทิี�มแีผนและดําเนินการตามแผนปรบัปรุงควรต้องรายงานความก้าวหน้าใน
การดาํเนินงานใหส้าํนกังานสถติแิหง่ชาตทิราบเป็นระยะ เชน่ ทุก 3  เดอืน 6 เดอืนเป็นตน้

ขั �นตอนที� 8 ให้คาํปรึกษาติดตามผล
     จากการไดร้บัแผนปรบัปรุงของหน่วยสถติสิํานักงานสถติแิห่งชาตคิวรให้คําปรกึษา 
และติดตามผลรวมทั Uงตรวจสอบผลการประเมินงวดต่อไปเพื�อให้แผนปรับปรุงเกิด
ประสทิธผิลดา้นคุณภาพเตม็ที�
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