
การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใชข้้อมูล 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการผลิตข้อมูล

ของส านักงานสถิติแห่งชาติ

กองนโยบายและวิชาการสถิติ

ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

พ.ศ. 2562



 
รายงาน 

การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการผลิตข้อมูล   
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

                              
       
 
 

 

 
 
 

 

 
รายงานผลการสาํรวจฉบบัน้ี ใชส้าํหรบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

 หา้มมใิหนํ้าไปเผยแพรต่่อโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 



 

 

การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการผลิตข้อมูล   
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

                              



สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

สารบัญ 

หน้า 
1. ที่มา 1
2. ระเบยีบวิธีการสํารวจ 1

2.1  การเลือกหน่วยตัวอย่าง 1
2.2  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2
2.3  คาบการเก็บรวบรวมข้อมูล 2
2.4  การสร้างแบบสอบถาม 2
2.5  การประมวลผล 2
2.6  หลักเกณฑ์การคํานวณค่าต่างๆ 3
2.7  จํานวนแบบสอบถามท่ีได้รับ 3

3. ผลการสาํรวจ 4
3.1  ความพึงพอใจในภาพรวม 4
3.2  ความพึงพอใจในแต่ละประเด็น/ประเด็นย่อย 4
3.3  ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ 5
 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  7
ภาคผนวก ข  แบบสอบถาม  9

 

 
 



สํานักงานสถิติแห่งชาติ  1

1. ที่มา 
ตามที่ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่มีต่อการผลิตข้อมูลของ สสช. เพ่ือติดตามความสําเร็จของการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตข้อมูล
สถิติ ตลอดจนเป็นการวัดความสําเร็จของการดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็น
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์ ตามพันธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการน้ัน 

 สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวช้ีวัด คือ 
“ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 
ความสําเร็จของตัวช้ีวัดน้ี จะพิจารณาจากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน/ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่ใช้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่ได้ภายในปีงบประมาณ เทียบกับจํานวนข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจและสังคมเป้าหมายที่กําหนดไว้ตามแผนงานทั้งหมด โดยมีเป้าหมายการประเมินผล คือ 

 
การประเมิน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 เป้าหมาย 

รวบรวมข้อมูลรายช่ือผู้ใช้ข้อมูล/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
จากศูนย์/กอง ที่เก่ียวข้องและจัดเตรียม

กระบวนการสํารวจ 

ร้อยละ 85 

 
เพ่ือให้การจัดทําข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายในปีงบประมาณ บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายตัวช้ีวัด สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานและ
ผลลัพธ์ของการใช้จ่ายงบประมาณได้ สํานักงานสถิติแห่งชาติ จึงจัดทําการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการผลิตข้อมูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การนําไปใช้ประโยชน์ 
- เป็นตัวช้ีวัดผลลัพธ์ของการดําเนินการหมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็น
ระบบราชการ 4.0  

  
2. ระเบียบวิธกีารสํารวจ 

ระเบียบวิธีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการผลิตข้อมูล
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียด ดังน้ี  

2.1  การเลือกหน่วยตัวอย่าง   
สําหรับการสํารวจน้ี กําหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้ข้อมูลหลัก ผู้ใช้ข้อมูลอ่ืนๆ 

(หน่วยงาน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อขอใช้ข้อมูลที่จัดทําโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
ผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ ของกองสถิติพยากรณ์) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตข้อมูล หรือในการ
ขอใช้ข้อมูลโครงการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่มีการติดต่อประสานงานกับกองต่างๆ ที่รับผิดชอบ
ในการจัดทําโครงการสํารวจที่ เผยแพร่ภายในปีงบประมาณ พ.ศ . 2562 ได้แก่ กองสถิติเศรษฐกิจ           
กองสถิติสังคม กองสถิติสาธารณมติ และกองสถิติพยากรณ์ โดยกําหนดให้ผู้ใช้ข้อมูลหลัก ผู้ใช้ข้อมูลอ่ืนๆ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย เป็นหน่วยตัวอย่าง  
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2.2  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการสํารวจคร้ังน้ี แบ่งได้เป็น 3 วิธี ได้แก่  
(1) วิธีการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์หรือทาง

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  สําหรับผู้ใช้ข้อมูลและผู้มีส่วนได้เสียที่มีรายช่ือและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
(2) วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ : สําหรับผู้ใช้ข้อมูลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีรายช่ือ

และ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  
(3) วิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า : สําหรับผู้ใช้ข้อมูลที่มาติดต่อขอใช้บริการด้วย

ตนเอง   ที่จุดให้บริการของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  
2.3  คาบการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

กําหนดให้รวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2562  
2.4  การสรา้งแบบสอบถาม  

