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ค าน า 
 

มาตรฐานสถิติ 1 ใน 10 ของหลักการพ้ืนฐานของสถิติทางการที่
คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติให้การรับรอง โดยก าหนดให้ “มีการผลิต
สถิติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล”  หมายถึง หน่วยสถิติของรัฐในแต่ละ
ประเทศต้องประสานการใช้แนวคิด การจัดจ าแนก และวิธีการที่เป็นมาตรฐาน
ตามสากล     เพ่ือส่งเสริมผลผลิตสถิติในทุกระดับให้มีคุณภาพในแง่ของความ
สอดคล้องของข้อมูลที่ผลิตขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน (Coherence) และ
ความสามารถในการเปรียบเทียบสถิติระหว่างกันได้  ถึงแม้ว่าจะเป็นสถิติที่ผลิต
ขึ้นจากหน่วยงานที่แตกต่างกันก็ตาม (Comparability) นอกจากนี้ มาตรฐาน
สถิติยังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยที่ต้องการ
พัฒนาให้สถิติทางการน าไปสู่การบูรณาการ แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์
ร่วมกัน   

การจัดจ าแนกสถิติ (Statistical Classification) เป็นส่วนส าคัญของ
งานมาตรฐานสถิติ ที่ผ่านมาทั้งผู้จัดท าการจัดจ าแนกและผู้ใช้การจัดจ าแนก 
(ผู้ผลิตและผู้ใช้ข้อมูล) ต่างก็เป็นผู้ใช้ปลายทางกล่าวคือ เป็นผู้ที่รับเอามาตรฐาน
การจัดจ าแนกสถิติที่หน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศจัดท าแล้วมาใช้ 
ปรับปรุง หรือพัฒนาต่อยอดให้เข้ากับประเทศหรือการใช้งานในหน่วยงาน ซึ่ง
พบว่าแต่ละหน่วยงานยังมีการน ามาใช้หรือพัฒนาต่อยอดที่แตกต่างกัน  ท าให้
การจัดจ าแนกสถิติที่ได้บางอันไม่สามารถเปรียบเทียบทั้งในแง่ของข้อมูลต่าง
หน่วยงานและต่างช่วงเวลาได้  ท าให้ข้อมูลสถิติที่ได้ไม่สามารถเปรียบเทียบ 
เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการจัดจ าแนกสถิติ จึงเป็นองค์ความรู้ส าคัญที่ได้รวบรวมและ
สรุปมาจากเอกสารของหน่ วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศที่ มีอยู่         
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อย่างกระจัดกระจาย เนื่องจากยังไม่มีการจัดท าและเรียบเรียงเป็นหนังสือหรือ
บทเรียนเหมือนกับทฤษฎีทางสถิติอ่ืนๆ  อีกทั้งในประเทศไทยยังมีเอกสาร
เผยแพร่ในเรื่องดังกล่าวอยู่น้อยมาก โดยในเอกสารได้อธิบายถึงแนวคิด 
วัตถุประสงค์  องค์ประกอบส าคัญ และขั้นตอนของการพัฒนาการจัดจ าแนก
สถิติ และการใช้ประโยชน์  โดยน ามาสรุปและเรียบเรียงเพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ไม่
ว่าจะเป็นผู้ที่จัดท าการจัดจ าแนกสถิติ  ผู้ผลิตสถิติที่ต้องน าการจัดจ าแนกสถิติไป
ใช้งาน หรือผู้ใช้ข้อมูลสถิติทั้งในแง่ของการใช้ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
หรือใช้เพื่อการวิเคราะห์ต่อไป 
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  บทน ำ 

 
 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ในฐำนะองค์กรที่มีภำรกิจในกำรผลิต
ข้อมูลพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นของประเทศ (Fundamental Statistics) และเป็น
หน่วยงำนกลำงที่มีภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติของประเทศให้
เป็นเอกภำพ โดยมีกลไกกำรด ำเนินงำนคือกำรจัดท ำแผนแม่บทระบบสถิติ
ประเทศไทยเพ่ือก ำหนดกรอบควำมรับผิดชอบของหน่วยสถิติในกำรจัดท ำ
สถิติให้สำมำรถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และเพ่ือก ำหนดมำตรฐำนในกำรน ำไปใช้
เป็นแนวทำงของกำรผลิตสถิติของหน่วยสถิติให้มีควำมถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร และสอดคล้องกับหลักมำตรฐำนสำกล โดยเฉพำะสถิติที่มี
ควำมส ำคัญต่อกำรน ำเสนอสถำนกำรณ์ของประเทศ หรือเรียกว่ำ “สถิติ
ทำงกำร” (Official Statistics) ซึ่งสถิติทำงกำรดังกล่ำวต้องเป็นสถิติที่มี
ระบบกำรผลิตถูกต้องตำมหลักกำรที่วำงไว้อย่ำงเป็นระบบ มีพ้ืนฐำนของ
แนวคิด ค ำนิยำม กำรจัดจ ำแนก (Classification) ข้อมูลที่เป็นมำตรฐำน 
และมีคุณภำพตำมที่ก ำหนด รวมถึงเป็นสถิติที่มีกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง 
เพ่ือให้สำมำรถน ำมำใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิง (Reference) ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ
สูงส ำหรับประเทศ  

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำสถำนกำรณ์สถิติทำงกำรในปัจจุบัน 
พบว่ำสถิติทำงกำรจัดท ำขึ้นจำกหน่วยสถิติหลำกหลำยหน่วยงำน มีควำม
หลำกหลำยทั้งวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีกำรจัดเก็บ กำรวิเครำะห์  และกำร
น ำเสนอท่ีเหมือนและแตกต่ำงกันตำมภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน จำก
เหตุผลดังกล่ำว ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีต้อง
พัฒนำงำนมำตรฐำนสถิติไม่ว่ำจะเป็นมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนก มำตรฐำนค ำ
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นิยำม มำตรฐำนค ำถำม เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมกำรใช้มำตรฐำนสถิติใน
หน่วยสถิติอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกควร
พัฒนำขึ้นอย่ำงเป็นระบบ มีควำมหมำย ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีโครงสร้ำง
ที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำเสนอควำมเป็นไปของสังคมอย่ำงชัดเจน 
ครบถ้วน สนับสนุนกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคม (Evidence-based policy making) รวมทั้งเป็นกรอบกำรท ำงำน
ส ำหรับกำรเก็บรวบรวม วิเครำะห์ และน ำเสนอข้อมูล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูล
ที่มำจำกกำรส ำรวจหรือจำกกำรบริหำรงำนก็ตำม  

นอกเหนือจำกกำรใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบำย ปัจจุบันผู้ใช้
ข้อมูลในกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ภำคเอกชน ภำคสังคม หรือภำคประชำชนต่ำงเห็น
ควำมส ำคัญ และประโยชน์ของข้อมูลมำกข้ึน เนื่องจำกสำมำรถพัฒนำชีวิต
และควำมเป็นอยู่ ให้ดีขึ้นได้ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องควำมสะดวกสบำยใน
ชีวิตประจ ำวัน กำรวำงแผนกำรใช้ชีวิตในเมือง ไปจนถึงกำรคำดกำรณ์
ล่วงหน้ำถึงสภำวะอำกำศ จำกประโยชน์ดังกล่ำวท ำให้ทุกวันนี้ข้อมูลได้ถูก
จัดท ำเพ่ิมขึ้นมำกมำยตำมควำมต้องกำรใช้  โดยข้อมูลอำจมีวัตถุประสงค์ 
แนวคิด ค ำนิยำม กำรจัดจ ำแนก วิธีกำรเก็บรวบรวม คุ้มรวมที่เหมือนกัน
และ/หรือแตกต่ำงกัน   

ควำมหมำยกำรจัดจ ำแนก (Classification) 

กำรจัดจ ำแนกเป็นกำรจัดกลุ่มข้อมูลอย่ำงมีควำมหมำยและเป็น
ระบบให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมำตรฐำน  เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดแนวคิด 
เหตุกำรณ์ สิ่งของ หรือบุคคลที่มีควำมคล้ำยคลึงกัน เป็นกำรจัดกลุ่มข้อมูล
ที่มีควำมสัมพันธ์กันแสดงอยู่ในรูปของล ำดับขั้น โดยใช้ตัวเลขหรือตัวอักษร
เป็นรหัสให้กับกลุ่มข้อมูลดังกล่ำว 
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       ส ำนักงำนสถิติยุโรป (Eurostat) ไดน้ิยำม 
กำรจัดจ ำแนก คือ 

 

 

 

องค์กำรสหประชำชำติ (United Nations)1 ไดน้ิยำม 
กำรจัดจ ำแนก คือ 

 

 

 
กำรจัดจ ำแนกอำจท ำขึ้นเพ่ือน ำไปใช้ในสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

ด้ำนกฎระเบียบ เช่น กฎระเบียบด้ำนศุลกำกรหรือกฎหมำยอำชญำกรรม 
อีกทั้งยังใช้เป็นหลักมำตรฐำนของกำรบริกำรภำครัฐ เช่น ต ำแหน่งงำน 
กำรศึกษำ สวัสดิกำรและสำธำรณสุข และใช้อธิบำยปรำกฏกำรณ์ทั้งด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ถ้ำเป็นกำรจัดจ ำแนก

                                                           
1 Best Practice Guidelines for Developing International Statistical Classification 

A classification is a set of discrete, exhaustive and mutually 
exclusive observations, which can be assigned to one or more 

variables to be measured in the collation and/or presentation of 

data.  The terms " classification"  and " nomenclature"  are often 

used interchangeably, despite the definition of a "nomenclature" 
being narrower than that of a "classification." 

A classification is a means of putting like things together in a 
logical and commonsense way that enables collection and 
production of statistics on a particular variable.  Often the 
classification is the name which serves as an umbrella for the 

classification version (s). 
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ที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยเรียกว่ำ มำตรฐำนกำรจัดจ ำแนก (Standard 
Classification)  

ควำมหมำยมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติ (Standard Statistical 
Classification) 

ในกรณีที่เป็นกำรจัดจ ำแนกสถิติที่ท ำขึ้นเพ่ือใช้แสดงข้อมูลสถิติ
เรียกว่ำ กำรจัดจ ำแนกสถิติ (Statistical Classification) เป็นกำรจัด
จ ำแนกชุดของรำยกำรข้อมูลที่ถูกน ำมำเป็นตัวแปร เพ่ือใช้ในกำรผลิตและ
กำรน ำเสนอข้อมูลสถิติ เช่น  

- รำยกำรข้อมูล “ชำยและหญิง” เป็นกำรจัดจ ำแนกข้อมูลของ
ตัวแปร  “เพศ”   

- รำยกำรข้อมูล “โสด  สมรส  หม้ำย  หย่ำ  แยกกันอยู่  และ
บรรพชิต” เป็นกำรจัดจ ำแนกข้อมูลของตัวแปร “สถำนภำพ
สมรส”  

แต่ในกรณีที่ตัวแปรที่สนใจมีชุดของรำยกำรข้อมูลเป็นจ ำนวน
มำก  เช่น  โรคและกำรเสียชีวิต ระดับกำรศึกษำ อำชีพ กิจกรรมทำง
เศรษฐกิจ (อุตสำหกรรม)  ค่ำใช้จ่ำยของครัวเรือน เป็นต้น จึงจ ำเป็นต้อง
มีกำรจัดจ ำแนกข้อมูลให้สำมำรถรองรับข้อมูลทั้งหมดอย่ำงครบถ้วน 
ถูกต้อง และสำมำรถเปรียบเทียบกับหน่วยงำนอื่นได้ทั้งในและต่ำงประเทศ 
โดยจัดท ำเป็น “มำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติ   (Standard Statistical 
Classification)” ขึ้น 
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โดยคณะกรรมกำรสถิติแห่งสหประชำชำติ (United Nations 
Statistics Division: UNSD)  ได้เห็นชอบในกำรก ำหนดควำมหมำยของค ำ
ว่ำ มำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิตสิ ำหรับส ำนักงำนสถิติแห่งชำติคือ  

 

 

 

 

 
เป็นกำรจัดจ ำแนกที่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและแนวทำงที่ก ำหนด 

ซึ่งได้รับกำรรับรองและยอมรับโดยทั่วไป มำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกมักอ้ำงอิง
มำจำกมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสำกล (เช่น ISIC2, ISCO3เป็นต้น) หรือ 
มำตรฐำนสำกล (เช่น ISO 31664 หรือ ISO/ IEC 52185 เป็นต้น ) 
นอกจำกนี้กำรจัดจ ำแนกที่มีกำรปรับให้สอดคล้องกันระหว่ำงหน่วยงำน/
ประเทศก็เป็นมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกได้เช่นกัน เช่น Australian and 
New Zealand Standard Industrial Classification (ANZSIC) เป็นต้น 

                                                           
2 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities 
3 International Standard Classification of Occupations 
4 International Standard for country codes 
5 International standard, Information technology - Codes for the 

representation of human sexes 

" A statistical classification is a classification having a set of 
discrete categories, which may be assigned to a specific variable 
registered in a statistical survey or in an administrative file, and 

used in the production and presentation of statistics.” 
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สำเหตุที่ต้องมีมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติ 

เนื่องด้วยหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติไม่ได้มีเพียง
หน่วยงำนเดียว ข้อมูลที่จัดท ำขึ้นจึงอำจจ ำเป็นต้องมีกำรน ำไปเปรียบเทียบ
กับข้อมูลของหน่วยงำนอ่ืนทั้งในและต่ำงประเทศ ถ้ำแต่ละหน่วยงำนมีกำร
จัดจ ำแนกข้อมูลสถิติที่ไม่เหมือนกัน  ย่อมไม่สำมำรถเปรียบเทียบกันได้  
ท ำให้ไม่สำมำรถใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ได้อย่ำงสูงสุด ประกอบกับผู้ผลิต
ข้อมูลไม่ใช่ผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในทุกสำขำ  ที่ สำมำรถ
ทรำบรำยกำรข้อมูลทั้งหมดของแต่ละตัวแปร  จึงต้องใช้กำรจัดจ ำแนก
ข้อมูลสถิติที่ได้ก ำหนดไว้เป็นมำตรฐำนแล้ว  ซึ่งจัดท ำโดยหน่วยงำนที่มี
ควำมเชี่ยวชำญและมีควำมพร้อมทั้งด้ำนควำมรู้และเงินทุน  

ผู้จัดท ำมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติ 

 หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่จัดท ำ ปรับปรุง และแก้ไขมำตรฐำนกำรจัด
จ ำแนกสถิติให้ถูกต้อง ทันสมัย และท ำให้ข้อมูลสำมำรถเปรียบเทียบได้ 
สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  

 หน่วยงานระหว่างประเทศ ในกำรจัดท ำกำรจัดจ ำแนกสถิติที่
เป็นมำตรฐำนสำกล ต้องมีข้อตกลงร่วมกันและได้รับกำรยอมรับจำก
หน่วยงำนทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับงำน
ด้ำนสถิติ  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่ำว กำรจัดจ ำแนกข้อมูลสถิติ
ที่เป็นมำตรฐำนสำกลจะได้รับกำรยอมรับและน ำมำใช้ได้ต้องผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถิติแห่งสหประชำชำติ (UNSC) และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กำรศุลกำกรโลก (WCO) องค์กำรอนำมัย
โลก (WHO) กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IMF) องค์กำรแรงงำนระหว่ำง
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ประเทศ (ILO) เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่จัดท ำกำรจัดจ ำแนกว่ำเป็น
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนใด  

 หน่วยงานภายในประเทศ เนื่องจำกประเทศไทยมีระบบ
สถิติแบบกระจำยงำน (Decentralize Statistical System) จึงมีหลำย
หน่วยงำนที่ผลิตข้อมูลและจัดท ำกำรจัดจ ำแนกสถิติ เช่น  ส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ  กรมกำรจัดหำงำน ศูนย์มำตรฐำนรหัสและข้อมูลสุขภำพแห่งชำติ 
กรมศุลกำกร ธนำคำรแห่งประเทศไทย เป็นต้น  ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
เก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสถิติทำงกำร  ซึ่งต้องเป็นทั้งผู้พัฒนำ  ผู้ใช้ 
และผู้ให้กำรอบรมแก่ผู้ใช้อื่นๆ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยและ
ถูกต้องอยู่เสมอ 

อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติในฐำนะที่เป็นหน่วยงำน
ที่มีหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ตำมมำตรำ 6 (2) จัดท ำ
มำตรฐำนสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ควำมเห็นชอบ และมำตรำ 8 
หน่วยงำนต้องจัดท ำสถิติให้เป็นไปตำมแผนก ำหนดควำมรับผิดชอบตำม
มำตรำ 6(5) และด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมมำตรฐำนสถิติ ดังนั้น ส ำนักงำน
สถิติแห่งชำติ จึงเป็นหน่วยงำนกลำงของรัฐในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับ
มำตรฐำนสถิตใิห้เป็นไปตำมหลักวิชำกำรเพ่ือให้สถิติของประเทศสอดคล้อง
ตำมมำตรฐำนสำกล สำมำรถเปรียบเทียบได้ และน ำไปสู่กำรบูรณำกำร
และใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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วัตถุประสงค์กำรจัดจ ำแนกสถิติ  

กำรจัดจ ำแนกสถิติ เป็นกำรน ำข้อมูลเรื่องต่ำงๆ ในโลกของควำม
เป็นจริงที่มีอยู่มำกมำย กระจัดกระจำย และซับซ้อนมำจัดให้เป็นกลุ่มและ
โครงสร้ำงของข้อมูลอย่ำงมีควำมหมำยและเป็นระบบ  ทั้งข้อมูลที่ได้จำก
กำรบริหำรงำนและข้อมูล จำกกำรส ำรวจ ซึ่ ง ในที่นี้ สำมำรถสรุป
วัตถุประสงค์ของกำรจัดจ ำแนกสถิติได้ดังนี้ 

1. เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดกำรข้อมูลที่
เก็บรวบรวม 

2. เพ่ือน ำมำจัดกลุ่มชุดข้อมูลอย่ำงมีควำมหมำยส ำหรับกำร
วิเครำะห์ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ท่ีต้องกำร รวมถึงใช้ในกำรสร้ำงดัชนี เช่น  

- กำรใช้ COICOP6 เพ่ือกำรวิเครำะห์กำรใช้จ่ำยสินค้ำและ
บริกำรของครัวเรือน  และใช้ในกำรค ำนวณดัชนีรำคำ
ผู้บริโภค  

- กำรใช้ ISCO เพ่ือกำรวิเครำะห์กลุ่มข้อมูลผู้ประกอบ
อำชีพด้ำน ICT 

- กำ ร ใ ช้  ISIC เ พ่ื อ ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะห์ ก ลุ่ ม ข้ อ มู ล สถำน
ประกอบกำรด้ำนท่องเที่ยว  

3. เพ่ือพัฒนำเป็นกำรจัดจ ำแนกสถิติใหม่โดยน ำกำรจัดจ ำแนก
สถิติที่มีอยู่ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปมำผสมผสำนกัน เช่น กำรจัดจ ำแนกชั้นทำง
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-economic class of household 

                                                           
6 Classification of Individual Consumption According to Purpose 



 10 แนวทำงกำรจัดจ ำแนกสถติิ [Guideline for Statistical Classification] 

classifications) ที่จัดท ำ โดยผสมผสำนกำรจัดจ ำแนกประเภทอำชีพ 
สถำนภำพกำรท ำงำน และกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (อุตสำหกรรม) เป็นต้น 

4. เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรเปรียบเทียบข้อมูล กำรจัดท ำรำยงำน 
และกำรน ำเสนอข้อมูลสถิติ เพ่ือให้เห็นภำพควำมเป็นไปของสถำนกำรณ์
อย่ำงชัดเจนและครบถ้วน ให้สำมำรถสนับสนุนกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยทั้ง
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 แนวทำงกำรจัดจ ำแนกสถติิ [Guideline for Statistical Classification] 

กำรใชก้ำรจัดจ ำแนกสถิติเพื่อก ำหนด 
นโยบำยหรือในทำงกฎหมำย 

 

กำรจัดจ ำแนกสถิติ แม้ว่ำได้ถูกออกแบบและจัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในจัดท ำ เก็บรวบรวม น ำเสนอและอธิบำยข้อมูล แต่อย่ำงไรก็ตำม
ควรมีกำรพิจำรณำหรือประเมินในแง่ควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปใช้ทั้ง
ประโยชน์ในทำงกฎหมำยหรือผลกระทบเชิงนโยบำยเพ่ือประโยชน์สูงสุดใน
กำรใช้งำน  ซึ่งนโยบำยในที่นี้อำจเป็นนโยบำยของรัฐหรือนโยบำยกำร
ด ำเนินงำนของภำคเอกชน   ตัวอย่ำงกำรใช้กำรจัดจ ำแนกสถิติเพ่ือกำร
ตัดสินใจเชิงนโยบำยในประเทศต่ำงๆ เช่น  

- กำรจัดจ ำแนกผลิตภัณฑ์ตำมพิกัดศุลกำกรระบบฮำร์โมไนซ์ 
(Harmonized System :  HS)   ซึ่ ง มี ค ว ำมสั ม พั น ธ์ แ ล ะ
ผลกระทบโดยตรงต่อข้อก ำหนดและข้อตกลงด้ำนภำษี
ศุลกำกร    

- กำรจัดจ ำแนกโรคและกำรเสียชีวิตที่ก ำหนดอยู่ในบัญชีจ ำแนก
ทำงสถิติระหว่ำงประเทศของโรคและปัญหำสุขภำพที่เกี่ยวข้อง 
(International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems : ICD) ซึ่งมีควำมสัมพันธ์และมี
ผลต่อกำรก ำหนดแผนกำรป้องกันและกำรรักษำสุขภำพ โดย
กำรจ ำแนกรำยกำรข้อมูลของ ICD อำจน ำมำใช้ในกำรก ำหนด
ขอบเขตของกำรประกันภัย  หรือใช้ในกำรระบุผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับ
กำรบริกำรหรือค่ำชดเชย  เช่น ในกรณีที่สำเหตุกำรเสียชีวิต
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เป็นฆ่ำตัวตำย  อำจได้รับกำรชดเชยจำกบริษัทประกันแตกต่ำง
จำกกำรเสียชีวิตเนื่องจำกอุบัติเหตุ 

- กำรจัดประเภทอุตสำหกรรมตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจตำม
มำตรฐำน สำกล    ( International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities :  ISIC)  ซึ่ ง มี
ควำมสัมพันธ์และมีผลต่ออัตรำกำรเรียกเก็บภำษีตำมกลุ่ม
ประเภทสถำนประกอบกำร 

ในกรณีของกำรจัดจ ำแนกข้อมูลที่มีควำมเกี่ยวข้องกับคน 
จ ำเป็นต้องพิจำรณำในประเด็นที่อำจส่งผลกระทบ เช่น ประเด็นสิทธิ
มนุษยชนในกลุ่มคนที่ถูกจัดประเภทไว้ในกลุ่มผู้พิกำร ประเด็นผลกระทบ
ห้ำมเคลื่อนย้ำยในกลุ่มคนที่ถูกจัดประเภทไว้ในกลุ่มแรงงำนพ้ืนฐำน เป็น
ต้น  ดังนั้นจึงควรมีกำรดูแลติดตำมถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ของกำรจัดจ ำแนก รวมถึงกำรน ำกำรจัดจ ำแนกไปใช้จำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง  เช่น  กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรจ ำแนกกำรท ำงำน ควำมพิกำร 
และสุขภำพตำมสำกล(The International Classification of  Functioning 
Disability and Health : ICF) มีกลุ่มผู้พิกำรได้ร้องเรียนถึงผลกระทบที่
ตนเองและครอบครัวถูกจัดจ ำแนกไว้ในกลุ่มที่ไม่เหมำะสมและถูกเลือก
ปฏิบัติ อันเนื่องจำกกำรจัดจ ำแนกดังกล่ำวมีปัญหำในกำรตีควำม จำก
สำเหตุดังกล่ำวส่งผลให้กำรส ำรวจเกี่ยวกับควำมพิกำรบำงโครงกำรถูก
เลื่อนออกไปจนกว่ำจะมีกำรปรับภำษำและแนวคิดของกำรจัดจ ำแนกให้มี
ควำมเป็นธรรมต่อผู้พิกำร รวมถึงให้มีกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำยและ
แก้ไขกำรตีควำมลักษณะหรือสภำพควำมพิกำร 
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นอกจำกนี้ ควรมีกำรหำรือร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ในกำรพัฒนำและผู้ใช้กำรจัดจ ำแนก (ผู้ผลิตและผู้ใช้ข้อมูล)  เพ่ือให้มีควำม
เข้ำใจและให้ควำมคิดเห็นที่เหมำะสมเกี่ยวกับกำรพัฒนำ กำรน ำไปใช้ และ
กำรปรับปรุง  รวมถึงหำรือร่วมกับตัวแทนของสถำบันหรือกลุ่มของ
ประชำชนที่เป็นผู้ให้ข้อมูลเพ่ือขอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดจ ำแนกและ
กำรน ำไปใช้ทั้งเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงสถิติและวัตถุประสงค์อ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพ 1 กำรจัดท ำกำรจัดจ ำแนกสถิติควรมีกำรหำรือร่วมกับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในกรณีของข้อควำมทำงกฎหมำยหรือสัญญำที่มีกำรกล่ำวอ้ำงถึง
ว่ำน ำมำจำกกำรจัดจ ำแนกสถิติหรือกลุ่มของรำยกำรที่ถูกก ำหนดในกำรจัด
จ ำแนกสถิติ ผู้ใช้งำนต้องเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์ของกำรจัดจ ำแนกสถิติว่ำ

ผู้จัดท า 

การจัดจ าแนกสถิติ 

หำรือร่วมกับผู้ใช้กำรจัดจ ำแนก 
(ผู้ผลติและผู้ใช้ข้อมูล) เพื่อให้เข้ำใจ
แนวคิด กำรใช้ และกำรปรับปรุง 

หำรือร่วมกับผู้ให้ข้อมูล (ผู้ที่
ถูกจัดจ ำแนก)  เพื่อขอควำม
คิดเห็นถึง ควำมเหมำะสม
เกี่ยวกับกำรจดัจ ำแนก 
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ถูกออกแบบและจัดท ำขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในเชิงสถิติ เช่น สัญญำจ้ำงงำน
ที่อ้ำงถึงลักษณะควำมพิกำรตำมมำตรฐำนกำรจ ำแนกกำรท ำงำน ควำม
พิก ำ ร  แล ะ สุ ขภ ำพตำมสำกล  (The International Classification 
of  Functioning Disability and Health : ICF) ดังนั้นผู้ที่ เขียนสัญญำ
ดังกล่ำวต้องมีควำมเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์ของกำรใช้  ICF  และต้อง
รับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะตำมมำในทำงปฏิบัติ  รวมถึงกำรอธิบำยและ
กำรตอบค ำถำมเกี่ยวกับกำรน ำไปใช้ในบริบททำงกฎหมำยตำมที่ระบุใน
สัญญำ  เนื่องจำก ICF มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรจัดจ ำแนกเพ่ืองำนสถิติเป็น
หลัก 
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หลักพื้นฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติ 
 

คณะกรรมกำรสถิติขององค์กำรสหประชำชำติ (United Nations 
Statistics Division: UNSD)  ได้เห็นชอบในหลักพ้ืนฐำนในกำรจัดท ำหรือ
ปรับปรุงกำรจัดจ ำแนกสถิติ7 ประกอบด้วย 

1. ก ำหนดวัตถุประสงค์และล ำดับควำมส ำคัญของสถิติที่ต้องกำร
จัดท ำหรือน ำเสนอในกำรจัดจ ำแนกสถิติให้ชัดเจน 

2. ก ำหนดหน่วยสถิติที่รับผิดชอบในกำรพัฒนำและดูแลไว้อย่ำง
ชัดเจนและรับผิดชอบตำมที่ระบุไว้ 

3. ก ำหนดตำรำงเวลำ (Timetable) ส ำหรับกำรท ำงำน โดยต้องมี
กำรประกำศและประชุมหำรือร่วมกับผู้เชี่ยวชำญทั้งที่เป็นผู้ใช้กำรจัดจ ำแนก
และผู้ผลิตสถิติ  เพ่ือให้เกิดกระบวนกำรท ำงำนในช่วงเวลำที่เหมำะสม เช่น 
กองสถิติแห่งองค์กำรสหประชำชำติได้มีกำรประกำศให้ผู้ใช้กำรจัดจ ำแนก 
(ผู้จัดท ำมำตรฐำนสถิติของประเทศต่ำงๆ) และผู้ผลิตสถิติว่ำจะมีกำร
ปรับปรุงมำตรฐำน ISIC Rev.4 โดยเริ่มต้นเผยแพร่ First Draft of ISIC 
Rev.4 ตั้งแต่ปี 2005 และเผยแพร่ฉบับทำงกำรในปี 2008 เพ่ือให้หน่วย
สถิติและสถำบันต่ำงๆ ที่ใช้มำตรฐำนดังกล่ำวเตรียมกำร เช่น เตรียมจัดท ำ
มำตรฐำนกำรจัดประเภทอุตสำหกรรมของประเทศอ้ำงอิงตำม ISIC Rev.4  
เพ่ือให้ทันโครงกำรส ำมะโนประชำกรและเคหะ พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 
เป็นต้น  

                                                           
7
 กำรจัดเรียงล ำดับของหลักพ้ืนฐำนข้ึนกับชนิดกำรจัดจ ำแนก ช่วงเวลำ และสถำนกำรณ์
ของแต่ละหน่วยงำน 
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4. ก ำหนดโครงสร้ำงกำรจัดจ ำแนกให้เหมำะสมตำมควำมต้องกำรที่
จะใช้ในกำรน ำเสนอ กำรวิเครำะห์ และกำรใช้ประโยชน์ข้อมูล โดยรำยกำร 
(Categories) ในกำรจัดจ ำแนกสถิติอำจจัดให้มีโครงสร้ำงเป็นแบบรำบหรือ
แบบล ำดับขั้นที่มีควำมละเอียดในแต่ละระดับที่แตกต่ำงกัน 

5. ก ำหนดค ำอธิบำยหรือเนื้อหำที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของโครงสร้ำง
ในแต่ละระดับ (เช่น ประเภท หมวด หมู่ เป็นต้น)  

6. จัดท ำบทน ำ วัตถุประสงค์ พ้ืนฐำนแนวคิด กำรก ำหนด
โครงสร้ำง และกำรน ำกำรจัดจ ำแนกสถิติไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมและ
วิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือให้เกิดกำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

7. จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนและเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมเป็นสิ่ง
ส ำคัญของกระบวนกำรจัดท ำหรือปรับปรุงกำรจัดจ ำแนกสถิติใหม ่
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คุณลักษณะที่ดีของกำรจัดจ ำแนกสถิติ 
 

ในกำรจัดท ำหรือปรับปรุงกำรจัดจ ำแนกสถิติ ผู้จัดท ำควรให้
ควำมส ำคัญกับคุณลักษณะที่จ ำเป็นเพ่ือให้ได้กำรจัดจ ำแนกสถิติที่ดี เช่น 
แนวคิดพ้ืนฐำนของกำรจัดจ ำแนกสถิติ  ลักษณะโครงสร้ำงกำรจัดจ ำแนก 
ควำมละเอียดครบถ้วนของกำรจัดจ ำแนก   หน่วยสถิติที่ใช้ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็นต้น ซึ่งในเอกสำรฉบับนี้ได้อธิบำยควำมหมำยและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละคุณลักษณะ  อำจมีกำรแสดงตัวอย่ำง และแนว
ปฏิบัติ  เพ่ือควำมเข้ำใจและเห็นภำพของกำรน ำไปประยุกต์ใช้มำกข้ึน  

1. มีแนวคิดพื้นฐานของการจัดจ าแนกสถิติที่ชัดเจน 

สิ่งส ำคัญในกำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติ คือ แนวคิดและหลักกำร
ทีถู่กต้อง โดยต้องก ำหนดแนวคิดให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มพัฒนำกำรจัดจ ำแนก 
สถิติ โดยที ่

- แนวคิดควรมีกำรอธิบำยและจัดท ำเป็นเอกสำรไว้อย่ำงชัดเจน 
เพ่ือให้ผู้ใช้เข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดจ ำแนก 

- แนวคิดน ำมำใช้เพ่ือกำรจัดหมวดหมู่ กำรตีควำม และกำร
ก ำหนดโครงสร้ำงกำรจัดจ ำแนกว่ำจะเป็นกำรจัดจ ำแนก แบบ
แนวรำบ (Flat Classification) และแบบล ำดับขั้น (Hierarchical 
Classification)  

- แนวคิดเป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรพัฒนำโครงสร้ำงกำรจัด
จ ำแนกที่ถูกต้อง มีเหตุผล และสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย 

- แนวคิดอำจพิจำรณำจำกหลักกำรที่พัฒนำขึ้นจำกโดยกำร
ท ำงำนร่วมกันระหว่ำงประเทศ   หรือแนวคิดในกำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสำกลโดย UNSD 
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- แนวคิดอำจเป็นผลมำจำกกำรตกลงกันระหว่ำงผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือระหว่ำงหน่วยสถิติ 

 
 

แนวคิดพ้ืนฐำนกำรจัดประเภทอุตสำหกรรมตำม
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจตำมมำตรฐำนสำกล (ISIC 
Rev.4.0) 

 

International Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities: ISIC เป็นกำรจัดประเภทกิจกรรมทำงเศรษฐกิจบน
พ้ืนฐำนของแนวคิด production-oriented หรือ supply-based โดยจัด
กลุ่มหน่วยงำนที่ท ำกำรผลิตสินค้ำ/บริกำรบนพ้ืนฐำนของ “ควำมเหมือนกัน
ของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ” โดยพิจำรณำจำกปัจจัยกำรผลิต กระบวนกำร 
และเทคโนโลยีกำรผลิต คุณลักษณะของผลผลิต และกำรน ำผลผลิตไปใช้
งำน   โดยให้น้ ำหนักกับแต่ละปัจจัยไม่เท่ำกัน    

 
ภำพ 2  แนวคิดกำรจดัประเภทกิจกรรมทำงเศรษฐกิจตำม production-oriented  

เกณฑ์กำรแบ่งกิจกรรมทำงเศรษฐกิจออกเป็นระดับต่ำงๆ นั้น ขึ้นอยู่
กับหลำยปัจจัย เช่น กำรใช้ประโยชน์และควำมเหมำะสมของข้อมูล  ซึ่งอำจ
เปลี่ยนแปลงไปตำมระดับของโครงสร้ำงของกำรจัดประเภท  เกณฑ์ท่ีใช้ใน
กำรจัดกลุ่มกิจกรรมในระดับย่อยที่สุดคือ  “ควำมเหมือนกันของ

ที่มำ: https://www.flickr.com/photos/davegray/6373321029 

ตัวอย่ำง 
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กระบวนกำรผลิตสินค้ำ/บริกำร” ในขณะที่กำรจัดกลุ่มในระดับใหญ่ขึ้นไป
จะไม่ให้ควำมส ำคัญกับประเด็นดังกล่ำวมำกนัก 

 

 

