
ผังงาน: การประมวลผลและเสนอผลขอมูลสถิติ

Machine Edit

จัดเก็บขอมูลลง
ระบบฐานขอมูล

Verify ขอมูล

ใหบริการขอมูล
ดวย NSO-GIS

ใหบริการขอมูล
ดวย Data Lab.

ใหบริการขอมูล
ดวย CensusInfo

Databases (Oracle)

นําเสนอรายงาน
ดวยสื่อตางๆ

นําเสนอรายงาน
บน NSO-Web

ใหบริการขอมูล
ดวย Data Werehouse

ประมวลผล
ตารางรายงาน

แบบสอบถาม

บรรณาธิกรและลงรหัส

Scan แบบสอบถาม

ขอมูล Image

ประมาณคาสถิติ
(คํานวณคาถวงนํ้าหนัก)

 ICR

Data Entry Web App.

ICR Server



Data Capturing

Raw Data

Corrected Data

Weighted Data

บรรณาธิกรและลงรหัส

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

ประมาณคาสถิติ
(คํานวณคาถวงน้ําหนัก)

ตารางรายงาน
(ระดับจังหวัด ภาค และทั่วราชฯ)

ตารางรายงาน

Microdata
(Oracle)

หยุด

ผังงาน : การประมวลผลขอมูลสถิติ (สวนกลาง)

แบบสอบถาม

เริ่ม

1. Match Control check
2. Structure check
3. Range check
4. Consistency check

1. ระบบ Data Entry
2. ระบบ ICR
3. Pocket PC

4. Web App.



แบบสอบถาม

Weighted Data

บรรณาธิกรและลงรหัส

ประมาณคาสถิติ
(คํานวณคาถวงน้ําหนัก)

ตารางรายงาน
(ระดับจังหวัด ภาคและทั่วราชฯ)

ตารางรายงาน
(ระดับจังหวัด ภาคและทั่วราชฯ)

Microdata
(Oracle)

ขอมูลระดับภาคและ
ท่ัวราชอาณาจักร

สวนที่ 2:สวนกลาง

สวนที่ 1:สวนภูมิภาค

Raw Data

1. Match Control check
2. Structure check
3. Range check
4. Consistency check

บันทึก/แกไขขอมูล

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

ตารางรายงานเบื้องตน
(ระดับจังหวัด)

ตารางรายงานเบื้องตน
(ระดับจังหวัด)

Corrected Data

สํารองขอมูล

Upload 
เขาสวนกลาง

FTP Server
http://ftp.nso.go.th

เริ่ม

หยุด

หยุด

ผังงาน : การประมวลผลขอมูลสถิติ (สวนภูมิภาค)

Download

1. Data entry



Pocket PC

ผังงาน: การประมวลผลและเสนอผลขอมูลสถิติ โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนฯ

นําเสนอรายงาน
ดวยสื่อตางๆ

นําเสนอรายงาน
บน NSO-Web

แบบสอบถาม
Requirement

Web ประสานสถิติภูมิภาค
(cwt.nso.go.th)

สวนกลาง

พัฒนาระบบงานฯ

Upload

Download / Install

ถายโอนขอมูล (Text file)

สงเขาสวนกลางทาง e-mail

บันทึกขอมูลดวยระบบ PDA 
(Personal Digital Assistant)

Raw Data

ประมวลผลตารางรายงาน

สวนกลาง

สวนภูมิภาค

ตรวจสอบความแนบนัย



               แผนผังภาพรวมของระบบบันทึกข้อมลู 
 

 
 
 
  

                           
 
                                                                           
 
   
                                                                                                                                                                                   
  
 
                                                                                                                        
 
 
        

 
 
 
     

  แบบสอบถาม

1. ระบบ ICR  ส่วนกลาง 

สแกนแบบสอบถาม 

Image file 

อ่านและแปลค่าข้อมูล

ตรวจสอบค่าทแีก้ไขไม่ได้ 

แก้ไขคา่ที่อ่านไม่ถูกต้อง

แสดงคา่ที่อ่านได ้

แก้ไขให้ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

   ผลการแก้ไข 

แก้ไขไม่ได้

แก้ไขได้

2. Pocket PC 

แบบสอบถามบน Pocket PC 

เก็บข้อมูลงานสนาม 

ข้อมูลที่ได้ 

           

ถ่ายโอนข้อมูล 

3. Web Internet 

แบบสอบถามทาง Internet 

ผู้ให้ข้อมูล Login เข้าระบบ

กรอกข้อมูล 

ระบบติดตามงาน 

4. Key in 
ลงรหัส 

นําเสนอและเผยแพร ่

 บันทึกข้อมูลบน PC (Key in) 

ตรวจสอบข้อมูล 
ไม่ถูกต้อง 

ประมวลผลข้อมูล 

วิเคราะห์   ตารางรายงานผล

ส่วนภูมิภาค

External Storage 
 Server ระบบ ICR  

ส่วนภูมิภาค

Export data 

Database 
(Input file)  