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการสํารวจคร้ังน้ี เป็นการสร้างแบบสอบถาม
ที่ประกอบด้วยข้อถามลักษณะมาตราการประเมิน (rating scale) เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจที่มีต่อการผลิต
ข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ และข้อถามเปิดสําหรับแสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  แบบสอบถามมี 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ หน่วยงานผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ข้อมูลที่ขอรับบริการ/โครงการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานผู้ให้บริการ  และวัตถุประสงค์ในการนําข้อมูล  
ไปใช้ 

ตอนที่ 2  การสํารวจความพึงพอใจที่มีต่อการผลิตข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้
กําหนดระดับความพึงพอใจ  5 ระดับ  ได้แก่ 1) ไม่พอใจมาก 2) ไม่พอใจ 3) พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ  
4) พอใจ และ 5) พอใจมาก โดยมีการวัดความพึงพอใจใน 2 ประเด็น คือ ด้านข้อมูล และด้านการให้บริการ 

ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นข้อถามเปิดที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

2.5  การประมวลผล  
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของ

ข้อมูลก่อนนําข้อมูลไปประมวลผลเป็นรูปตาราง 

ผลการสํารวจความพึงพอใจที่มีต่อการผลิตข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้นําเสนอในรูป
ตารางแสดงค่าร้อยละ  คะแนน  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
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2.6  หลักเกณฑ์การคํานวณค่าต่างๆ 
การคํานวณค่าต่างๆ ที่ได้จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี

ต่อการผลิตข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติครั้งน้ี มีหลักเกณฑ์ดังน้ี 
2.6.1 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละรายที่แสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นย่อย

จะถูกแปลงเป็นคะแนนตามระดับความพึงพอใจ ดังน้ี 
ระดับความพึงพอใจ  คะแนน 

พอใจมาก  
พอใจ 
พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 
ไม่พอใจ 
ไม่พอใจมาก 

 5 
4 
3 
2 
1 

2.6.2  สําหรับแต่ละประเด็นย่อย เป็นการคํานวณร้อยละของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแสดง
ความคิดเห็นที่ระดับความพึงพอใจต่างๆ รวมทั้งร้อยละของจํานวนผู้รับบริการตัวอย่างที่ไม่เก่ียวข้อง และการ
คํานวณคะแนนความพึงพอใจ ซึ่งได้จากค่าเฉล่ียของคะแนนจากผู้รับบริการตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นในประเด็น
ย่อยน้ันทุกราย  พร้อมกับการคํานวณส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน  

2.6.3 สําหรับแต่ละประเด็นหลัก เป็นการคํานวณค่าเฉลี่ยของคะแนนจากประเด็นย่อยต่างๆ  เพ่ือ
ใช้เป็นคะแนนของแต่ละประเด็นหลัก 

2.6.4  สําหรับภาพรวม เป็นการคํานวณค่าเฉลี่ยของคะแนนจากประเด็นหลักทั้ง 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นด้านข้อมูลและประเด็นด้านการให้บริการ เพ่ือใช้เป็นคะแนนจากการสํารวจ หลังจากนั้นได้นํา
คะแนนที่ได้ มาคํานวณร้อยละของคะแนนโดยการเทียบ คะแนน 5 เท่ากับ 100% 

2.7  จํานวนแบบสอบถามทีไ่ด้รับ 

การสํารวจคร้ังน้ีได้รับความร่วมมือจากผู้ ใ ช้ข้อมูลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 96 แบบ  
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3. ผลการสาํรวจ 
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการผลิตข้อมูล       

ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียด ดังน้ี 

3.1  ความพึงพอใจในภาพรวม 

    ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวม โดยมีคะแนน   
จากการสํารวจเท่ากับ 4.4996 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละของคะแนนเท่ากับ 89.99 เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ประเด็น พบว่า ประเด็นด้านการให้บริการ มีคะแนนมากกว่าด้านข้อมูล  โดยที่ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้    
ส่วนเสียตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นด้านการให้บริการ 4.6233 คะแนน และด้านข้อมูล 4.3759 
คะแนน รายละเอียดใน  ตาราง 1 

 
ตาราง 1 คะแนนและร้อยละของคะแนนจากการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่มีต่อการผลิตข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  จําแนกตามประเด็นความพึงพอใจ 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนนจากการสาํรวจ ร้อยละของคะแนน 
จากการสาํรวจ 

1. ด้านข้อมูล 4.3759 87.52 
2. ด้านการให้บริการ   4.6233 92.47 

รวม 4.4996 89.99 
 

3.2  ความพึงพอใจในแต่ละประเด็น/ประเด็นย่อย 

 ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในประเด็นด้านข้อมูล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 
“พอใจมาก” ร้อยละ 47.17  และด้านการให้บริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “พอใจมาก” ร้อยละ 68.23 

