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 ที่มาและความส าคัญ 
 ด้วยระบบสถิติของประเทศไทยเป็นแบบกระจายงาน (Decentralized) 
ท าให้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศต่าง ๆ ของภาครัฐ ทั้งทางด้านเกษตร  
ด้านการคมนาคมและขนส่ง ด้านการค้าและการพาณิชย์ ด้านอุตสาหกรรม 
ด้านการท่องเที่ ยว  ด้านสั งคม และด้านสาธารณสุข กระจายอยู่ 
ตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 
ส่งผลให้เกิดระบบสถิติและหน่วยของข้อมูลสารสนเทศในหลายหน่วยงาน 
จึงท าให้ระบบข้อมูลสารสนเทศนั้น มีรูปแบบ คุณภาพ และวิธีการจัดเก็บ
ข้อมูลที่แตกต่างกัน ท าให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของภาครัฐ
ด้วยกัน ภาคเอกชนและประชาชน ต้องสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในข้อมูลนั้น ซึ่งท าให้เสียเวลา และส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน การปฏิบัติราชการ และการด าเนินนโยบายต่าง ๆ ของ
รัฐบาล  
 ส านักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางในการจัดการข้อมูล
สถิติของประเทศ ตามพระราชบัญญัติส ถิติ  พ .ศ .  2550 มีหน้าที่ 



ในการรวบรวมข้อมูลสถิติของแต่ละหน่วยงาน ตรวจสอบมาตรฐานข้อมูล 
และจัดท าข้อมูลสถิติทางการของประเทศทั้งหมด 21 สาขา นอกจากนี้
ส านักงานสถิติแห่งชาติมีความจ าเป็นเร่งด่วนในพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล 
ให้มีความทันสมัย โดยการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลทางเลือก (Alternative 
Data Source) เช่น ข้อมูลทะเบียน (Registered-Data), Big Data, ข้อมูล 
Government Open Data เป็นต้น เ พ่ือเ พ่ิมความถูกต้อง ทันสมัย 
ทันเวลาของข้อมูล พร้อมน าข้อมูลมาจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหาร (Management Information System : MIS) ส าหรับ
สนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาล อีกทั้งยังสามารถลดภาระการให้ข้อมูล
ของภาคประชาชนได้ 
 อย่างไรก็ดี การด าเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จ าเป็นต้องใช้
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหาร (Management Information System : MIS) ที่มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างส่วนราชการในระดับกระทรวงและระดับ
พ้ืนที่ โดยใช้วิธีการที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น Statistical Data and 
Metadata eXchange (SDMX) เป็นอย่างน้อย และสามารถน าเสนอ
ข้อมูลได้หลายมิติ (Multidimensional) จากหลายมุมมอง อีกทั้งต้อง
สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจการใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลให้กับ
หน่วยงานภาครัฐกว่า 200 หน่วยงานที่ต้องส่งข้อมูลสถิติให้ส านักงานสถิติ
แห่งชาติได้ นอกจากนี้ส านักงานสถิติแห่งชาติต้องมีผู้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการพัฒนาซอฟแวร์เพ่ือจัดเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น Social 
Media และเว็ปไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น และเพ่ือให้เกิดการจัดท าข้อมูลสถิติที่



สมบูรณ์ ผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถสร้างโมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่จัดเก็บจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ โดยอาจน าโมเดลการวิเคราะห์จากการ
เทียบเคียง (Benchmark) กับหน่วยสถิติในต่างประเทศ/หน่วยงานระหว่าง
ประเทศที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจากแหล่งข้อมูลอ่ืน หรือศึกษา
จากงานวิจัยสมัยใหม่ต่าง ๆ เพ่ือให้ข้อมูลผลลัพธ์เกิดความถูกต้องและ
สมบูรณ์  
 ส านักงานสถิติแห่งชาติได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาก าลังคน
คุณภาพจากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น ส านักงาน ก.พ. ในการให้ทุนศึกษา
ต่อ ทุนฝึกอบรมระยะสั้น และระยะยาว ส าหรับข้าราชการ ทุนรัฐบาล 
เพ่ือดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ 
(UIS) และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการสนับสนุน 
ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมฝึกอบรมในทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น หลักสูตร
พ้ืนฐานเกี่ ยวกับ Big Data และ Block Chain เป็นต้น อย่ างไรก็ดี 
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งใน และต่างประเทศ หรือการฝึกอบรม
ระยะสั้น ยังไม่สามารถพัฒนาก าลังคนคุณภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างประสิทธิภาพได้ทันเวลา และการศึกษาทฤษฏีในบางครั้งไม่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ได้จริงในการท างาน ซึ่งท าให้ส านักงานฯ เสียโอกาส 
ในการน าความรู้ที่ได้ไปศึกษามา มาใช้ในการพัฒนางานจริงโดยเฉพาะ 
การปฏิบัติงานในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
 ข้อเสนอแนะ 
 จากที่นางสาวฑิตฐิตา อังกาบสี ได้เข้ารับทุนฝึกอบรมส าหรับ
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ (HR 