 

 

ภำพ 3  แนวคิดกำรจัดประเภทกิจกรรมทำงเศรษฐกิจตำม supply-based 

 “กระบวนกำรผลิต” เป็นเกณฑ์ที่ ISIC พยำยำมน ำมำใช้ในกำร
จัดกลุ่มกิจกรรมในระดับย่อยที่สุด  ดังนั้นกิจกรรมที่มีกระบวนกำรผลิต
สินค้ำหรือบริกำรเหมือนกันและใช้เทคโนโลยีกำรผลิตที่คล้ำยกันจะถูกจัด
ประเภทไว้ด้วยกัน แต่พบว่ำยังมีหลำยกลุ่มที่ต้องกำรรักษำควำมต่อเนื่องของ
ข้อมูลเพ่ือให้สำมำรถเปรียบเทียบกับกำรจัดประเภทในฉบับเก่ำได้  จึงท ำให้
ไม่สำมำรถใช้เกณฑ์ดังกล่ำวได้ เช่น  กำรผลิตอำหำร  เครื่องจักรและ
อุปกรณ์  หรืออุตสำหกรรมกำรบริกำร ลักษณะของกิจกรรมดังกล่ำวมี
ควำมหลำกหลำยมำก จึงไม่สำมำรถให้น้ ำหนักกับเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือ
เน้นเฉพำะเทคโนโลยีกำรผลิตเพียงอย่ำงเดียว 

ISIC ไม่ได้จัดประเภทตำมลักษณะของกำรเป็นเจ้ำของ รูปแบบกำร
จัดตั้งตำมกฎหมำย หรือวิธีกำรปฏิบัติงำนของหน่วยที่ผลิตสินค้ำหรือ
บริกำรเนื่องจำกเกณฑ์ดังกล่ำวไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรในกำรด ำเนิน
กิจกรรมแต่อย่ำงไร  หน่วยที่ด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่คล้ำยกันจึงจะ
ถูกจัดประเภทไว้ด้วยกัน โดยไม่ค ำนึงว่ำจะมีรูปแบบเป็นวิสำหกิจที่ไม่ได้อยู่
ในรูปบริษัท  วิสำหกิจในรูปบริษัท  หรือหน่วยงำนของรัฐ  อยู่ภำยใต้กำร

ที่มำ: https://www.swtc.edu/academics/programs/business/supply-chain-management-td 
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ควบคุมของต่ำงชำติ หรือมีหน่วยงำนแม่ที่ประกอบด้วยสถำนประกอบกำร
มำกกว่ำหนึ่งสถำนประกอบกำรก็ได้  ดังนั้นควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ISIC  กับ
หน่วยสถำบันตำมควำมหมำยของ SNA จึงไม่เกี่ยวข้องกัน 

ในท ำนองเดียวกัน   หน่วยที่ด ำเนินกิจกรรมกำรผลิตไม่ค ำนึงว่ำจะ
ด ำเนินงำนโดยใช้เครื่องจักรหรือโดยมือ   หรือด ำเนินงำนในโรงงำนหรือใน
ครัวเรือนก็ตำม  ควำมแตกต่ำงระหว่ำงวิธีกำรผลิตแบบสมัยใหม่หรือแบบ
พ้ืนบ้ำนจึงไม่ใช่เกณฑ์ในกำรจัดประเภทตำม ISIC แม้ว่ำควำมแตกต่ำง
ดังกล่ำวอำจมีนัยส ำคัญทำงสถิติก็ตำม   

นอกจำกนี้ ISIC ไม่ได้จ ำแนกตำมควำมแตกต่ำงของกำรด ำเนินงำน
ว่ำอยู่ในระบบหรือนอกระบบ  ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย   ถ้ำ
ต้องกำรจ ำแนกข้อมูลตำมรูปแบบกำรจัดตั้งตำมกฎหมำย  ประเภทของ
องค์กร  หรือวิธีกำรด ำเนินงำน อำจจัดจ ำแนกโดยแยกต่ำงหำกจำกกำรจัด
ประเภทตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องกำร กำรจ ำแนก
ควำมแตกต่ำงว่ำเป็นกิจกรรมที่ด ำเนินงำนเพ่ือธุรกิจหรือไม่ใช่เพ่ือธุรกิจ  
โดยทั่วไปแล้วไม่ใช่ประเด็นส ำคัญส ำหรับ  ISIC    แต่ส ำคัญส ำหรับกำรใช้
ข้อมูลในกำรจัดท ำ SNA   ซึ่งกำรด ำเนินงำนที่ไม่ใช่เพ่ือธุรกิจส่วนใหญ่แล้ว
จะด ำเนินงำนโดยหน่วยงำนภำครัฐหรือองค์กรที่ไม่แสวงหำก ำไรที่
ให้บริกำรครวัเรือน เช่น ด้ำนกำรศึกษำ สุขภำพ งำนสังคมสงเครำะห์ ฯลฯ 

 

  แนวปฏิบัติ   
กำรจัดจ ำแนกสถิติที่ดีควรมีกำรก ำหนดแนวคิด
พ้ืนฐำนให้ชัดเจน พร้อมจัดท ำเป็นคู่มือหรือ
เอกสำรเพ่ือสื่อสำรให้ผู้ใช้เข้ำใจและน ำไปใช้ได้
อย่ำงถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ 



 21 แนวทำงกำรจัดจ ำแนกสถติิ [Guideline for Statistical Classification] 

2. มีการก าหนดโครงสร้างของการจัดจ าแนกสถิติที่เหมาะสม 

โครงสร้ำงของกำรจัดจ ำแนกสถิติเป็นได้ทั้งกำรจัดจ ำแนกแบบ
แนวรำบ คือ มีโครงสร้ำงเพียงระดับเดียว หรือกำรจัดจ ำแนกแบบล ำดับขั้น
คือ มี โครงสร้ำงเป็นล ำดับชั้นเหมือนโครงสร้ำงแบบต้นไม้  (Tree 
Structure) ที่มีมำกกว่ำหนึ่งระดับ ซึ่งโครงสร้ำงแบบล ำดับชั้นมีกำรจ ำแนก
ต้ังแต่แบบละเอียดจนไปถึงแบบกว้ำงหรือหยำบขึ้น ซึ่งในกำรก ำหนด
โครงสร้ำงว่ำต้องใช้โครงสร้ำงแบบไหนนั้น ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนหรือ
ตำยตัว โดยโครงสร้ำงกำรจัดจ ำแนกสถิติแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ 

2.1 การจัดจ าแนกแบบแนวราบ (Flat Classification) 
กำรจัดจ ำแนกแบบแนวรำบเป็นโครงสร้ำงที่มีเพียงระดับ

เดียว นั่นคือ จ ำแนกข้อมูลแต่ละประเภทเป็น 1 รำยกำร โดยไม่มี
ควำมจ ำเป็นที่ต้องจัดจ ำแนกเพ่ิมเติมในระดับที่ละเอียดมำกขึ้น หรือ
มำจัดกลุ่มรวมกันให้กว้ำงหรือหยำบขึ้น ซึ่งแต่ละรำยกำรมีควำม
ครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ต้องแตกรำยละเอียดมำกขึ้นไปอีกหรือ
อย่ำงน้อยท่ีสุดคือ มีควำมละเอียดที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
และแต่ละรำยกำรมีควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจน นั่นคือ ข้อมูล 1 ชนิด 
สำมำรถจัดประเภทอยู่ได้ 1 รำยกำรเท่ำนั้น 

 
กำรจัดจ ำแนกเพศ 
1   หญิง  
2   ชำย 
9 ไม่ระบ ุ

ตัวอย่ำง 
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  แนวปฏิบัติ   
กำรจัดจ ำแนกแบบแนวรำบ  ควรใช้เมื่อต้องกำรจัด
จ ำแนกในระดับเดียว หรือเมื่อไม่ต้องกำรจัดจ ำแนก
เพ่ิมเติมในระดับที่ละเอียดมำกขึ้นหรือจัดกลุ่มรวมกัน
ให้กว้ำงหรือหยำบขึ้น 

2.2 การจัดจ าแนกแบบล าดับขั้น (Hierarchic classifications) 

กำรจัดจ ำแนกแบบล ำดับขั้น  เป็นกำรจัดจ ำแนกสถิติที่
โครงสร้ำงมีมำกกว่ำหนึ่งระดับ เปรียบเสมือนปีระมิดที่ประกอบด้วย
ระดับที่แตกต่ำงกันลดหลั่นกันไป ขึ้นอยู่กับควำมละเอียดในกำรจัด
จ ำแนกข้อมูล โดยรำยกำรที่มีควำมละเอียดน้อยหรือเป็นรำยกำรที่จัด 

กลุ่มข้อมูลในภำพกว้ำง
ที่ สุ ดอยู่ ที่ ร ะดับบนสุด    
และรำยกำรที่ มี ควำม
ละเอียดมำกที่สุดอยู่ ใน
ระดับล่ำงสุด และในแต่ละ
ระดับใช้ในกำรจัดจ ำแนก
เป็นอิสระจำกระดับอ่ืนๆ  

 

 

 

 

 

 

ภำพ 4  กำรจัดจ ำแนกกลุ่มสัตว์แสดงในรูปปีระมิด ส่วนที่หยำบสุดหรือเป็นกำร
แบ่งกลุ่มในภำพกว้ำง (Kingdom) อยู่บนสุดของโครงสร้ำง และส่วนละเอียดที่สุด 
(Species) อยู่ล่ำงสุดของโครงสร้ำง 



 23 แนวทำงกำรจัดจ ำแนกสถติิ [Guideline for Statistical Classification] 

กำรจัดจ ำแนกอำชีพตำมโครงสร้ำง International 
Standard Classification of Occupation ( ISCO-08) 
ข อ ง  International Labor Organization ( ILO) :  
แบ่งโครงสร้ำงออกเป็น 4 ระดับ เรียกว่ำ หมวดใหญ่ 
หมวดย่อย หมู่ รหัสอำชีพ 
 

ระดับ 

ค าอธิบาย 1 2 3 4 
หมวด
ใหญ่ 

หมวด
ย่อย 

หมู ่ รหัส
อำชีพ 

1    ผู้จัดกำรข้ำรำชกำรระดับอำวุโสและผูบ้ัญญตัิ
กฎหมำย 

2    ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนตำ่งๆ 
3    เจ้ำหน้ำท่ีเทคนิคและผู้ประกอบวิชำชีพท่ี

เกี่ยวข้องกับด้ำนต่ำงๆ 
4    เสมียน 
5    พนักงำนบริกำรและผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ 
6    ผู้ปฏิบัติงำนท่ีมฝีีมือด้ำนกำรเกษตรป่ำไมแ้ละ

ประมง 
 61   ผู้ปฏิบัติงำนท่ีมฝีีมือด้ำนกำรเกษตรเพื่อกำรค้ำขำย 
  611  ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปลูกพืชสวนและพืชไรเ่พื่อ 

กำรค้ำขำย 
   6111 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปลูกพืชไร่และพืชผัก 
   6112 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล 
   6113 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปลูกพืชสวนไม้ดอกไม้

ประดับและพืชในเรือนเพำะช ำ 

ตัวอย่ำง 
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ระดับ 

ค าอธิบาย 1 2 3 4 
หมวด
ใหญ่ 

หมวด
ย่อย 

หมู ่ รหัส
อำชีพ 

   6114 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปลูกพืชแบบผสมผสำน 
  612  ผู้เลีย้งสัตว ์
   6121 ผู้เลีย้งปศุสัตว์และผลติผลิตภัณฑน์ม 
   6122 ผู้เลีย้งสัตว์ปีก 
   6123 ผู้เลีย้งผึ้งและไหม 
   6129 ผู้เลีย้งสัตวเ์พื่อกำรค้ำขำยซึ่งมิไดจ้ดัประเภทไว้ใน

ที่อ่ืน 
  613  ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปลูกพืชร่วมกบักำรเลีย้งสัตว์ 
   6130 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปลูกพืชร่วมกบักำรเลีย้งสัตว์ 
7    ช่ำงฝีมือและผู้ปฏิบตัิงำนท่ีเกี่ยวขอ้ง 
8    ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักรและ

ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ 
9    ผู้ประกอบอำชีพงำนพ้ืนฐำน 
0    ทหำร 

 

  แนวปฏิบัติ   
กำรจัดจ ำแนกแบบล ำดับขั้นควรใช้เมื่อต้องกำรจัด
จ ำแนกข้อมูลเพ่ิมเติมในระดับที่ละเอียดมำกข้ึน  
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3. จัดท าการจัดจ าแนกสถิติให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดจ าแนกสถิติ 

กำรจัดจ ำแนกสถิติ  เป็นสิ่งส ำคัญที่ช่วยให้ข้อมูลสถิติที่ได้สำมำรถ
เปรียบเทียบระหว่ำงประเทศ ระหว่ำงหน่วยงำน และระหว่ำงช่วงเวลำที่
แตกต่ำงกัน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส ำคัญที่น ำไปสู่กำรเชื่อมโยงและใช้
ประโยชน์จำกสถิติร่วมกัน ดังนั้น กำรจัดจ ำแนกที่ดีควรมีคุณลักษณะที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติ โดยผู้จัดท ำมำตรฐำนสถิติอำจ
เลือกใช้งำนตำมมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติหรืออำจมีกำรปรับให้
สอดคล้องกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และควำมต้องกำรใช้งำน โดย
ประเภทของกำรจัดจ ำแนกสถิติท่ีควรเลือกใช้อยู่ 2 ลักษณะคือ 

3.1 ใช้ตามมาตรฐานการจัดจ าแนกสถิติ  

มำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติในที่นี้  อำจเป็นมำตรฐำนที่
จัดท ำโดย  หน่วยงำนสำกลหรือองค์กรระหว่ำงประเทศ  หน่วยงำน
ของประเทศ หรืออย่ำงน้อยที่สุดเป็นมำตรฐำนที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือใช้
ภำยในหน่วยงำน  

มำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติตำมสำกล เป็นกำรจัดจ ำแนก
สถิติที่พัฒนำโดยหน่วยงำนสำกลหรือองค์กรระหว่ำงประเทศ เช่น 
กองสถิติแห่งองค์กำรสหประชำชำติ(UNSD) องค์กำรมำตรฐำนสำกล 
(ISO) องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ ( ILO) หรือองค์กำรอนำมัย
โลก (WHO) เป็นต้น โดยในระหว่ำงกระบวนกำรพัฒนำได้มีกำรขอ
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกประเทศต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง 
เนื่องจำกกำรจัดจ ำแนกสำกลมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบกำรท ำงำน
ร่วมกันในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่น ำมำจัดท ำกำรจัด
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จ ำแนก  และเพ่ือให้สำมำรถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่ำงประเทศ 
รวมถึงข้อมูลที่ผลิตขึ้นในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกัน  

ในขณะทีก่ำรจัดจ ำแนกสถิตทิี่พัฒนำ ปรับปรุง หรือประกำศ
ให้ใช้งำนโดยหน่วยสถิติของประเทศต่ำงๆ เช่น ส ำนักงำนสถิติ
ประเทศไทย ส ำนักงำนสถิติประเทศแคนำดำ ส ำนักงำนสถิติประเทศ
ญี่ปุ่น หรือหน่วยงำนหลักท่ีมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดจ ำท ำกำรจัด
จ ำแนกสถิติของประเทศ เป็นต้น ไม่ถือว่ำเป็นมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนก
ตำมสำกล แต่เป็นมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิตใินระดับประเทศ 
(National Statistical Standard Classification) 

 
 

แนวปฏิบัติ   
กำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติของประเทศไทย ควร
ปรับจำกมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติตำมสำกลให้เข้ำ
กับบริบทของประเทศ เนื่องจำกอำจมีบำงรำยกำร
ของมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติตำมสำกลที่มีมำก
เกินควำมต้องกำร ในท ำนองเดียวกัน อำจมีบำง
รำยกำรที่จ ำเป็นต้องมีในกำรจัดจ ำแนกสถิติของ
ประเทศไทย แต่ ไม่มี ในระดับสำกล   และเมื่อ
พัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติของประเทศไทยแล้ว ควรมี
กำรจัดท ำตำรำงเปรียบเทียบระหว่ำงของประเทศไทย
และสำกล  เ พ่ื อ ให้ ร ำย ง ำนสถิ ติ ขอ งประ เทศ
เปรียบเทียบข้อมูลในระดับสำกลได ้
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3.2 น ามาตรฐานการจัดจ าแนกสถิติมาปรับโดยยังคงมีความ
สอดคล้องกัน  

โดยทั่วไปกำรปรับกำรจัดจ ำแนกสถิติให้มีควำมสอดคล้อง
กันมักท ำกับรำยกำรของโครงสร้ำงในระดับย่อย เช่น ISIC Rev.4 มี
โครงสร้ำงของรหัสในระดับย่อยสุดที่ระดับ 4 หลัก แต่เมื่อน ำมำพัฒนำ
เป็นมำตรฐำนกำรจัดประเภทอุตสำหกรรม ประเทศไทยมีกำรแตก
รำยละเอียดในระดับ 5 หลัก 

 
ISIC Rev.4 

0111  กำรปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้ำว) พืชตระกูลถั่ว และพืชที่เมลด็ให้น้ ำมัน 
 

 

แต่มีบำงกำรจัดจ ำแนกที่มีกำรปรับเฉพำะในบำงระดับ
เท่ำนั้น โดยกำรจัดจ ำแนกที่น ำมำปรับให้สอดคล้องกันนี้ท ำได้กับกำร
จัดจ ำแนกทั้งที่มีโครงสร้ำงแบบแนวรำบและแบบล ำดับขั้น มี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในกำรรวมหรือเปรียบเทียบ ข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนหรือระหว่ำงประเทศ โดยในขั้นตอนของกำรพัฒนำต้อง

มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมประเทศไทย 2552 
01111 กำรปลูกข้ำวโพดที่ใช้เมล็ดแก ่
01112 กำรปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้ำวและขำ้วโพด) 
01113 กำรปลูกพืชตระกูลถั่ว 
01114 กำรปลูกถ่ัวเหลือง 
01115 กำรปลูกพืชที่เมล็ดให้น้ ำมัน (ยกเว้นถ่ัวเหลือง) 
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ศึกษำและพิจำรณำแนวคิดพ้ืนฐำนและโครงสร้ำงกำรจัดจ ำแนก 
เพ่ือใหน้ ำไปใช้เหมือนกัน  

 
 แนวปฏิบัติ   

กำรจัดจ ำแนกสถิติที่มีกำรปรับให้สอดคล้องกัน ควร
พัฒนำเมื่อมีควำมจ ำเป็นต้องจัดเก็บ น ำเสนอ และใช้
ข้อมูลร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน/ประเทศ ท ำให้ต้องมี
กรอบกำรท ำงำนที่สอดคล้อง แต่อย่ำงไรก็ตำมต้อง
ค ำนึงถึงวัตถุประสงค์ผู้ใช้สถิติด้วยว่ำสอดคล้องกับ
แนวคิดกำรจัดจ ำแนกสถิติท่ีน ำมำปรับหรือไม่ 

4. แต่ละรายการจัดจ าแนกสถิติมีความเป็นอิสระต่อกันอย่างชัดเจน 

กำรจ ำแนกหรือจัดประเภทข้อมูลสถิติออกมำเป็นแต่ละรำยกำร  
จ ำเป็นต้องมีควำมแตกต่ำงหรือมีควำมเป็นอิสระต่อกันอย่ำงชัดเจน นั่นคือ 
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมำ    ต้องสำมำรถจัดจ ำแนกหรือจัดประเภทลงใน
รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเท่ำนั้น ต้องไม่เกิดกรณีที่จัดประเภทลงซ้ ำกัน (อยู่ได้
มำกกว่ำ 1 รำยกำร) หรือไม่สำมำรถหำรำยกำรจัดจ ำแนกที่เหมำะสมลงได้  
ซึ่งจะท ำให้ผู้ใช้เกิดควำมสับสนและไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง 

 
  แนวปฏิบัติ   

กำรจัดจ ำแนกสถิติที่ดีควรมีควำมเป็นอิสระระหว่ำงแต่
ละรำยกำรที่จัดจ ำแนก ซ่ึงเป็นข้อบังคับท่ีต้องมีในกำร
จัดจ ำแนกทุกประเภท (ท้ังแบบรำบและล ำดับขั้น) 
 
 



 29 แนวทำงกำรจัดจ ำแนกสถติิ [Guideline for Statistical Classification] 

5. ก าหนดรายการจ าแนกสถิติให้มีความละเอียดและครบถ้วน 

กำรมีรำยกำรข้อมูลที่จัดจ ำแนกสถิติอย่ำงละเอียดและครบถ้วน
เพ่ือให้ได้กรอบของตัวแปรหรือเรื่องที่สนใจศึกษำตำมที่ผู้ใช้ต้องกำรโดย
ยังคงสำมำรถเปรียบเทียบข้อมูลในระดับสำกลหรือระดับหน่วยงำนได้เป็น
สิ่งที่ดี   แต่หำกมีจ ำนวนรำยกำรมำกหรือน้อยเกินไปท ำให้ประสิทธิภำพ
และประโยชน์ในกำรใช้กำรจัดจ ำแนกสถิติลดน้อยลงไปด้วย   

 
แนวปฏิบัติ   

กำรจัดจ ำแนกสถิติที่ดีควรมีควำมละเอียดและครบถ้วน
ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้  นั่นคือสำมำรถครอบคลุม
ทุกข้อมูลที่เกิดขึ้นได้อย่ำงครบถ้วน โดยยังคงสำมำรถ
เปรียบเทียบข้อมูลในระดับสำกล ระดับประเทศ หรือ
ระดับหน่วยงำนได ้

6. ก าหนดรายการจ าแนกสถิติให้เกิดความสมดุล  

ในกำรจัดท ำกำรจัดจ ำแนกสถิติ ไม่ควรให้มีรำยกำรจัดจ ำแนกใน
ระดับเดียวกันมีขนำดประชำกรทีแ่ตกต่ำงหรือโดดเด่นจำกรำยกำรอ่ืนมำก
เกินไป หำกท ำได้ควรกระจำยให้แต่ละรำยกำรมีขนำดประชำกรที่ใกล้เคียง
กัน ไม่เอนเอียงไปด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้กำรน ำกำรจัดจ ำแนกไปใช้
ในกำรท ำตำรำงไขว้ (Cross-tabulation) ของสถิตสิำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

แต่ในกรณีท่ีข้อมูลมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน หำกผู้พัฒนำ
พยำยำมจัดท ำกำรจ ำแนกสถิติให้มีควำมสมดุล อำจท ำให้เกิดกำรแปลผล
หรือกำรน ำเสนอข้อมูลเกิดกำรน ำไปใช้อย่ำงผิดพลำดได้ ดังนั้น ควำมสมดุล
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ของข้อมูลสถิติเป็นคุณลักษณะแบบทำงเลือก (Optional) ของกำรพัฒนำจัด
จ ำแนกสถิตทิี่ดี   

 

 แนวปฏิบัติ   
กำรจัดจ ำแนกสถิติที่ดีต้องสะท้อนสถำนกำรณ์ที่
แท้จริง (Evidence-based) ดังนั้นกำรจัดจ ำแนกสถิติ
บำงประเภทไม่จ ำเป็นต้องมีควำมสมดุลของสถิติ 

7. มีการทดสอบทางสถิติถึงความถูกต้องในการใช้งาน 

เป็นกำรทดสอบควำมเป็นไปได้ของควำมถูกต้องในกำรจัดจ ำแนก
ข้อมูลลงในแต่ละรำยกำร ดังนั้นกำรแบ่งประเภทหรือจัดจ ำแนกข้อมูลของ
แต่ละรำยกำรต้องมีควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจน เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถำม
หรือผู้เก็บรวบรวมข้อมูลหรือผู้ลงรหัส สำมำรถจัดจ ำแนกข้อมูลลงใน
รำยกำรได้ง่ำยและถูกต้อง 

 

   แนวปฏิบัติ   
กำรจัดจ ำแนกสถิติที่ดีต้องพัฒนำให้ผู้ ใช้ส่วนใหญ่
สำมำรถจ ำแนกหมวดหมู่ของกำรจัดจ ำแนกสถิติได้ง่ำย
และถูกต้อง  

 

8. ก าหนดหน่วยสถิติให้ชัดเจน 

เป็นหน่วยที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยหน่วยสถิต ิ(Statistical 
Units) สำมำรถเป็นได้ทั้ง คน ผลิตภัณฑ์ สถำนประกอบกำร พ้ืนที่ทำง
ภูมิศำสตร์ เป็นต้น 
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การจัดจ าแนกสถิติ หน่วยสถิติ 
กำรจัดประเภทมำตรฐำน
อุตสำหกรรม (ประเทศไทย) 

กิจกรรมทำง
เศรษฐกิจ 

กำรจัดประเภทมำตรฐำนอำชีพ 
(ประเทศไทย) 

งำน 

กำรจัดจ ำแนกกิจกรรมกำรใช้เวลำ
ตำมสำกล 

กิจกรรมของคน 

 
   
 แนวปฏิบัติ   

กำรจัดจ ำแนกสถิติที่ดีต้องก ำหนดหน่วยสถิติไว้อย่ำง
ชัดเจน เพ่ือก ำหนดขอบเขตของกำรจัดจ ำแนกสถิติได้
อย่ำงถูกต้อง 

 

9. สามารถเปรียบเทียบข้อมูลอนุกรมเวลา 

ในกำรจัดท ำหรือปรับปรุงกำรจัดจ ำแนกสถิติ ต้องตรวจสอบให้
แน่ใจว่ำสำมำรถเปรียบเทียบกำรจัดจ ำแนกฉบับปัจจุบันกับกำรจัดจ ำแนก
ฉบับอดีตได้ เพ่ือให้สำมำรถจัดท ำข้อมูลอนุกรมเวลำได้อย่ำงต่อเนื่อง โดย
ผู้จัดท ำกำรจัดจ ำแนกสถิติต้องจัดเตรียมตำรำงเปรียบเทียบระหว่ำงกำรจัด
จ ำแนกสถิติชุดเก่ำและชุดใหม่ รวมถึงกำรจัดจ ำแนกสถิติที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เตรียมให้ผู้ใช้ทรำบ 
 
 

ตัวอย่ำง 
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ตำรำงเปรียบเทียบระหว่ำง TSIC NSO Revised 
Version 2009 (กำรจัดประเภทมำตรฐำนอุตสำหกรรม 
ประเทศไทยปี 2552 ฉบับปรับปรุงโดย ส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ) และ ISIC Rev.3.0 

 

TSIC NSO 
Revised Version 

2009 

ISIC 
Rev.3.0 

Part Detail 

01135 0112 *  
01136 0112 *  
01139 0111 * กำรปลูกชูกำร์บีต 
01139 0112 * กำรปลูกพืชผักกินดอก เช่น แค 

โสน ขจร และพืชผักอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

01140 0111 *  
01150 0111 *  
01161 0111 *  

 

 

 

 

 

รหัสต้นทำง 

ถ้ำแสดงเครื่องหมำย “*” หมำยถงึรหัสต้นทำง
สำมำรถเปรยีบเทียบได้เป็นเพียงบำงส่วนของ
รหัสปลำยทำงไม่ใช่ทั้งหมด 

รหัสปลำยทำง 

แสดงรำยละเอียดข้อมลูของรหัสตน้ทำงที่เปรียบเทียบได้กับ
รหัสปลำยทำง ในกรณีทีไ่ม่มีข้อมลูหมำยถึง ข้อมูลทั้งหมดใน
รหัสต้นทำงเปรียบเทียบได้กับรหสัปลำยทำง 

ตัวอย่ำง 
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ในกรณีของผู้ผลิตสถิติที่น ำกำรจัดจ ำแนกสถิติที่มีกำรปรับปรุงใหม่
ไปใช้งำน ต้องมีกำรวำงแผนว่ำ “ควรจัดท ำข้อมูลอนุกรมเวลำให้มีควำม
ต่อเนื่องนำนเท่ำไหร่ส ำหรับข้อมูลที่ใช้กำรจัดจ ำแนกชุดเดิมและชุด
ปรับปรุงใหม”่ ซึ่งกำรเปรียบเทียบอนุกรมเวลำในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
กำรจัดจ ำแนกสถิติสำมำรถท ำได้โดยใช้เทคนิคกำรพยำกรณ์ย้อนหลัง 
(Backcasting)8 

 
 

   แนวปฏิบัติ   
กำรจัดจ ำแนกสถิตทิี่ดีควรมีตำรำงเปรียบเทียบ 
เพ่ือให้สำมำรถจัดท ำข้อมูลอนุกรมเวลำได้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 

 
 

                                                           
8
   เทคนิคกำรพยำกรณ์ย้อนหลัง (Backcasting) เป็นวิธีกำรพยำกรณ์ที่ตรงกันข้ำม

กับ Forecasting เป็นเทคนิคกำรพยำกรณ์ข้อมูลหรือเหตุกำรณ์ในช่วงเวลำหนึ่ง
ไปยังอีกช่วงเวลำหนึ่ง ซึ่งอำจพยำกรณ์ข้อมูลในอดีตไปเป็นข้อมูลหรือเหตุกำรณ์
ในอนำคตเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ค ำจ ำกัดควำม มำตรฐำนกำรจัดจ ำแนก
ที่ใช้อยู่เดิม โดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลหรือเหตุกำรณ์ใน 2 ช่วงเวลำที่
เปลี่ยนแปลง 
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องค์ประกอบกำรจัดท ำกำรจัดจ ำแนกสถิติ 
 

ในกำรจัดท ำกำรจัดจ ำแนกสถิติ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน 
คือ องค์ประกอบหลักของกำรจัดจ ำแนกสถิติ และองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดจ ำแนกสถิติ  

1.  องค์ประกอบหลักกำรจัดจ ำแนกสถิติ คือ องค์ประกอบที่
จ ำเป็นต้องมีในกำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติ ประกอบด้วย 

1.1 ชื่อทางการ  

- มีกำรก ำหนดเป็นชื่อทำงกำรของกำรจัดจ ำแนก/กำรจัด
ประเภทสถิติ 

- กรณีกำรจัดจ ำแนก/กำรจัดประเภทสถิติที่เป็นมำตรฐำน 
เช่น มำตรฐำนของประเทศหรือมำตรฐำนสำกล ควรเริ่มต้น
ชื่อด้วยค ำว่ำ “มำตรฐำน + ชื่อตัวแปรที่น ำมำพัฒนำเป็น
กำรจัดจ ำแนก + ประเทศไทย/ตำมสำกล แต่ในกรณีกำร
จัดจ ำแนก/กำรจัดประเภทที่จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้ในหน่วยงำน 
อำจมีค ำว่ำมำตรฐำนหรือไม่ก็ได้  

- ควรก ำหนดภำษำอังกฤษควบคู่กัน เพ่ือควำมสะดวกในกำร
ก ำหนดชื่อย่อของกำรจัดจ ำแนกสถิติ  

- มีกำรก ำหนดชื่อเพ่ือกำรน ำเสนอบนเว็บไซต์ โดยดึง
เฉพำะที่เป็นค ำหลัก (Keyword) หรือตัวแปรที่น ำมำพัฒนำ
เป็นกำรจัดจ ำแนกสถิติมำไว้ด้ำนหน้ำ แทนที่จะใช้ชื่อปกติ
เพ่ือให้สะดวกส ำหรับผู้ใช้ในกำรค้นหำ  
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รูปแบบชื่อกำรจ ำแนกสถิติ (กรณีมำตรฐำนกำรจัด
จ ำแนกสถิติระดับสำกล) 

 
 
ชื่อภาษาไทย มำตรฐำนกำรจัดประเภทอุตสำหกรรมตำมสำกล 
ชื่อบนเว็บไซต์ (ไทย) อุตสำหกรรม, มำตรฐำนกำรจดัประเภทตำมสำกล 
ชื่อภาษาอังกฤษ International Standard Industrial 

Classification (ISIC) 
ชื่อบนเว็บไซต์ (อังกฤษ) Industrial, International Standard 

Classification of 

 
  

รูปแบบชื่อกำรจ ำแนกสถิติ (กรณีมำตรฐำนกำรจัด
จ ำแนกสถิติของประเทศไทย) 

 
 

ชื่อภาษาไทย มำตรฐำนกำรจัดประเภทอำชีพประเทศไทย 
ชื่อบนเว็บไซต์ (ไทย) อำชีพ, มำตรฐำนกำรจดัประเภทประเทศไทย 
ชื่อภาษาอังกฤษ Thailand Standard Classification of 

Occupation (TSCO) 
ชื่อบนเว็บไซต์ (อังกฤษ) Occupation, Thailand Standard  

Classification of 

 
 

ตัวอย่ำง 

ตัวอย่ำง 
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รูปแบบชื่อกำรจ ำแนกสถิติ (กรณมีำตรฐำนกำรจัด
จ ำแนกสถิตใิช้ในหน่วยงำน) 

 
ชื่อภาษาไทย กำรจัดประเภทผลิตภณัฑต์ำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 
ชื่อบนเว็บไซต์ (ไทย) ผลิตภณัฑ์ตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ, กำรจัดประเภท 
ชื่อภาษาอังกฤษ Classification of Products by Economic 

Activities (CPA) 
ชื่อบนเว็บไซต์ (อังกฤษ) Products by Economic Activities,  

Classification of 
 

1.2 ชื่อย่อ  

มักเป็นค ำย่อจำกชื่อกำรจัดจ ำแนกสถิติภำษำอังกฤษ และควร
มีควำมยำวของชื่อย่อของกำรจัดจ ำแนกไม่ควรมีเกิน 15 ตัวอักษร ดัง
ตัวอย่ำงข้ำงต้น 

 

1.3 ฉบับที ่  

เนื่องด้วยกำรจัดจ ำแนกสถิติอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หำกมี
กำรประเมินสถำนกำรณ์กำรน ำข้อมูลสถิติมำใช้งำนแล้วพบว่ำไม่
สะท้อนควำมเป็นจริงเท่ำที่ควร หรือไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้  
ควรท ำปรับปรุงกำรจัดจ ำแนกสถิติเพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่
แท้จริง จึงต้องมี “ฉบับ” เพ่ือแจ้งให้ผู้ใช้ทรำบ แต่โดยทั่วไปแล้วไม่
ควรมีกำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติฉบับใหม่ (new version) บ่อยมำก 
เนื่องจำกมีผลกระทบต่ออนุกรมเวลำของข้อมูล  

ตัวอย่ำง 
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ดังนั้น กำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติฉบับใหม่ควรสะท้อนให้
เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ เกิดขึ้นในโลกหรือมีกำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงหรือเนื้อหำเท่ำนั้น แต่ไม่ได้ท ำให้แนวคิดหรือ
หลักกำรเปลี่ยนแปลงไป  โดยทั่วไปมักเพ่ิมหรือลดจ ำนวนรำยกำรที่
ระดับล่ำงสุดของกำรจัดจ ำแนก เช่น กำรจัดจ ำแนกสถิติฉบับใหม่ควร
เพ่ิมรำยกำรที่จ ำเป็นและตัดรำยกำรที่ไม่จ ำเป็นออก หรือรวมรำยกำร
บำงรำยกำรเข้ำด้วยกันหำกพบว่ำมีข้อมูลในรำยกำรเหล่ำนั้นลด
น้อยลง เป็นต้น ทั้งนี้กำรเพ่ิม ลด หรือรวมรำยกำรเข้ำด้วยกัน ควร
ค ำนึงถึงกำรเปรียบเทียบข้อมูลในลักษณะอนุกรมเวลำด้วย เพ่ือให้
สำมำรถจัดท ำข้อมูลอนุกรมเวลำได้อย่ำงต่อเนื่อง 

กำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดจ ำแนกสถิติใหม ่มีดังนี้ 
- ท ำทุกปี ตำมที่ระบุไว้ในปฏิทิน 
- ท ำตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้และอำจเกิดข้ึนได้บ่อย เช่น 

รำยเดือน หรือรำยปี 
- ท ำในช่วงที่ก ำหนดให้มีกำรทบทวน เช่น 5 ปี หรือ 10 ปี 

ขึ้นอยู่กับขอบเขตของกำรจัดจ ำแนกสถิตทิี่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยส่วนใหญ่เป็นมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติตำมสำกล 
และด้วยระยะเวลำที่ค่อนข้ำงนำน อำจมีกำรทบทวน
แนวคิดและหลักกำรกำรจัดจ ำแนกสถิติเพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์มำกข้ึน เช่น ISIC ได้มีกำรปรับแนวคิดกำร
ก ำหนดกิจกรรมหลัก จำกเดิม ISIC Rev.3.0 ใช้แนวคิด
กำรก ำหนดกิจกรรมหลักจำก “กิจกรรมที่ก่อให้เกิด
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มูลค่ำเพ่ิมสูงสุด” เป็น “วิธีกำรคิดแบบ Top-down 
method”9 

 
   แนวปฏิบัติ   

กำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติใหม่ควรท ำก็ต่อเมื่อ
ต้องกำรเปลี่ยนขอบเขต แนวคิด หรือโครงสร้ำง ไม่ใช่
แค่เพียงเพ่ิมหรือลบรหัสหรือค ำอธิบำย 

 
1.4 โครงสร้างการจัดจ าแนกสถิต ิ 

ตำมท่ีอธิบำยในส่วนของคุณลักษณะที่ดีของกำรจัดจ ำแนกว่ำ
โครงสร้ำงกำรจัดจ ำแนกสถิติมี 2 แบบ คือ แบบแนวรำบ (มีระดับ
เดียว) และแบบล ำดับขั้น (มีหลำยระดับ) ส ำหรับกำรจัดจ ำแนกสถิติ
โดยก ำหนดให้มีโครงสร้ำงแบบล ำดับขั้น ระดับล่ำงสุดของโครงสร้ำง
มักเป็นระดับที่มีควำมละเอียดย่อยที่สุด นั่นคือ ต้องมีข้อมูลที่มีควำม
ละเอียดเฉพำะเจำะจงมำกสุด  จึงจะสำมำรถจัดประเภทหน่วยสถิติลง
ในแต่ละรำยกำรได้  ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องกำรใช้ข้อมูลในภำพรวมหรือ
ภำพกว้ำง   สำมำรถน ำรำยกำรในแต่ละระดับมำรวมกัน  เพ่ือให้ได้
ภำพของข้อมูลตำมควำมละเอียดหรือภำพกว้ำงตำมแต่ต้องกำร 

 

 

                                                           

9  ดูรำยละเอียดวิธีกำรคดิกิจกรรมหลักแบบ Top-down method ได้จำกเอกสำร 
กำรจัดประเภทมำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (ฉบับปรับปรุงโดย 
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ) 
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กำรน ำเสนอข้อมูลบัญชีประชำชำติ (SNA) โดยใช้
กำรจัดประเภทอุตสำหกรรมประเทศไทย ฉบับ 
2552 ในภำพกว้ำง (10 จำก 21 กลุ่ม) ตำม 
International Standard Industrial Classification 
of All Economic Activities Rev.4 

 
กลุ่ม หมวดใหญ่   ค าอธิบาย 
  1 A เกษตรกรรม  ป่ำไม้ และกำรประมง 
  2 B, C, D และ E กำรผลิต  เหมืองแร่และเหมืองหนิ และ

กิจกรรมทำงอุตสำหกรรมอื่นๆ 
  2 a10 C เฉพำะ: กำรผลติ 
  3 F กำรก่อสร้ำง 
  4 G, H และ I กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรขนส่ง

และสถำนที่เก็บสินค้ำ กิจกรรมที่พักแรม
และบริกำรด้ำนอำหำร 

  5 J ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 
  6 K กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย 
  7 L กิจกรรมอสังหำริมทรัพย ์
  8 M และ N กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์  

เทคนิค  กำรบริหำร  และบริกำร
สนับสนุน 

                                                           

10  กลุ่ม 2a เป็นกลุ่มที่แตกออกจำกกลุ่ม 2 หำกต้องกำรน ำเสนอข้อมูลภำคกำรผลิต
แยกออกจำกต่ำงหำกจำกกลุ่ม 2 คือ ภำคกำรผลิต เหมืองแร่และเหมืองหิน และ
กิจกรรมทำงอุตสำหกรรมอื่นๆ เนื่องจำกภำคกำรผลิตเป็นส่วนส ำคัญและมีมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจสูง 

ตัวอย่ำง 
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กลุ่ม หมวดใหญ่   ค าอธิบาย 
  9 O, P และ Q กิจกรรมกำรบริหำรรำชกำรและกำร

ป้องกันประเทศ  กำรศึกษำ สุขภำพ และ
งำนสังคมสงเครำะห์ 

10 R, S, T  และ U กิจกรรมบริกำรด้ำนอื่นๆ 
 

   แนวปฏิบัติ   
ในกรณีที่โครงสร้ำงกำรจัดจ ำแนกสถิติเป็นแบบแบบ
ล ำดับขั้นจ ำนวนระดับของกำรจัดจ ำแนกสถิติควร
ก ำหนดให้มีจ ำนวนน้อยที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ แต่ต้อง
อยู่บนพ้ืนฐำนที่ผู้ใช้มีข้อมูลที่ละเอียดพอ    เนื่องจำก
กำรก ำหนดโครงสร้ำงให้มีระดับของกำรจัดจ ำแนก
หลำยระดับ  ส่งผลให้กำรก ำหนดรูปแบบของรหัสมี
ควำมซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น  ดังนั้นจ ำนวนระดับของกำร
จัดจ ำแนกไม่ควรเกิน 5 ระดับ แต่หำกจ ำเป็นสำมำรถ
มีได้มำกสุด 9 ระดับ 

1.5 รหัสรายการการจัดจ าแนก  

ประกอบด้วย ตัวอักษรหรือตัวเลขจ ำนวนหนึ่ งตัวหรือ
มำกกว่ำหนึ่งตัว  หรืออำจผสมกันระหว่ำงตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้   
เพ่ือน ำมำก ำหนดเป็นรหัสรำยกำรของกำรจัดจ ำแนกสถิติ ซึ่งกำร
ก ำหนดรหัสของกำรจัดจ ำแนกสถิติไม่มีมำตรฐำนที่แน่นอนว่ำเมื่อไหร่
ควรใช้ตัวอักษรหรือตัวเลข  แต่ในกรณีของกำรจัดจ ำแนกสถิติที่มี
โครงสร้ำงแบบล ำดับขั้น  กำรใช้รหัสเป็นตัวเลขจะมีประโยชน์
มำกกว่ำในแง่ของตรรกะและกำรก ำหนดล ำดับของกำรจัดจ ำแนก  
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1.5.1 ข้อปฏิบัติในการก าหนดรหัสที่เป็นตัวเลข มีดังนี้ 
- รหัสตัวเลขเริ่มต้นด้วย "1" หรือ "01" หรือ "001" 

ฯลฯ ขึ้นอยู่กับจ ำนวนระดับโครงสร้ำงของกำรจัด
จ ำแนก  

- รหัสของรำยกำร "อ่ืนๆ" หรือ "ไม่สำมำรถจัดไว้ที่อ่ืน 
(Not elsewhere classified: nec)"  โดยทั่วไปลง
ท้ำยด้วย "9" 

- รหัสของรำยกำร "ไม่ได้ระบุรำยละเอียด (Not 
Further Defined :  nfd) "  ห รื อ ไม่ มี ก ำ ร แตก
รำยละเอียด โดยทั่วไปลงท้ำยด้วย "0" 

- รำยกำรที่อยู่ในระดับโครงสร้ำงเดียวกันควรมี
ควำมยำวของรหัสเท่ำกัน   

- ในกำรก ำหนดรหัสต้องมั่ น ใจว่ ำ  เมื่ อมีกำร
พัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติฉบับใหม่ในอนำคต จะมี
รหัสเพียงพอส ำหรับหมวดหมู่ที่เพ่ิมข้ึน  

- ส ำหรับกำรจัดจ ำแนกสถิติที่มีโครงสร้ำงแบบล ำดับ
ขั้น รำยกำรที่อยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำ ควรก ำหนดรหัส
เริ่มต้นด้วยรหัสของรำยกำรที่อยู่ในระดับสูงกว่ำ 
และในกรณีที่ไม่มีกำรแบ่งย่อยหมวดหมู่ออกเป็นได้
อีก ให้ลงท้ำยด้วย "0" 
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กำรจัดจ ำแนกกำรเดินทำงไปท ำงำนก ำหนดให้มี
โครงสร้ำงแบบแนวรำบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดรหัสของ 
กำรจัดจ ำแนกประเภท
กำรเดินทำงแสดงด้วย
ตัวเลข 1 หลัก ดังนี้ 

1 เดิน 
2 รถส่วนตัว 
3 รถบริษัท 
4 รถประจ ำทำง 
5 รถไฟ 
6 รถจักรยำน 
7 วิ่ง 
8 เครื่องบิน 
9 อ่ืนๆ 

หำกพิจำรณำถึงประเภท 
กำรเดินทำงที่อำจมี
ทำงเลือกเพ่ิมขึ้นในอนำคต 
อำจปรับเป็น 2 หลัก ดังนี้ 

01 เดิน 
02 รถส่วนตัว 
03 รถบริษัท 
04 รถประจ ำทำง 
05 รถไฟ 
06 รถจักรยำน 
07 วิ่ง 
08 เครื่องบิน 
99 อ่ืนๆ 

ตัวอย่ำง 
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กำรจัดจ ำแนกกำรเดินทำงไปท ำงำนก ำหนดให้มี
โครงสร้ำงแบบล ำดับขั้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกกำรจัดโครงสร้ำงใหม่ท ำให้มั่นใจได้ว่ำ ทุกหมวดหมู่
ของกำรจัดจ ำแนกเป็นตัวแทนของในแต่ละระดับภำยใต้

ก ำหนดรหัสของ 
กำรจัดจ ำแนกประเภท
กำรเดินทำงแสดงด้วย
ตัวเลข 2 หลัก ดังนี้ 
1 เท้ำ 

 2 เดิน 
 3 วิ่ง 

4 รถยนต์ 
5 รถส่วนตัว 
6 รถบริษัท 

7 รถสำธำรณะ 
8 รถโดยสำร

ประจ ำทำง 
9    รถไฟ 

10 รถจักรยำน 

จำกข้อปฏิบัติข้ำงต้น  
จึงควรปรับเปลี่ยนรหัส 
ของกำรจัดจ ำแนก ดังนี้ 
1 เท้ำ 

11 เดิน 
12 วิ่ง 

2 รถยนต์ 
21 รถส่วนตัว 
22 รถบริษัท 

3 รถสำธำรณะ 
31 รถโดยสำรประจ ำทำง 
32 รถไฟ 
39 รถสำธำรณะอ่ืนๆ 

4 รถจักรยำน 
40 รถจักรยำน  

9 กำรเดินทำงไปท ำงำนโดยวิธีอ่ืนๆ 
90 กำรเดินทำงไปท ำงำนโดยวิธี

อ่ืนๆ 

ตัวอย่ำง 
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โครงสร้ำงที่ชัดเจน และท ำเห็นได้ว่ำรหัส "รถโดยสำรประจ ำ
ทำง" แยกย่อยออกมำจำกรหัส "รถสำธำรณะ" 

1.5.2 รูปแบบรหัสที่เป็นตัวเลข 
รูปแบบรหัสที่เป็นตัวเลข เป็นรูปแบบที่ใช้สื่อสำรกับ

ผู้ใช้กำรจัดจ ำแนกสถิติว่ำ กำรจัดจ ำแนกชุดนี้ มีโครงสร้ำงของ
รหัสกี่ระดับ และแต่ละระดับใช้รหัสจ ำนวนกี่หลัก  ดังนี้ 

- '1' แทน จ ำนวนหลักของรหัสในระดับท่ี 1  
- '2' แทน จ ำนวนหลักของรหัสในระดับท่ี 2  
- '3' แทน จ ำนวนหลักของรหัสในระดับท่ี 3  
- 'x' แทน จ ำนวนหลักของรหัสในระดับที่ x ของกำร

จัดจ ำแนก ตำมล ำดับ 
 

รูปแบบรหัสแบบ '1233' หมำยถึง กำรจัดจ ำแนกที่มี 
3 ระดับ โดยที่ 

 

 
 
 
 
 

 

1 33 2 

เลข 1 แทนระดับ คือ  
ระดับที่ 1 โดยมีจ ำนวน 
1 ตัว หมำยถึง ในระดับ
นี้แทนด้วยรหัส 1 หลัก 
จึงมีรูปแบบรหัสคือ '1' 

เลข 2 แทนระดับ คือ  
ระดับที่ 2 โดยมีจ ำนวน 
1 ตัว หมำยถึง ในระดับ
นี้แทนด้วยรหัส 1 หลัก 
จึงมีรูปแบบรหัสคือ '12' 

เลข 3 แทนระดับ คือ  
ระดับที่ 3 โดยมีจ ำนวน 
2 ตัว หมำยถึง ในระดับ
นี้แทนด้วยรหัส 2 หลัก 
จึงมีรูปแบบรหัสคือ 
'1233' 

ตัวอย่ำง 
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1.5.2.1 กรณีที่การจัดจ าแนกมีโครงสร้างแบบ
แนวราบ 
รูปแบบรหัสที่มีโครงสร้ำงแบบ แนวรำบจะ

ประกอบด้วย '1' เสมอ เพียงแต่ต้องพิจำรณำว่ำ รหัส
จะแสดงด้วยตัวเลขกี่หลักเท่ำนั้น เช่น ถ้ำรหัสของกำร
จัดจ ำแนกแสดงด้วยตัวเลข 1 หลัก ก ำหนดรูปแบบรหัส
เป็น '1'  หรือถ้ำรหัสของกำรจัดจ ำแนกแสดงด้วยตัวเลข 
2 หลัก ก ำหนดรูปแบบรหัสเป็น '11' เป็นต้น 

 
รูปแบบรหัสแบบ 
01 สีด ำ 
02 สีขำว 
03 สีฟ้ำ 
04 สีเขียว 
05 สีชมพู 

1.5.2.2 กรณีที่การจัดจ าแนกมีโครงสร้างแบบล าดับขั้น  

รูปแบบรหัสที่มี โครงสร้ำงแบบล ำดับขั้น 
อย่ำงน้อยที่สุดจะประกอบด้วย '1 ' และ '2 ' เสมอ 
เนื่องจำกเป็นระดับที่น้อยที่สุดของโครงสร้ำงแบบ
ล ำดับขั้น ถ้ำโครงสร้ำงของกำรจัดจ ำแนกประกอบด้วย 
4 ระดับ จะก ำหนดรูปแบบรหัส เป็น '1' อย่ำงน้อย 1 
ตัว '2' อย่ำงน้อย 1 ตัว  '3' อย่ำงน้อย 1 ตัวและ '4' 
อย่ำงน้อย 1 ตัวโดยมีรูปแบบของรหัส '1234' 

เลข 1 แทนระดับ คือ  
ระดับที่ 1 โดยมี
จ ำนวน 2 ตัว 
หมำยถึง ในระดับนี้
แทนด้วยรหัส 2 หลัก  

11 
ตัวอย่ำง 
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รูปแบบรหัสแบบ '122' หมำยถึง กำรจัดจ ำแนกที่มี 
2 ระดับ โดยระดับที่ 1 มี 1 หลัก และระดับที่ 2 มี 2 
หลัก ได้แก่ 
 

 

หมวด 
(ระดับที่ 1) 

หมู่ 
(ระดับ 1+2  

รวมเป็น 3 หลัก) 

ชื่อรายการ 

1  หนังสือนิยำย 
 101 หนังสือนิยำยรัก 
 102 หนังสือนิยำยแฟนตำซี 
 103 หนังสือนิยำยสืบสวน 
 104 หนังสือนิยำยระทึกขวัญ 
 105 หนังสือนิยำยผจญภัย 
 109 หนังสือนิยำยอื่นๆ 
2  หนังสือที่ไม่ใช่นิยำย 
 201 อัตชีวประวัติ 
 202 ดิกชันนำรี 
 209 หนังสืออ่ืนๆ ที่ไม่ใช่นิยำย 

 
    แนวปฏิบัติ   

ทุกรำยกำรในกำรจัดจ ำแนกต้องมีรหัสและรูปแบบของ
รหัสที่ก ำหนดต้องมีควำมสอดคล้องและมีหลักเกณฑ์ที่
แน่นอน 

 

ตัวอย่ำง 
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1.6 ชื่อรายการ  

เป็นข้อควำมที่อธิบำยลักษณะของหมวดหมู่ในกำรจัดจ ำแนก 
ซึ่งโดยทั่วไปมีควำมยำว 1 บรรทัด หรือมำกที่สุดไม่เกิน 254 ตัวอักษร 
แต่ในกรณีที่ต้องมีค ำอธิบำยเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้ใช้เข้ำใจเกี่ยวกับรำยกำร
ชัดเจนมำกขึ้น ชื่อรหัสก็อำจมีควำมยำวเกินกว่ำหนึ่งบรรทัดได้ ซึ่งใน
กำรก ำหนดชื่อรำยกำรของกำรจัดจ ำแนกสถิติควรมีควำมหมำยและ
แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพำะ เพ่ือให้เห็นควำมแตกต่ำงของแต่ละ
ของรำยกำรอย่ำงชัดเจน 