สําหรับความพึงพอใจในประเด็นย่อยด้านข้อมูล พบว่า ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ  
พึงพอใจในเรื่องความถูกต้อง น่าเช่ือถือของข้อมูล มากที่สุด (4.5158 คะแนน) รองลงมา ได้แก่ ความชัดเจน
ของเอกสารการอธิบายข้อมูล (4.4316 คะแนน) ความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล (4.4211 คะแนน) ประเด็น
ย่อยด้านข้อมูลที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ ความเป็นปัจจุบันและทันต่อความต้องการใช้ข้อมูล (4.2421 
คะแนน)  

สําหรับความพึงพอใจในประเด็นย่อยด้านการให้บริการ พบว่า ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ มากที่สุด (4.8125 คะแนน) รองลงมา  
ได้แก่ ความยินดี ความเต็มใจในการให้บริการอย่างสุภาพ (4.7708 คะแนน) ความเอาใจใส่ และรับผิดชอบ    
ต่อหน้าที่ของผู้ให้บริการ (4.7292) ประเด็นย่อยด้านการให้บริการที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ ความไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนของขั้นตอนการให้บริการ (4.4063 คะแนน)   
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ตาราง 2 ร้อยละของผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความพึงพอใจ         

และคะแนนจากการสํารวจ ในแต่ละประเด็นความพึงพอใจ    

                              
ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ไม่

เก่ียวข้อง 

คะแนน
จากการ
สํารวจ 

ส่วน 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ของ
คะแนน 

พอใจ 
มาก 

พอใจ พอใจน้อย
จนเกือบ 

จะไม่พอใจ

ไม่พอใจ ไม่พอใจ 
มาก 

1. ด้านข้อมูล 47.17 42.86 8.04 0.74 0.15 1.04 4.3759  

1.1 ความถูกต้อง น่าเชื่อถือของข้อมูล 52.09 45.83 1.04 - - 1.04 4.5158 0.5231 

    1.2 ความครบถว้น สมบูรณ์ของข้อมูล 48.96 43.75 5.21 1.04 - 1.04 4.4211 0.6454 

    1.3 ความเหมาะสมของโครงสร้างข้อมูล 40.63 53.12 5.21 - - 1.04 4.3579 0.5819 

    1.4 ความสอดคล้องกับความต้องการ        
นําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

50.00 40.63 7.29 1.04 - 1.04 4.4105 0.6763 

1.5 ความต่อเนื่องหรือเป็นไปตามชว่งเวลาท่ี
กําหนดของการจัดทําข้อมูล 

42.71 41.67 12.5 1.04 1.04 1.04 4.2526 0.7985 

1.6 ความเปน็ปัจจุบนั และทันต่อความต้องการ 
ใช้ข้อมูล 

1.7 ความชัดเจนของเอกสารการอธิบายข้อมูล 

42.71 
 

53.12 

39.59 
 

35.42 

14.58 
 

10.42 

2.08 
 
- 

- 
 
- 

1.04 
 

1.04 

4.2421 
 

4.4316 

0.7816 
 

0.6787 

2. ด้านการให้บริการ 68.23 26.91 3.82 0.87 0.17 - 4.6233  

2.1 ความยินดี และความเต็มใจในการ
ให้บริการอย่างสุภาพ 

81.25 15.63 2.08 - 1.04 - 4.7708 0.5327 

2.2 ความเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ของผู้ให้บริการ 

77.09 19.79 2.08 1.04 - - 4.7292 0.5521 

2.3 ความรู้ ความสามารถ ในการบริการ 64.58 29.17 5.21 1.04 - - 4.5729 0.6447 
2.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 82.29 16.67 1.04 - - - 4.8125 0.4183 
2.5 ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 55.21 36.46 6.25 2.08 - - 4.4479 0.7089 
2.6 ความไม่ยุ่งยากซับซ้อนของขั้นตอน      

การให้บริการ 
48.96 43.75 6.25 1.04 - - 4.4063 0.6582 

เฉลี่ยจากทุกประเด็น 57.70 34.89 5.93 0.80 0.16 0.52 4.4996  
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3.3  ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ 
ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวอย่าง จํานวน 20 ราย ได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

โดยจํานวนผู้ให้ความคิดเห็น/ข้องเสนอเป็นอันดับแรก ได้แก่ สสช. ควรให้บริการข้อมูลที่ทันต่อความต้องการ 
มีความสะดวก รวดเร็ว ต่อเน่ือง และให้บริการหลายช่องทาง และควรพัฒนาการดําเนินงาน คุณภาพ และ
รายละเอียดของข้อมูล ให้มีความน่าเช่ือถือ ครบถ้วน และรอบด้าน ถูกต้องตามหลักวิชาการ  อันดับสอง 
ได้แก่ สสช. ให้บริการข้อมูล คําแนะนํา ที่เป็นประโยชน์ ตามระเบียบวิธีสถิติอยู่แล้ว รายละเอียดในตาราง 3 
 
ตาราง 3 จํานวนผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวอย่างที่ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 1/ จํานวน 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
5. 