Unit) และได้ไปศึกษาดูงานการพัฒนาก าลังคนคุณภาพที่บริษัท AEON 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีการจัดท า Business Academic Collaboration กับ
สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ และการจัดท าความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งผู้ปฏิบัติงานไปเรียนรู้ งานจริง  
(On the Job Training) เพ่ือน าความรู้ ทักษะที่ได้รับมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน นั้น 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติสามารถพิจารณาการสร้างความร่วมมือที่มี
ลักษณะคล้ายกับบริษัท AEON โดนเน้นพัฒนาความร่วมมือทางด้านสถิติ
และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ “Statistics and Technology Collaboration”  
กับหน่วยงานทางด้านการศึกษา หน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาซอฟแวร์
ในการเชื่อมโยงข้อมูล การจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลจาก Big Data, Government 
Open Data etc. และหน่วยงานระหว่างประเทศที่เป็นผู้ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานทางด้านสถิติและเทคโนโลยีในระดับภูมิภาค และระดับ
โลก โดยส านักงานสถิติแห่งชาติสามารถพัฒนาความร่วมมือใน 3 ด้าน ดังนี้ 
 การศึกษาในมหาวิทยาลัยระยะสั้น 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติควรมีการจัดท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อเสียงในประเทศ เพ่ือให้ก าลังคนคุณภาพสามารถลงทะเบียนเข้าเรียน
ในสาขาวิชาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว จะท าให้
ส านักงานสถิติแห่งชาติสามารถส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมศึกษาในรายวิชาที่
ขาดแคลนได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งสามารถลดข้อจ ากัดทางด้าน 
การสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถมาให้
ความรู้ ในองค์กร อุปกรณ์ในการศึกษา สิทธิบัตรในการใช้โปรแกรม



ซอฟแวร์ต่าง ๆ เนื่องจากการลงทุนในเรื่องดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
และทักษะ ความรู้ที่ผู้ปฏิบัติงานขาดแคลนเป็นทักษะเฉพาะตัว ถือเป็นองค์
ความรู้ใหม่ ยังไม่มีการด าเนินงานมาก่อน จึงต้องอาศัยการพิสูจน์จากการ
ท าวิจัย ซึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทยมักมีการท าการศึกษา วิจัย 
ในองค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งจักเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของส านักงานสถิติ
แห่งชาติเป็นอย่างมาก นอกจากนี้การเข้าเรียนในห้องเรียน จะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ฝึกการปฏิบัติงานจริง โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด  
 นอกจากนี้ การจัดท าข้อตกลงในการศึกษาในมหาวิทยาลัยระยะสั้น
นั้น ส านักงานสถิติแห่งชาติสามารถสนับสนุนข้อมูลสถิติในการศึกษาวิจัย
ให้มหาวิทยาลัยที่มีการจัดท าข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือเป็นการสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยทางด้านสถิติ และเทคโนโลยี อนึ่งส านักงานสถิติแห่งชาติจะเป็น
ส่วนส าคัญในการผลักดันให้วงการสถิติและเทคโนโลยีของประเทศไทยมี
การพัฒนาขึ้นในอนาคต  
 การฝึกงาน 
 หากผู้ปฏิบัติงานของส านักงานฯ ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่
ต้องเข้าฝึกงาน ส านักงานสถิติแห่งชาติควรมีการจัดท าความร่วมมือกับ
บริษัทเทคโนโลยี/พัฒนาซอฟแวร์ชั้นน าของประเทศ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่
ผ่านการศึกษาทฤษฏีในมหาวิทยาลัย ได้น าความรู้ไปปฏิบัติงานจริงใน
สิ่งแวดล้อมการท างานที่แตกต่างจากการท างานในภาครัฐ โดยผู้ปฏิบัติงาน
ยังคงรับเงินเดือนจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ในความร่วมมือนี้จะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเรียนรู้กระบวนการท างานในหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ  