 
ชื่อรำยกำรในมำตรฐำนกำรจัดประเภทอุตสำหกรรม
ประเทศไทย ปี 2552 

 
 
 

A เกษตรกรรม  กำรป่ำไม้  และกำรประมง 
B กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน 
C กำรผลิต 
D ไฟฟ้ำ  ก๊ำซ  ไอน้ ำ  และระบบปรบัอำกำศ  
E กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำร  และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกลู 
F กำรก่อสร้ำง 
G กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ 
H กำรขนส่งและสถำนท่ีเก็บสินค้ำ 
I ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร 
J ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 

ชื่อรายการ รหัสรายการ 

ตัวอย่ำง 
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    แนวปฏิบัติ   
ชื่อรำยกำรมักก ำหนดให้มีควำมยำวอยู่ระหว่ำง 80 ถึง 
254 ตัวอักษร แต่ถ้ำจ ำเป็นอำจมีควำมยำวเกินกว่ำ 
254 ตัวอักษรได้ 

    

1.7 ค าอธิบายรายการ  

เป็นข้อควำมที่อธิบำยลักษณะหรือควำมหมำยรำยกำร
เพ่ิมเติมจำกชื่อ โดยทั่วไปเป็นกำรก ำหนดค ำอธิบำยของรำยกำรให้
ชัดเจน นอกจำกนี้ อำจยกตัวอย่ำงข้อมูลที่ถูกจัดจ ำแนกหรือยกเว้นใน
รำยกำร รวมถึงหลักเกณฑ์หรือแนวทำงในกำรใช้รำยกำรนั้นๆ เพ่ือ
ช่วยให้ผู้ใช้เกิดควำมเข้ำใจขอบเขตของรำยกำรและสำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงถูกต้อง 

 
ค ำอธิบำยรำยกำรในมำตรฐำนกำรจัดประเภท
อุตสำหกรรมประเทศไทย ปี 2552 

 

10111 : กำรฆ่ำสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) 
ค ำอธิบำย ได้แก่  
- กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรฆ่ำสัตว์เพ่ือใช้เป็น

อำหำรมนษย์ เช่น  วัว สุกร แพะ แกะ กระต่ำย 
อูฐ  สัตว์ล่ำ หรือสัตว์อ่ืนๆ ที่ใช้เป็นอำหำรมนุษย์ 
(ยกเว้น สัตว์ปีก) 

- กำรตัดแต่งเนื้อสัตว์สด (ยกเว้นสัตว์ปีก) เป็นชิ้น
หรือสัดส่วนตำมต้องกำร  กำรท ำควำมสะอำด

ตัวอย่ำง 
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และกำรบรรจุภำชนะ ที่ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำก
กำรฆ่ำสัตว์ 

- กำรผลิตผลพลอยได้ที่ได้จำกกำรฆ่ำสัตว์ที่ยัง
ไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรแปรรูป เช่น เครื่องในสัตว์ 
ไขมันและมันหมูไม่มีเนื้อติดยังไม่เจียวหรือสกัด
โดยวิธีอ่ืน กระดูก เขำ หนังดิบ ฯลฯ 

- กำรฆ่ำและแปรรูปวำฬบนฝั่งหรือบนเรือขนำด
ใหญ ่

ยกเว้น  
- กำรตัดแต่งชิ้นเนื้อ กำรท ำควำมสะอำด เพ่ือ

น ำมำแช่เย็นหรือแช่แข็ง  ที่ด ำเนินกำรต่อเนื่อง
จำกเนื้อสัตว์ที่ซื้อมำ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 
10112 

- กำรฆ่ำสัตว์ปีก   ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 
10120 

- กำรผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จำกโรงฆ่ำสัตว์ 
ที่ผ่ำนกระบวนกำรแปรรูป  ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 10134 

   แนวปฏิบัติ   
ค ำอธิบำยรำยกำรเป็นองค์ประกอบที่ไม่ได้บังคับให้
ต้องมีในทุกกำรจัดจ ำแนกสถิติ โดยทั่วไปแล้วจะมีใน
กำรจัดจ ำแนกสถิติที่ มี โครงสร้ ำงซับซ้อน เช่น 
มำตรฐำนกำรจัดประเภทอุตสำหกรรม หรืออำชีพ ซึ่ง
จ ำเป็นต้องมีค ำอธิบำยเพ่ือให้ผู้ใช้เข้ำใจมำกขึ้น 
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1.8  อรรถาภิธานศัพท์และไฟล์รหัส (Codefiles)  

เป็นกำรน ำรำยกำรข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละรหัสที่ได้จำกกำร
รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ทั้งข้อมูลจำกกำรบริหำรงำน และกำร
ส ำรวจ แล้วน ำมำจัดท ำเป็นอรรถำภิธำนศัพท์   โดยจัดกลุ่มค ำที่มี
ควำมหมำยเดียวกันไว้ด้วยกัน ซึ่งควำมหมำยเดียวกันในที่นี้   เป็น
ควำมหมำยเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรจัดจ ำแนกสถิติ  เช่น 

- กลุ่มค ำที่มีควำมหมำยเหมือนกันแต่เขียนได้หลำยแบบ 
เช่น อิเล็กโทรนิกส์ , อิเล็คโทรนิกส์ , อิเล็คโทรนิคส์ , 
อิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กโทรนิกส์ เป็นต้น 

- กลุ่มค ำที่มีควำมหมำยเหมือนกันแต่ใช้ค ำแตกต่ำงกัน เช่น 
ผลิต โรงงำนผลิต จัดท ำ ท ำ ประกอบ เป็นต้น 

- กลุ่มค ำที่คนละควำมหมำยแต่ถูกจัดประเภทไว้ในกลุ่ม
เดียวกัน ตำมกำรจัดจ ำแนกสถิติ เช่น วัว ควำย แพะ แกะ 
ม้ำ ลำ ล่อ ถึงแม้ว่ำจะเป็นค ำที่เป็นชื่อเรียกสัตว์แต่ละ
ชนิด   แต่ทั้งหมดจัดประเภทไว้ในกลุ่มปศุสัตว์ ซึ่งถูกจัด
ประเภทไว้ในกลุ่มเดียวกันในรหัสของปศุสัตว์ เป็นต้น 

จำกนั้นน ำข้อมูลที่ได้มำจัดเก็บตำมรำยกำรที่ก ำหนดไว้ใน
กำรจัดจ ำแนก เพ่ือสร้ำงเป็นไฟล์รหัส (codefiles) ว่ำในแต่ละรหัส
ประกอบด้วยรำยกำรข้อมูลอะไรบ้ำงเพ่ือน ำไปใช้ท ำดัชนีกำรจัด
จ ำแนก (Classification Indexes) และน ำมำใช้ในกำรค้นหำรหัสเพ่ือ
ลงรหัสข้อมูลแบบอัตโนมัติ หรือระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในกำรลงรหัส
ต่อไป 
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- กำรขำยรถจักรยำนยนต์กับกำรขำยรถมอเตอร์ไซค์ 
จัดอยู่ ในรำยกำรเดียวกันในกำรจัดประเภท
อุตสำหกรรม เนื่องจำกค ำว่ำ จักรยำนยนต์หรือ
มอเตอร์ไซค์มีควำมหมำยเดียวกันแม้จะเขียน
ต่ำงกัน 

- กำรอำบน้ ำ กำรแปรงฟัน และกำรแต่งหน้ำ 
กิจกรรมทั้งหมด ควรน ำมำจัดกลุ่มว่ำเป็นกลุ่มใน
ควำมหมำยเดียวกันในไฟล์รหัส เนื่องจำกจัดอยู่
ในรำยกำรเดียวกันในกำรจัดจ ำแนกกิจกรรมกำร
ใช้เวลำ คือ รำยกำรกิจกรรมกำรดูแลและกำร
ด ำเนินชีวิตส่วนบุคคลเหมือนกัน  

 
  แนวปฏิบัติ   

กำรรวบรวมอรรถำภิธำนศัพท์ในไฟล์รหัส (codefiles)  
ทำงสถิติ โดยทั่วไปแล้วเป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนที่
รับผิดชอบในกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติ 

 
1.9 รายการเพิ่มเติม  

เป็นรำยกำรที่ก ำหนดไว้ส ำหรับข้อมูลที่ไม่สำมำรถจัดจ ำแนก
ในรำยกำรใดๆ ของกำรจัดจ ำแนกสถิติได้เลย เช่น ไม่ได้ระบุรำยละเอียด 
ไม่ตอบ ค ำตอบอยู่นอกขอบเขต เป็นต้น เพ่ือให้กำรก ำหนดรำยกำร
ทั้งหมดในโครงสร้ำงกำรจัดจ ำแนกเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  จึงก ำหนด
รำยกำรเพ่ิมเติม  โดยแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้ 

ตัวอย่ำง 
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1.9.1 ไม่ได้จัดจ าแนกไว้ในที่อ่ืน (Not elsewhere 
classified: nec) 

รำยกำร "ไม่ได้จัดจ ำแนกไว้ในที่อ่ืน" เป็นรำยกำรที่
ก ำหนดเพ่ิมเติมขึ้นเพ่ือใช้กับข้อมูลที่เกิดขึ้นนำนๆ ครั้ง 
หรือไม่คำดคิดว่ำจะเกิดขึ้น โดยทั่วไปชื่อรหัสของรำยกำรนี้
ก ำหนดโดยน ำมำรวมกับชื่อรหัสของรำยกำรที่อยู่ในระดับสูง
กว่ำและลงท้ำยด้วย "9" และรำยกำรนี้อำจใช้ชื่ออ่ืนแต่
ควำมหมำยเหมือนกัน คือ "ไม่ได้ระบุไว้ ในที่ อ่ืน (not 
elsewhere specified : nes)" หรือ "ไม่ได้รวมไว้ในที่ อ่ืน 
(not elsewhere included)" 

 
139 กำรผลิตสิ่งทอประเภทอ่ืนๆ 

1391 กำรผลิตผ้ำจำกกำรถักนิตและโครเชต์ 
1392 กำรผลิตสิ่งทอส ำเร็จรูป (ยกเว้นเครื่อง

แต่งกำย) 
1393 กำรผลิตพรมและสิ่งปูพ้ืนที่ท ำจำกสิ่งทอ 
1399 กำรผลิตสิ่งทอประเภทอ่ืนๆ ซึ่งไม่ได้จัด

จ ำแนกไว้ในที่อ่ืน 
 

1.9.2 ไม่ไดร้ะบุรายละเอียด (Not Further Defined : nfd) 
รำยกำร  "ไม่ได้ระบุรำยละเอียด" เป็นรำยกำรที่

ก ำหนดเพ่ิมเติมขึ้นมำ เนื่องจำกข้อมูลที่ได้มำมีรำยละเอียดไม่
เพียงพอส ำหรับน ำมำจัดจ ำแนกในรำยกำรที่มีระดับที่ละเอียด

ตัวอย่ำง 
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มำกที่สุดได้  แต่สำมำรถจัดจ ำแนกในรำยกำรที่จัดอยู่ในระดับ
ที่สูงขึ้น ได้โดยทั่วไปชื่อรหัสของรำยกำรนี้ก ำหนดขึ้นมำ
โดยรวมกับชื่อรหัสของหมวดหมู่ที่อยู่ในระดับสูงกว่ำ รวมทั้ง
ก ำหนดให้อยู่ที่ระดับล่ำงสุดของโครงสร้ำงและลงท้ำยด้วย "0" 

 
06116 กำรดูแลสัตว์เลี้ยง 

061161 กำรดูแลประจ ำวัน รวมถึง กำรให้
อำหำร กำรท ำควำมสะอำด กำรตัด
แต่งขน กำรจงูเดิน 

061162 กำรน ำสัตว์เลี้ยงไปรับกำรรักษำ 
061169 กำรดแูลสัตว์เลี้ยงด้ำนอ่ืนๆ 
061160 กำรดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งไม่ได้ระบุ

รำยละเอียด 

1.9.3 ไม่ตอบ (Non-Response) 

รำยกำร "ไม่ได้ระบุ" เป็นรำยกำรที่ก ำหนดเพ่ิมเติม
ขึ้นมำ เพ่ือใช้ในกรณีเดียวเท่ำนั้น คือ กรณีที่ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้ตอบ
อะไรมำในค ำถำม โดยหมวดหมู่นี้อำจใช้ชื่ออ่ืนที่มีควำมหมำย
เหมือนกัน คือ "ไม่ระบุ (Not Stated/ Not Specified)" 

1.9.4 ปฏิเสธที่จะตอบ (Refused to Answer) 

รำยกำร "ปฏิเสธที่จะตอบ" เป็นรำยกำรที่ก ำหนด
เพ่ิมเติมขึ้นมำ เพ่ือใช้ในกรณีเดียวเท่ำนั้น คือ กรณีท่ีผู้ให้ข้อมูล
แสดงควำมตั้งใจที่จะไม่ตอบค ำถำม ซึ่งรำยกำรนี้มีกำรน ำไปใช้

ตัวอย่ำง 
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มำกในกำรเก็บข้อมูลแบบตัวต่อตัว หรือสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ 
แต่อำจใช้ในกำรทอดแบบสอบถำมได้ 
ในกรณีที่ผู้ ให้ข้อมูลแสดงให้เห็น
อย่ ำ งชั ด เ จนว่ ำปฏิ เ ส ธหรื อ ไ ม่
ต้องกำรที่ จะตอบค ำถำม   โดย
รำยกำรนี้อำจใช้ชื่ออ่ืนที่มีควำมหมำย
เหมือนกัน คือ "ปฏิ เสธที่จะตอบ 
(Object to Answering /Refused)"  

 
ผู้ให้ข้อมูลตอบค ำถำมด้วยประโยค"ไม่ใช่ธุระของคุณ" 
ข้อมูลที่ได้ต้องลงรหัสที่รำยกำร "ปฏิเสธที่จะตอบ" 

 

1.9.5 ค าตอบอยูน่อกขอบเขต (Response Outside Scope) 

รำยกำร "ค ำตอบอยู่นอกขอบเขต" เป็นรำยกำรที่
ก ำหนดเพ่ิมเติมขึ้นมำเนื่องจำกข้อมูลที่ได้รับได้มำมีควำมหมำย 
และชัดเจน แต่เห็นได้ชัดว่ำไม่อยู่ในขอบเขตของกำรจัดจ ำแนก
หรือหัวข้อที่ก ำหนดไว้ โดยรำยกำรนี้มีชื่ออ่ืนที่มีควำมหมำย
เหมือนกัน คือ "น ำมำใช้ไม่ได้ (Not Applicable: N/A)" 

 
 

ในกรณีที่ค ำถำมในแบบสอบถำมถำมว่ำ “ปัจจุบัน
ท่ำนอำศัยอยู่กับใคร” ผู้ให้ข้อมูลตอบว่ำ “อำศัยอยู่
กับสัตว์เลี้ยง” ทั้งท่ีวัตถุประสงค์ของค ำถำมนี้คือ 

https://www.interaction-design.org  

ตัวอย่ำง 

ตัวอย่ำง 

https://www.interaction-design.org/
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ต้องกำรทรำบควำมสัมพันธ์ของกำรอยู่อำศัยร่วมกับ
คนด้วยกัน ท ำให้ข้อมูลที่ได้ต้องลงรหัสที่หมวดหมู่ 
"ค ำตอบอยู่นอกขอบเขต" 

1.9.6 ค าตอบไม่สามารถระบุได้ (Response 
Unidentifiable) 

รำยกำร "ค ำตอบไม่สำมำรถระบุได้" เป็นรำยกำรที่
ก ำหนดเพ่ิมเติมขึ้นมำ เนื่องจำกข้อมูลที่ได้มำมีลักษณะดังนี้ 

- อ่ำนไม่ออก 
- ไม่ชัดเจนว่ำค ำตอบที่ได้มำหมำยควำมถึงอะไร 

โดยทั่วไปเกิดจำกข้อมูลมีรำยละเอียดไม่เพียงพอ 
ก ำกวม ไม่ชัดเจน หรือคลุมเครือ 

- ให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกัน เช่น กำเครื่องหมำยทั้งใน
ช่องใช่และไม่ใช่ในค ำถำมเดียวกัน 

- ข้อมูลมีควำมชัดเจนและอยู่ในขอบเขตของกำรจัด
จ ำแนกอย่ำงเห็นได้ชัดหรืออยู่ในวัตถุประสงค์ที่
ก ำหนด  แต่ไม่สำมำรถลงรหัสได้เนื่องจำกไม่มี
รำยกำรที่เหมำะสมในกำรจัดจ ำแนก เช่น ในกำร
จัดจ ำแนกไม่ได้มีกำรก ำหนดรำยกำร "ไม่ได้จัด
จ ำแนกไว้ ในที่ อ่ืน (not elsewhere classified: 
nec)" หรือ "ไม่ได้ระบุรำยละเอียด (not further 
defined: nfd)" ไว้ 
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1.9.7 ตอบซ้ า (Repeated Value) 