  แบบสอบถาม

ประมวลผลเบื้องต้นระดับจังหวัด 
 Input file     

Server

ถูกต้อง 

  PC / Notebook  

แผนผังภาพรวมของระบบบันทึกข้อมูล  ศทก. 02/03/2012 



World Bank ไดพัฒนา Software Tools ขึ้นมาสําหรับใชในการจัดเก็บขอมูล 
Metadata ตามมาตรฐาน DDI สามารถนําขอมูลเขาระบบและจัดเก็บ Metadata 
ที่สอดคลองกับขอมูลที่จัดเก็บ โดยสามารถแปลง Metadata เปน PDF, XML 
หรือจัดทําชุดขอมูลเพื่อเผยแพรทาง CD-ROM หรือเผยแพรผาน Web Cataloguing 
system Application  โดย Software Tools จะประกอบดวย

. Microdata Management Toolkit (MMT)

. National Data Archive application (NADA) 

DDI เกิดขึ้นจากความพยายามในการสรางมาตรฐานสากลสําหรับการอธิบายขอมูลทางดานสังคมและเศรษฐกิจ 
มาตรฐาน DDI เปนมาตรฐานสากลใชอธิบายดวยภาษา XML และเชื่อมโยงรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล (Metadata) กับขอมูล
ระดับยอย (Microdata )โดยมีการเก็บรายละเอยีดขอมูลสถิติตามวงจรของการจัดทําขอมูลตั้งแต การสรางกรอบแนวคิด การ
จัดเก็บ การประมวลผล การเผยแพร การคนหา การวิเคราะห  การจัดเก็บ ไวอางอิง ถาหากพิจารณาจากโมเดลกระบวนงาน
ทางดานสถิติ GSBPM (Generic Statistical Business Process Model)
DDI จะเปนมาตรฐานในการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลระดับ Microdata  และ SDMX (Statistical Data and 
Metadata eXchange Standard) จะเปนมาตรฐานที่อธบิายโครงสรางขอมูลสถิติระดับ Macrodata และ Aggregate 
data  

DDI : Data Documentation Initiative .....................

สวนนี้แสดงรายละเอียดขอมูลในแตละตัวแปรรวมทั้งปายกํากับตัวอักษรคําถาม ขอความ,ตัวแปร คาความเปนมาวิธีการและอืน่ ๆ

การใชมาตรฐาน DDI  .....

สวนนี้จะชวยการอธิบายรายละเอียดขอมูลรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชนเอกสาร (แบบสอบถามการบันทึกขอมูล  
รายงานการวิเคราะหทางเทคนิค คูมือผูสัมภาษณ เปนตน) ขอมูลโปรแกรมประมวลผล การวิเคราะหภาพถายและแผนที่ 

ภาพแสดง SDMX และ DDI ในกระบวนการผลติสถติ ิGSBPM การเปรยีบเทยีบมาตรฐาน 
DDI กับ Metadata ของ สสช

รายละเอียดสวนนี้จะประกอบดวยขอมูลภาพรวม ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับวิธีการศึกษา การอางถึงที่เก็บรวบรวมและเผยแพร
ขอมูลสรุป (abstract) เนื้อหาของขอมลู ขอมูลเกี่ยวกบัวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการประมวลผล เปนตน

สวนนี้อธิบายความสอดคลองโดยรวมที่เปนเอกสารหลากหลายและเผยแพรโดยหนวยงานเดียวกันที่ผลิตขอมูล  เปนสวนสําคัญไม
เพียงที่จะใหขอมูล (metadata) เทานั้น แตยังเกี่ยวกับกระบวนการที่ประกอบคําอธิบายเอกสารดวยขอมูลภาพรวมที่มคีําอธิบาย 
DDI ตามเอกสาร XML, หรือ  "metadata เกี่ยวกบัเมตาดาตา"

สวนนี้จะใชเพื่ออธิบายขอมูลแตละแฟมในสวนของเนื้อหาที่มีการบันทึก จํานวนตัวแปรตางๆ  ขอมูลผูพัฒนาแฟมขอมูลและอื่น ๆ

DDI  แบงรายละเอียดของ Metadata เปน 5 สวน.....



การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการแปลงแผนแมบท
ระบบสถิติประเทศไทยไปสูการปฏิบัติ

ใช Software Tool
: MMT

เพื่อนําเขา --> Stock 
ขอมูล

ใช Software Tool : 
NADA

เพื่อสงออกขอมูล ใน 
Stock 

คณะอนุกรรมการสถิติสาขา..... พิจารณา
คัดเลือกสถิติทางการจากขอมูล ที่ ฝาย
เลขานุการฯ นําเสนอ

คณะอนุกรรมการสถิติสาขา..... พิจารณา
คัดเลือกสถิติทางการจากขอมูล ที่ ฝาย
เลขานุการฯ นําเสนอ

คณะอนุกรรมการสถิติสาขา..... พิจารณา
คัดเลือกสถิติทางการจากขอมูล ที่ ฝาย
เลขานุการฯ นําเสนอ