ฝึกการท างานจริงโดยมีผู้เชี่ยวชาญในภาคเอกชนเป็นผู้ควบคุม ซึ่งจะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าความรู้จากการท างานจริงในหน่วยงานดังกล่าว  
มาใช้พัฒนาการท างานของส านักงานสถิติแห่งชาติได้ ซึ่งถือเป็นการพัฒนา
ก าลังคนคุณภาพที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้เวลาในการ
พัฒนาไม่นานนัก แต่ผู้ปฏิบัติงานจะได้เรียนรู้ทั้งกระบวนการท างานใหม่ ๆ 
กระบวนการคิดของผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชน ลักษณะการท างานใน
รูปแบบเอกชนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างเครือข่ายกับ
ผู้ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในภาคเอกชนอีกด้วย  
 Secondment Program  
 ส านักงานสถิติแห่ งชาติควรจัดท าความร่ วมมือในรูปแบบ 
Secondment Program กับหน่วยงานไม่แสวงหาก าไร ที่ด าเนินงาน
ทางด้านสถิติและเทคโนโลยีร่วมกับส านักงานสถิติแห่งชาติมาอย่างยาวนาน 
เช่น ASEAN Statistics Division, ASEAN Secretariat, United Nations 
Food and Agriculture Organization, และ United Nations Economics  
and Social Commission for Asia and the Pacific เป็นต้น โดยการ
สร้างความร่วมมือในลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ ผู้ปฏิบัติงานที่มี
ศักยภาพของส านักงานสถิติแห่งชาติสามารถเข้าไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ดังกล่าว เพื่อทราบถึงทิศทางในการด าเนินงานทางด้านสถิติและเทคโนโลยี
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย และภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั่วโลก และมี
ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน รวมถึงมีโอกาสเข้าร่วม
โครงการในการให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ผู้ที่มีทักษะทางด้านสถิติ



และเทคโนโลยี ตามที่องค์การสหประชาชาติสนับสนุนความร่วมมือใน
รูปแบบ South-South Cooperation  
 โดยการจัดท าข้อตกลง Secondment Program จะท าให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ที่มีศักยภาพได้ท างานที่ท้าทาย และเป็นงานที่มีความส าคัญระดับนโยบาย 
เช่น การวางแผนการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วย
ให้ส านักงานสถิติแห่งชาติสามารถวางแผนการพัฒนาบุคลากรได้ตรงตาม 
ทิศทางการด าเนินงานอย่างแท้จริง ส่งผลให้สามารถยกระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในด้านสถิติและเทคโนโลยี อีกทั้ งสามารถปรั บตัว 
จากประเทศผู้รับความช่วยเหลือ เป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือกับ
ประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าตามทิศทางการด าเนินงานของ Sustainable 
Development Agenda และเนื่องจากการความร่วมมือดังกล่าว เป็นการ
พัฒนาการด าเนินงานระดับนโยบาย ท าให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูงของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติในต าแหน่งงานสนับสนุน มีโอกาสเท่าเทียมกับ
ผู้ปฏิบัติงานในสายงานหลักในการเข้าร่วมใน Secondment Program 
ด้วย  
 บทสรุป 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติควรมีการพัฒนาก าลังคนคุณภาพ ในทักษะที่จ าเป็น 
เร่งด่วน ผ่านทางการจัดท าความร่วมมือใน 3 ด้าน กล่าวคือ การศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยระยะสั้น การฝึกงาน และ Secondment Program ความร่วมมือ 
ที่กล่าวมานั้นสามารถลดข้อจ ากัดทางด้านเวลา การสื่อสาร และเพ่ิมความ
ยืดหยุ่นในการพัฒนาทักษะความรู้ที่ส าคัญและขาดแคลนอย่างเร่งด่วน 



เพ่ือน ากลับมาพัฒนางานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า พร้อมยังมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านวิชาการสถิติ
และเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือประเทศที่พัฒนา
น้อยกว่าอีกด้วย  
 
  
  
  
 
 
 
 

 
 