รำยกำร "ตอบซ้ ำ" เป็นรำยกำรที่ต้องใช้อย่ำงระมัดระวัง
และใช้ในกรณีเดียวเท่ำนั้นคือ กรณีที่ค ำถำมสำมำรถให้เลือก 
ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ  และผู้ให้ข้อมูลเลือกตอบมำ 2 ข้อ โดย
ค ำตอบที่ได้ถูกจัดจ ำแนกอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน ท ำให้ค ำตอบที่
ได้รับไม่สำมำรถน ำมำจ ำแนกควำมแตกต่ำงได้ตำมวัตถุประสงค์ 
หรือท ำให้ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ตอบแบบสอบถำมเกิดควำมสับสน 
จำกสำเหตุดังกล่ำว      เป็นกำรบ่งชี้ถึงกำรจัดหมวดหมู่ของ
แบบสอบถำมที่ไม่เหมำะสม  

1.9.8 ไม่ทราบ (Don't Know) 

รำยกำร "ไม่ทรำบ" เป็นรำยกำรที่ก ำหนดเพ่ิมเติม
ขึ้นมำเนื่องจำกผู้ให้ข้อมูลไม่รู้จะตอบค ำถำมว่ำอย่ำงไร ซึ่งส่วน
ใหญ่ใช้ในโครงกำรส ำรวจทำงครัวเรือนโดยยอมให้มีค ำตอบ 
"ไม่ทรำบ" อยู่ในแบบสอบถำม ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวนี้รวมถึง
กรณีของ "ไมแ่น่ใจ" ด้วยเช่นกัน 

2.   องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดจ ำแนกสถิติ คือ 
องค์ประกอบที่ควรจะมใีนกำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติ ที่นอกเหนือ 
จำกองค์ประกอบหลัก เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้เกิดควำมเข้ำใจมำกขึ้นเก่ียวกับ
กำรจัดจ ำแนกสถิติและสำมำรถน ำไปใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง และมี
ประสิทธิภำพ  



 57 แนวทำงกำรจัดจ ำแนกสถติิ [Guideline for Statistical Classification] 

2.1 ตารางเปรียบเทียบ (Concordances/ Correspondence/ 
Mapping Tables) 

ตำรำงเปรียบเทียบเป็นตำรำงที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำร
จัดจ ำแนกต่ำงฉบับหรือกำรจัดจ ำแนกต่ำงประเภท เป็นกำรแสดง
ควำมสัมพันธ์จำกรำยกำรในกำรจัดจ ำแนกหนึ่ง (กำรจัดจ ำแนกต้น
ทำง) ไปยังรำยกำรในอีกกำรจัดจ ำแนกหนึ่ง (กำรจัดจ ำแนกปลำยทำง) 
ซึ่งสำมำรถก ำหนดรูปแบบของตำรำงเปรียบเทียบเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

2.1.1 ตารางเปรียบเทียบแบบง่าย  

เป็นตำรำงเปรียบเทียบที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
รำยกำรที่ เป็นหนึ่ งต่ อหนึ่ ง  (one-to-one หรือ 1:1)  หรื อ 
ควำมสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อหนึ่ง (many-to-one หรือ m:1) ซึ่ง
หมำยควำมว่ำ ข้อมูลสำมำรถเปลี่ยนจำกกำรจัดจ ำแนกหนึ่งไปเป็น
กำรจัดจ ำแนกหนึ่งได้โดยตรง 

 
ตัวอย่ำงควำมสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) 

 

ต้นทำง     ปลำยทำง 
 A    1 
 B    2 
 C    3 
 D    4 
 E    5 

ตัวอย่ำง 
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ตัวอย่ำงควำมสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อหนึ่ง (m:1) 
 

ต้นทำง ปลำยทำง 
A    1 
B    2 
C    3 
D    4 
E    5 

 
2.1.2 ตารางเปรียบเทียบแบบซับซ้อน  

เป็นตำรำงเปรียบเทียบแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
รำยกำรที่เป็นแบบหนึ่งต่อกลุ่ม (one-to-many หรือ 1 : m ) 
หรือ ควำมสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (many-to-many หรือ 
n:m) ซึ่งหมำยควำมว่ำ ข้อมูลไม่สำมำรถเปลี่ยนจำกกำรจัด
จ ำแนกหนึ่งไปเป็นกำรจัดจ ำแนกหนึ่งได้โดยตรง   

ดังนั้นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับควำมสัมพันธ์แบบนี้ คือ ค่ำช่วย
แปลงรหัส (Translation aid values) เป็นค่ำที่เป็นตัวเลข (อำจ
เป็นเปอร์เซ็นต์) ที่บอกให้ทรำบว่ำ ข้อมูลของรำยกำรหนึ่งในกำร
จัดจ ำแนกต้นทำงถูกแบ่งออกเป็นสองหรือสำมรำยกำรในกำรจัด
จ ำแนกปลำยทำงในสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นเท่ำไหร่ในแต่ละคู่ 

 

 

ตัวอย่ำง 
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ตัวอย่ำงควำมสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1 : m) 
 

ต้นทำง        ปลำยทำง 
 A    1 
 B    2 
 C    3 
 D    4 
 E    5 
 

 
ตัวอย่ำงควำมสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (n:m) 

 

ต้นทำง       ปลำยทำง 
 A    1 
 B    2 
 C    3 
 D    4 
 E    5 

ข้อสังเกต:  ตำรำงเปรียบเทียบเป็นสิ่งที่จ ำเป็นต้องมีเมื่อมีกำร
พัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติฉบับใหม่ เช่น ตำรำง
เปรียบเทียบระหว่ำง ISIC Rev.3.0 กับ ISIC Rev.4 
หรือ CPC Ver.1.0 กับ CPC Ver.2.0 เป็นต้น และ

ตัวอย่ำง 

ตัวอย่ำง 
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เพ่ือให้เห็นประวัติควำมเป็นมำและกำรพัฒนำกำรจัด
จ ำแนกสถิติที่มีควำมเกี่ยวข้องกัน ควรมีตำรำง
เปรียบเทียบเช่นกัน เช่น ISIC กับ CPC หรือ ISIC กับ 
HS เป็นต้น 

2.2  ดัชนีการจัดจ าแนก (Classification Indexes) 

เอกสำรกำรจัดจ ำแนกสถิติท่ีเผยแพร่ให้กับผู้ใช้ ควรจัดท ำ
ดัชนีทั้งท่ีเรียงตำมรหัสและเรียงตำมล ำดับตัวอักษร ซึ่งในดัชนีอำจ
ประกอบด้วยเนื้อควำมหรือเฉพำะค ำหลัก (Keywords) ที่เลือกจำก
ชื่อรำยกำรหรือในค ำอธิบำย โดยอำจเป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้
จำกทั้งกำรส ำมะโน/ส ำรวจ และข้อมูลที่ได้จำกกำรบริหำรงำนหรือ
ทะเบียนที่ได้จำกกำรท ำไฟล์รหัส (Codefiles) และสำมำรถน ำไปใช้
ในระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในกำรค้นหำรหัสได้อีกด้วย 

 
ตัวอย่ำงดัชนีกำรจัดประเภทอุตสำหกรรมประเทศไทย 
จัดเรียงตำมรหัส 
กิจกรรม10111    กำรฆ่ำสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) เช่น  

10111 ฆ่ำสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)  
10111 ฆ่ำและช ำแหละหมู  
10111 ฆ่ำและตัดแต่งเนื้อสุกร  
10111 ฆ่ำและช ำแหละแพะ  
10111 ฆ่ำและช ำแหละเนื้อหมู  
10111 ฆ่ำและช ำแหละเนื้อวัว  

ตัวอย่ำง 
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10111 ฆ่ำและช ำแหละเนื้อแพะ  
10111 ฆ่ำและช ำแหละเนื้อควำย  
10111 ฆ่ำและตัดแต่งเนื้อสัตว์ล่ำขนำดเล็ก  
10111 โรงฆ่ำหมู  
10111 โรงฆ่ำวัว  
10111 โรงฆ่ำไก ่ 
10111 ฆ่ำและตัดแต่งเนื้อกระต่ำย  
10111 ซื้อหมูมำฆ่ำขำย  
10111 เชือดกระบือขำย 

2.3  แนวทางการลงรหัส (Coding Guideline) 

ควรมีแนวทำงในกำรบันทึกและลงรหัสที่ ง่ำยที่สุดเท่ำที่
เป็นไปได้ให้กับผู้ใช้รวมถึงแนวทำงกำรตัดสินใจที่ช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถ
ใช้กำรจัดจ ำแนกไดง้่ำยมำกขึ้น เช่น 

- กรณีที่มีข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่  อำจด้วยระยะเวลำ สภำพ
เศรษฐกิจและสังคมที่ เปลี่ ยนแปลงไป  เช่น เกิด
นวัตกรรมหรือกำรคิดค้นเพ่ือกำรผลิตสินค้ำและบริกำร
ที่เกิดขึ้นใหม่อย่ำงรวดเร็วอันเนื่องมำจำกอุตสำหกรรม 
ICT  หรือกำรเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและ
สังคมที่ให้ควำมส ำคัญกับสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น เป็นต้น 
ดังนั้นควรมีกำรก ำหนดแนวคิดในกำรลงรหัสในสิ่งต่ำงๆ 
ที่ เกิดขึ้นใหม่เหล่ำนั้นและแจ้งให้ผู้ ใช้ทรำบเพ่ือให้
สำมำรถน ำกำรจัดจ ำแนกสถิติไปปรับใช้งำนได้อย่ำง
เหมำะสมจนกว่ำจะถึงรอบระยะเวลำในกำรปรับปรุง 
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พร้อมทั้งจัดท ำบันทึกไว้ เ พ่ือน ำไปพิจำรณำในกำร
พัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติฉบับใหม่  

- กรณีที่ข้อมูลมีควำมซับซ้อน ยำก หรือผิดปกติจนไม่
สำมำรถหำรำยกำรที่เหมำะสมเพื่อจัดจ ำแนกได้ 

- กรณีท่ีข้อมูลสำมำรถตีควำมได้หลำกหลำยและก้ ำก่ึงต่อ
กำรจัดจ ำแนกสถิติ 

- ฯลฯ 

2.4  ค าอธิบายศัพท์ (Glossary) 

เป็นกำรอธิบำยควำมหมำยของค ำศัพท์เฉพำะบำงค ำในเรื่อง
ที่จัดท ำกำรจัดจ ำแนกสถิติ เพ่ือควำมสะดวกและสร้ำงควำมเข้ำใจของ
ผู้ใช้ไปในแนวทำงเดียวกัน 
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 ขั้นตอนกำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติ 
 

กำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติ จ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนและ
เตรียมงำนอย่ำงรอบคอบ ในบำงกำรจัดจ ำแนกสถิติเป็นกำรจัดจ ำแนกที่มี
เนื้อหำและโครงสร้ำงขนำดใหญ่ เช่น กำรจัดประเภทอุตสำหกรรมประเทศ
ไทย กำรจัดประเภทอำชีพประเทศไทย เป็นต้น มีรอบในกำรปรับปรุงที่
ค่อนข้ำงนำน คือ ทุก 5 ปี หรือ 10 ปี และมีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
หลำยส่วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกระทบต่อกำรน ำเสนอข้อมูลต่อระบบ
เศรษฐกิจและผลกระทบที่มีต่อกำรไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนหรือ
งำนทะเบียน  อีกทั้งกำรจัดจ ำแนกสถิติเป็นเสมือนแกนหลัก (Core) ของ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรผลิตสถิติในหลำยขั้นตอน จึงต้องมี
ขั้นตอนกำรพัฒนำที่ชัดเจน  รวมถึงสื่อสำรแผนกำรพัฒนำหรือกำร
ปรับปรุงกำรจัดจ ำแนกสถิติกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลยังคงสำมำรถ
น ำเสนอต่อผู้ใช้ได้อย่ำงถูกต้องและต่อเนื่อง 

 

วางแผน ก าหนด
ขอบเขต

จัดเตรียม
ร่าง

จัดท า
เอกสาร

ดูแลและ
สนับสนุน

การ
น าไปใช้

ขั้นตอนการพัฒนาการจัดจ าแนกสถิติ 
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ในแนวทำงกำรจัดจ ำแนกสถิตินี้ได้ก ำหนดขั้นตอนกำรพัฒนำไว้
ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ซึ่งในทำงปฏิบัติไม่จ ำเป็นต้องรอให้ขั้นตอนใดขั้นตอน
หนึ่งสิ้นสุดลง อำจมีบำงขั้นตอนที่สำมำรถเริ่มเตรียมกำรพร้อมหรือหรือ
คู่ขนำนกันได้ ขั้นตอนทั้งหมดประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 1 วางแผน   
- ก ำหนดและชี้แจงวัตถุประสงค์โดยรวมของกำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนก 
- ก ำหนดทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในโครงกำร เช่น บุคลำกร งบประมำณ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น 
- วำงแผนกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ ใช้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

กระบวนกำรให้ควำมคิดเห็น  เช่น ควรมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของ
กลุ่มผู้ใช้หรือไม่ ควรมีกำรประชุมคณะกรรมกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือไม่ วิธีกำรแก้ปัญหำหำกมีควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงกลุ่ม
ผู้ใช้ต่ำง/ผู้มีส่วนได้เสีย  เป็นต้น 

- ก ำหนดส่วนงำนและทีมท่ีรับผิดชอบ 
- ก ำหนดบทบำทของสมำชิกในทีม  
- ก ำหนดคำบเวลำกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดขอบเขต   
- ก ำหนดหน่วยสถิติท่ีต้องกำรจัดจ ำแนกให้ชัดเจน  
- ตรวจสอบว่ำมีกำรจัดจ ำแนกที่คล้ำยกันที่พัฒนำแล้วบ้ำงหรือไม่ 
- ตรวจสอบว่ำมีมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกที่พัฒนำโดยองค์กรระหว่ำง

ประเทศที่สำมำรถน ำมำอ้ำงอิงบ้ำงหรือไม่ 
- หำผู้ใช้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกำรจัดจ ำแนกสถิติทั้งในและนอก

หน่วยงำน 
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- ก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรน ำกำรจัดจ ำแนกสถิติไปใช้ เช่น ใช้เป็น
กรอบกำรจัดเก็บข้อมูล ใช้ในกระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นต้น 

- ก ำหนดสถำนะของกำรจัดจ ำแนกสถิติ เช่น กำรจัดจ ำแนกเพ่ือใช้ใน
หน่วยงำน กำรจัดจ ำแนกที่เป็นมำตรฐำนของประเทศไทย เป็นต้น 

- ก ำหนดชื่อกำรจัดจ ำแนกสถิต ิโดยชื่อควรสะท้อนให้เห็นลักษณะเฉพำะ
ของกำรจัดจ ำแนก และเป็นไปตำมข้อตกลงของกำรตั้งชื่อกำรจัด
จ ำแนก 

ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมร่าง   
- พิจำรณำวัตถุประสงค์หลักของกลุ่มผู้ใช้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

น ำมำเป็นหลักในกำรจัดท ำร่ำงกำรจัดจ ำแนกสถิติ 
- ก ำหนดรูปแบบของโครงสร้ำงกำรจัดจ ำแนกสถิติ เช่น แบบแนวรำบ 

แบบล ำดับขั้น เป็นต้น 
- ก ำหนดโครงสร้ำงหลักของกำรจัดจ ำแนกสถิติ 
- ก ำหนดรหัสรำยกำรกำรจัดจ ำแนกสถิติ 
- ก ำหนดชื่อรำยกำรของแต่ละรหัสให้กระชับและเข้ำใจได้ง่ำย 
- ก ำหนดรำยกำรเพ่ิมเติม ส ำหรับข้อมูลที่คำดไม่ถึงหรือมีรำยละเอียดไม่

ครบถ้วน 
- จัดท ำตำรำงเปรียบเทียบ 

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าเอกสารหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   
- จัดท ำค ำน ำในเอกสำรกำรจัดจ ำแนกสถิติ 
- จัดท ำค ำอธิบำยเกี่ยวกับแนวคิด ค ำนิยำม และค ำศัพท์เฉพำะที่ใช้ใน

กำรจัดจ ำแนก 
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- จัดท ำโครงสร้ำงภำพรวมของกำรจัดจ ำแนก เพ่ือให้ผู้ใช้เห็นโครงสร้ำง 
ระดับ รหัสได้อย่ำงง่ำยและเข้ำใจ 

- จัดท ำสรุปกระบวนกำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนที่ 
1–4 

- จัดท ำเป็นเอกสำรหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือส่งให้กับกลุ่มผู้ใช้และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ขั้นตอนที่ 5 ดูแลและสนับสนุนการน าไปใช้  เป็นกำรพิจำรณำและ
ก ำหนดวิธีกำรดูแล กำรปรับปรุง กำรส่งเสริม และสนับสนุนกำรน ำกำรจัด
จ ำแนกสถิติไปใช้ ซึ่งถือว่ำเป็นอีกขั้นตอนที่ส ำคัญมำกเพ่ือให้กำรจัดจ ำแนก
สถิติได้รับกำรพัฒนำ  มีกำรน ำไปใช้งำนอย่ำงถูกต้องและต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย 
- แจ้งกลุ่มผู้ใช้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบถึงวันที่จะเผยแพร่กำรจัด

จ ำแนกสถิติ 
- เผยแพร่และรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรจัดจ ำแนกให้กับสำธำรณชนทรำบ 
- ก ำหนดกระบวนกำรดูแลรักษำกำรจัดจ ำแนกสถิติ ได้แก่ 

 สร้ำงมั่นใจต่อผู้ใช้เพ่ือให้มีกำรน ำกำรจัดจ ำแนกสถิติไปใช้ในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล 

 ก ำหนดช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อกำรจัดจ ำแนกสถิติ 
 จัดอบรมเกี่ยวกับกำรใช้กำรจัดจ ำแนกสถิติ 
 ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรตอบค ำถำมและให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับ

กำรใช้กำรจัดจ ำแนกสถิติเพ่ือให้มีกำรน ำไปใช้อย่ำงต่อเนื่อง 
 สอบถำมควำมพึงพอใจ เพ่ือให้แน่ใจว่ำกำรจัดจ ำแนกสถิติยังคง

ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มผู้ใช้และผู้มีส่วนได้เสีย 
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ควำมสอดคล้องระหว่ำงมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกสถิติ 
เพื่อกำรเปรียบเทียบและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน 

 

ความสอดคล้อง (Harmonization) 

กำรปรับให้สอดคล้องกันในเชิงของสถิติมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวม
หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่เก็บรวมรวมจำกประชำกรที่แตกต่ำงกัน ช่วงเวลำที่
แตกต่ำงกัน  วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่ำงกัน หรือหน่วยสถิติท่ีแตกต่ำง
กัน  ซึ่งสำมำรถท ำให้สอดคล้องกันได้โดยต้องเป็นชุดข้อมูลที่มีกำรใช้
มำตรฐำนและกำรจัดจ ำแนกสถิติที่ เป็นแบบเดียวกันหรือที่มีควำม
สอดคล้องกัน  จะท ำไม่ได้ก็ต่อเมื่อพยำยำมที่จะท ำเอำมำตรฐำนหรือกำร
จัดจ ำแนกที่แตกต่ำงกันมำเปรียบเทียบกัน  ดังนั้นจึงต้องอธิบำยให้ชัดเจน
ว่ำตรงไหนของชุดข้อมูลที่มีควำมเหมือนหรือแตกต่ำงกัน  ซึ่งกำรปรับกำร
จัดจ ำแนกให้สอดคล้องกันมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. มีค ำอธิบำยและวัตถุประสงค์ของกำรวิเครำะห์ที่ต้องกำรน ำไปใช้ ซึ่ง
รวมถึงส่วนที่แสดงให้เห็นว่ำส่วนใดหรือรำยกำรใดระหว่ำงกำรจัดจ ำแนก
สถิติ 2 ชุด ที่มีควำมเหมือนหรือแตกต่ำงกัน เพ่ือให้สำมำรถประมำณ
ควำมถูกต้องของข้อมูลได้ เช่น หำกต้องกำรค ำนวณอัตรำกำรว่ำงงำน
ตำมกลุ่มอำยุ  อำจพบว่ำค ำนิยำมของตัวแปรอำยุที่ได้จำกชุดข้อมูล 2 
ชุดมีควำมแตกต่ำงกัน คือ ชุดหนึ่งใช้นิยำมของกำรค ำนวณอำยุจำก “ปี
ที่เกิด” ในขณะที่อีกชุดหนึ่งใช้ “อำยุเต็มปีบริบูรณ์จำกวันเกิดครั้ง
สุดท้ำย” ซึ่งท ำให้ผลของกำรค ำนวณอำยุที่ได้มีควำมแตกต่ำงกัน 
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2. มีกระบวนกำรปรับกำรจัดจ ำแนกและมำตรฐำนสถิติที่แตกต่ำงกันให้
เป็น  “กรอบมำตรฐำนกลำง  (common framework)”  และ
เปรียบเทียบควำมสอดคล้องกันให้ได้มำกที่สุด รวมถึงพยำยำมใช้
แนวคิดและค ำศัพท์กลำงร่วมกันและจัดท ำตำรำงเปรียบเทียบพร้อม
รำยละเอียดระหว่ำงกำรจัดจ ำแนกสถิติที่แตกต่ำงกัน  

3. ในกรณีของกำรจัดจ ำแนกสถิติที่แตกต่ำงกัน กำรปรับให้มีควำม
สอดคล้องกันได้นั้น  ต้องมีควำมเข้ำใจถึงพ้ืนฐำนและลักษณะของ
ควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจน กำรเลือกท่ีจะปรับให้เข้ำกับอันใดอันหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับกำรล ำดับควำมส ำคัญของกำรน ำไปใช้หรือควำมต้องกำร
ของผู้ใช้  

4. ต้องมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรจัด
จ ำแนกสถิติที่เกี่ยวข้อง หำกไม่มีกำรแลกเปลี่ยนดังกล่ำวอำจท ำให้มี
กำรตีควำมเก่ียวกับแนวคิดและค ำอธิบำยในแต่ละรำยกำรแตกต่ำงกัน 

5. ไม่ควรปรับกำรจัดจ ำแนกสถิติโดยไม่ค ำนึงถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น 
เช่น อำจมีผลต่อกำรวิเครำะห์ที่ใช้กำรจัดจ ำแนกในกำรน ำเสนอข้อมูล
เป็นอนุกรมเวลำ เป็นต้น ดังนั้นสิ่งส ำคัญคือ ควรมีกำรประกำศ
แผนกำรปรับแต่เนิ่นๆ ให้แก่ผู้ ใช้และผู้ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีเวลำ
เพียงพอส ำหรับผู้รับผิดชอบกำรจัดจ ำแนกในกำรวำงแผนเตรียมงำน  
และผู้ใช้ที่เตรียมพร้อมส ำหรับกำรน ำไปใช้ 

6. ผู้รับผิดชอบกำรจัดจ ำแนกสถิติที่เกี่ยวข้องควรท ำงำนร่วมกันในกำร
ปรับให้สอดคล้องกันหรือผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยอำจตั้งเป็น
คณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนในปรับกำรจัด
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จ ำแนกสถิติว่ำต้องกำรปรับให้มีควำมสอดคล้องแบบใด  โดยสำมำรถ
แบ่งประเภทกำรปรับกำรจัดจ ำแนกสถิติออกได้เป็น 3 ประเภท คือ  

6.1 กำรจัดจ ำแนกแบบอ้ำงอิง (Reference classifications)  

เป็นกำรจัดจ ำแนกสถิติที่ ได้รับกำรยอมรับในวงกว้ำง  มี
ข้อตกลงอย่ำงเป็นทำงกำรและได้รับกำรรับรองให้เป็นต้นแบบส ำหรับ
กำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดจ ำแนก ทั้งในส่วนของแนวคิดพ้ืนฐำน 
โครงสร้ำง และค ำนิยำมของรำยกำร   โดยกำรจัดจ ำแนกสถิติระหว่ำง
ประเทศถือว่ำเป็นกำรจัดจ ำแนกแบบอ้ำงอิงได้ก็ต่อเมื่อได้รับกำร
รับรองจำกคณะกรรมกำรสถิติแห่งสหประชำชำติ หรือคณะกรรมกำร
อ่ืนๆ เช่น องค์กำรศุลกำกรโลก (WCO)  องค์กำรอนำมัยโลก(WHO) 
กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ(IMF) องค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) องค์กำรแรงงำนระหว่ำง
ประเทศ(ILO) เป็นต้น ขึ้นอยู่กับประเด็นท่ีเป็นสำระส ำคัญ 

 
ตัวอย่ำงกำรจัดจ ำแนกแบบอ้ำงอิง (Reference 
classifications) 

- Harmonized Commodity Description and 
Coding System (HS) จัดท ำโดยองค์กำร
ศุลกำกรโลก (WCO) 

- International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities 
(ISIC) จัดท ำโดย United Nations Statistics 
Division (UNSD) 

ตัวอย่ำง 
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- Central Product Classification (CPC) จัดท ำ
โดย United Nations Statistics Division 
(UNSD) 

- International Standard Classification of 
Education (ISCED) จัดท ำโดยองค์กำรศึกษำ
วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ 
(UNESCO) 

- International Standard Classification of 
Occupations (ISCO) จัดท ำโดยองค์กำร
แรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) 

6.2 กำรจัดจ ำแนกแบบปรับเปลี่ยน (Derived classifications) 

เป็นกำรจัดจ ำแนกสถิติที่ยึดเอำกำรจัดจ ำแนกแบบอ้ำงอิงที่
สอดคล้องกันเป็นหลักในกำรก ำหนดรำยกำรจัดจ ำแนก โดยอำจ
น ำเอำรำยกำรจำกกำรจัดจ ำแนกสถิติแบบอ้ำงอิงมำจัดเรียงใหม่  
หรือน ำเอำรำยกำรกำรจัดจ ำแนกสถิติอ้ำงอิงมำแบ่งย่อยให้ละเอียด
มำกขึ้น  

 
ตัวอย่ำงกำรจัดจ ำแนกแบบปรับเปลี่ยน (Derived 
classifications) 

- Industrial Classification of Economic 
activities within the European 
Communities (NACE) ที่ยึดเอำ International 
Standard Industrial Classification of All 

ตัวอย่ำง 
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Economic Activities (ISIC) เป็นหลักในกำร
อ้ำงอิง 

- International Standard Classification of 
Occupations for European Union 
purposes (ISCO-(COM)) ยึดเอำ 
International Standard Classification of 
Occupations -88 เป็นหลักในกำรอ้ำงอิง 

6.3 กำรจัดจ ำแนกแบบสัมพันธ์ (Related classifications) 

เป็นกำรจัดจ ำแนกที่อำจมีเพียงบำงส่วนหรือบำงระดับของ
โครงสร้ำงที่สำมำรถอ้ำงถึงกำรจัดจ ำแนกแบบอ้ำงอิงได้  

 
ตัวอย่ำงกำรจัดจ ำแนกแบบสัมพันธ์ (Related 
classifications) 

- North American Industry Classification 
System (NAICS) พัฒนำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้สำมำรถเปรียบเทียบกับ ISIC ได้ในระดับ 2 
หลัก 

- Australian and New Zealand Standard 
Industrial Classification (ANZSIC) พัฒนำขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สำมำรถเปรียบเทียบกับ 
ISIC ได้บำงส่วน 

ตัวอย่ำง 
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ในกรณีที่ต้องกำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติตำมประเภท
อุตสำหกรรมของแต่ละประเทศ อำจก ำหนดให้ประเภทของกำรจัด
จ ำแนกสถิติเป็นแบบมีกำรปรับเปลี่ยนหรือแบบสัมพันธ์ก็ได้ ขึ้นกับ
ควำมต้องกำรของแต่ละประเทศ เช่น ถ้ำเป็น “กำรจัดจ ำแนกแบบ
ปรับเปลี่ยน” โดยอำจใช้โครงสร้ำงเดียวกันกับ ISIC แต่มีกำรก ำหนด
รำยกำรให้ละเอียดมำกขึ้นกว่ำโครงสร้ำงของ ISIC ที่มีอยู่ นอกจำกนี้
ยังอำจตัดทอนบำงรำยกำรของโครงสร้ำง ISIC ที่ไม่สอดคล้องกับ
บริบทของประเทศ เช่น Industrial Classification of Economic 
activities within the European Communities ( NACE)  ที่ มี
โครงสร้ำงเหมือน ISIC เป็นต้น  

แต่หำกเลือกกำรจัดจ ำแนกแบบสัมพันธ์ รำยกำรที่ก ำหนด
อำจมีโครงสร้ำงบำงส่วนเหมือน ISIC และบำงส่วนแตกต่ำงจำก ISIC 
บำงส่วน เช่น North American Industry Classification System 
(NAICS)  ที่มีโครงสร้ำงเหมือนกับ ISIC ในระดับเลขสองหลักเท่ำนั้น 
เป็นต้น 
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ค ำอธิบำยศัพท์ 
 
 
การจัดจ าแนกสถิติ (Statistical Classification) 
เป็นกำรจัดจ ำแนกท่ีพัฒนำขึ้น เพ่ือจัดกลุ่มชุดของรำยกำรข้อมูลทีมี่
ควำมสัมพันธ์กันในรูปแบบที่มีควำมหมำย เป็นระบบ และเป็นมำตรฐำน 
เพ่ือใช้ในกำรผลิตและน ำเสนอข้อมูลสถิติ  
 
การจัดจ าแนกตามสากล (International Classification) 
เป็นกำรจัดจ ำแนกท่ีพัฒนำโดยหน่วยงำนหรือองค์กรระหว่ำงประเทศ 
 
การจัดจ าแนกที่น ามาปรับให้สอดคล้องกัน (Harnomised 
Classification) 
เป็นกำรจัดจ ำแนกท่ีพัฒนำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวมหรือเปรียบเทียบ
ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนหรือระหว่ำงประเทศ โดยใช้แนวคิดและโครงสร้ำง
กำรจัดจ ำแนกเหมือนกัน 
 
การจัดจ าแนกแบบแนวราบ (Flat Classification) 
กำรจัดจ ำแนกที่มโีครงสร้ำงเพียงระดับเดียว 
 
การจัดจ าแนกแบบล าดับขั้น (Hierarchic Classification) 
กำรจัดจ ำแนกที่มโีครงสร้ำงมำกกว่ำหนึ่งระดับ ซึ่งจ ำนวนระดับนั้นขึ้นกับ
ควำมละเอียดของข้อมูลที่ต้องกำร 
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ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Exhaustiveness) 
กำรมีรำยกำรกำรจัดจ ำแนกสถิติที่จ ำเป็นให้ครบถ้วน เพ่ือกำรตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ส ำหรับตัวแปรที่จัดจ ำแนก 
 
ความสมดุลของสถิติ (Statistical Balance) 
ในกำรพัฒนำกำรจัดจ ำแนกสถิติ ไม่ควรให้มีรำยกำรจัดจ ำแนกในระดับ
เดียวกันมีขนำดประชำกรทีแ่ตกต่ำงจำกรำยกำรอ่ืนมำกเกินไป หำกท ำได้
ควรกระจำยให้แต่ละรำยกำรมีขนำดประชำกรที่ใกล้เคียงกัน ไม่เอนเอียง
ไปด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  
 
ทดสอบทางสถิติถึงความความถูกต้องในการใช้งาน (Statistical 
Feasibility) 
กำรทดสอบควำมเป็นไปได้ของควำมถูกต้องในกำรจัดจ ำแนกข้อมูลลงใน
แต่ละรำยกำร ดังนั้นกำรแบ่งประเภทหรือจัดจ ำแนกข้อมูลของแต่ละ
รำยกำร ต้องมีควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจน เพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถจัดจ ำแนก
ข้อมูลลงในรำยกำรได้อย่ำงง่ำยดำยและถูกต้อง 
 
ความเป็นอิสระระหว่างแต่ละรายการที่จัดจ าแนก (Mutual 
Exclusivity) 
กำรจ ำแนกหรือจัดประเภทข้อมูลออกมำเป็นแต่ละรำยกำร  จ ำเป็นต้องมี
ควำมแตกต่ำงหรือมีควำมเป็นอิสระต่อกันอย่ำงชัดเจน สำมำรถจัดจ ำแนก
หรือจัดประเภทลงในรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเท่ำนั้น ต้องไม่เกิดกรณีท่ีจัด
ประเภทลงซ้ ำกันหรือหำที่ลงไม่ได้  
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ฉบับทีก่ารจัดจ าแนก (Classification Version) 
สิ่งที่แสดงถึงล ำดับกำรปรับปรุงกำรจัดจ ำแนกสถิติในเรื่องเดียวกัน เนื่องจำก
กำรจัดจ ำแนกสถิติอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หำกมีกำรประเมินสถำนกำรณ์
กำรน ำข้อมูลสถิติมำใช้งำนแล้วพบว่ำไม่สะท้อนควำมเป็นจริงเท่ำท่ีควร จึงมี
กำรปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีแท้จริง จึงต้องมี “ฉบับ” 
เพ่ือแจ้งให้ผู้ใช้ทรำบ 
 
ชื่อย่อการจัดจ าแนก (Classification Identifier) 
เป็นค ำย่อเพ่ือใช้เรียกชื่อกำรจัดจ ำแนก มักเป็นค ำย่อจำกชื่อภำษำอังกฤษ 
เช่น ISIC ย่อมำจำก International Standard Industrial Classification 
of All Economic Activities  เป็นต้น 

 
ตารางเปรียบเทียบ (Condordance) 
ตำรำงที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรจัดจ ำแนกต่ำงฉบับกัน หรือกำรจัด
จ ำแนกต่ำงเรื่องหรือต่ำงตัวแปรกัน เพ่ือให้ข้อมูลสำมำรถเปรียบเทียบได้แม้
จะเป็นสถิติที่ผลิตขึ้นจำกหน่วยงำนที่แตกต่ำงกันหรือต่ำงช่วงเวลำก็ตำม 
 
มาตรฐานการจัดจ าแนก (Standard Classification) 
กำรจัดจ ำแนกที่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและแนวทำงที่ก ำหนด ซึ่งได้รับกำร
รับรองและยอมรับโดยทั่วไป 
 
รหัสรายการ (Code) 
ตัวอักษรหรือตัวเลข หรืออำจผสมกันระหว่ำงตัวอักษรหรือตัวเลข จ ำนวน
หนึ่งตัวหรือมำกกว่ำหนึ่งตัว    เพ่ือก ำหนดเป็นรหัสรำยกำรของกำรจัดจ ำแนก 
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หน่วยสถิต ิ(Statistical Units) 
หน่วยที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งท่ีได้จำกกำรสังเกตหรือกำรวัด โดย
หน่วยสถิติสำมำรถเป็นได้ทั้ง คน ผลิตภัณฑ์ สถำนประกอบกำร พ้ืนที่ทำง
ภูมิศำสตร์ เป็นต้น 
 
อรรถาภิธานศัพท์และไฟล์รหัส (Thesaurus and Codefiles) 
รำยชื่อข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละรหัสที่ได้จำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกแหล่ง
ต่ำงๆ ค ำที่มักสะกดผิด ค ำที่มีควำมหมำยเดียวกัน หรือแม้แต่ค ำที่คนละ
ควำมหมำยแต่ถูกจัดจ ำแนกไว้ในกลุ่มเดียวกัน และน ำข้อมูลที่ได้มำจัดเก็บ
ตำมรำยกำรที่ก ำหนดไว้ในกำรจัดจ ำแนก เพ่ือน ำมำสร้ำงเป็นไฟล์รหัสและ
น ำมำใช้ในกำรลงรหัสข้อมูลแบบอัตโนมัติ 
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