ควรให้บริการข้อมูลที่ทันต่อความต้องการ มีความสะดวก รวดเร็ว ต่อเน่ือง  
และให้บริการหลายช่องทาง 
ควรพัฒนาการดําเนินงาน คุณภาพ และรายละเอียดของข้อมูล ให้มีความ
น่าเช่ือถือ ครบถ้วน และรอบด้าน ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ควรเพ่ิมหรือปรับปรุงขอบเขต คุ้มรวม ข้อถามของการสํารวจให้ครอบคลุม
มากย่ิงขึ้น 
ให้บริการข้อมูล คําแนะนํา ที่เป็นประโยชน์ ตามระเบียบวิธีสถิติอยู่แล้ว 
ควรมีรูปแบบการนําเสนอผลการสํารวจที่หลากหลาย เช่น แต่ละพ้ืนที่ 
ของจังหวัด และกลุ่มครัวเรือน 

6 
 
6 
 
4 
 
3 
1 

       1/ ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวอย่างแต่ละรายสามารถตอบได้มากว่า 1 คําตอบ 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางแสดงขอ้มูลทั่วไปของผู้ใชข้้อมูลหรอืผู้มีส่วนไดส้ว่นเสียที่ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน           
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

1. หน่วยงานผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา 
นิสิต/นักศึกษา 
หน่วยงานภาคเอกชน 
อ่ืนๆ (สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง) 

96 
67 
11 
10 
7 
1 

100.00 
69.79 
11.46 
10.42 
7.29 
1.04 

2. ข้อมูลท่ีขอรับบริการ/โครงการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ) 

ข้อมูลท่ีขอรับบริการ 
- ขอข้อมูลดิบ 
- ขอเอกสาร/รายงานผลการสํารวจ 

โครงการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การสํารวจครัวเรือน/ประชาชน 
- การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 
- การสํารวจสถานประกอบการ 

95 
 

70 
44 
39 
59 
35 
19 
11 

100.00 
 

73.68 
46.32 
41.05 
62.11 
36.84 
20.00 
11.58 

3. หน่วยงานผู้ให้บริการ 
กองสถิติสังคม 
กองสถิติเศรษฐกิจ 
กองสถิติสาธารณมติ 
กองสถิติพยากรณ์ 

96 
36 
33 
18 
9 

100.00 
37.50 
34.38 
18.75 
9.37 

4. วัตถุประสงค์ในการนําข้อมูลไปใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ) 
ใช้ประกอบการศึกษา/วิจัย จัดทํารายงาน หรือภาคนิพนธ์ 
ใช้ประกอบการทํางาน 
ใช้ในการจัดทํานโยบาย หรือวางแผนงาน/โครงการ หรือจัดทําตัวชี้วัด 

ระดับประเทศ 
ใช้ในการวางแผนการตลาด การลงทุน การทําธุรกิจ 
อ่ืนๆ (เพ่ือจัดทําดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน) 

95 
38 
38 
36 
 
5 
4 

100.00 
40.00 
40.00 
37.89 

 
5.26 
4.21 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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หน้า 1/2 
 

 

  การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใชข้้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                     
ที่มีต่อการผลติข้อมูลของสาํนักงานสถิติแห่งชาติ                   

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลผู้รบับริการ 

1. หน่วยงานผู้ใช้ขอ้มูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 1)  หน่วยงานภาครัฐ  2) หน่วยงานภาคเอกชน                                                   
 3)  สถาบันการศึกษา  4) นิสิต/นกัศึกษา                                                              
 5)  ประชาชนทั่วไป  6) อืน่ ๆ (ระบุ) .........................................................       

2. ชื่อหน่วยงาน .....................................................................................................................................................                         

3. ข้อมูลทีข่อรับบริการ/โครงการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  (ตอบได้มากกว่า  1  คําตอบ) 
 1)  ข้อมูลทีข่อรับบริการ 

 1.1) ขอข้อมูลดิบ  โครงการ......................................................................................................... 
 1.2) ขอเอกสาร/รายงานผลการสํารวจ  โครงการ…………………………………………………......….…..  

 2)   โครงการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  2.1) การสํารวจครวัเรอืน/ประชาชน  โครงการ........................................................................... 
    2.2) การสํารวจสถานประกอบการ  โครงการ.............................................................................. 
  2.3) การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน  โครงการ.................................................................     

4. หน่วยงานผู้ให้บริการ 
 1) กองสถิตเิศรษฐกิจ  2) กองสถิตสัิงคม   3) กองสถิตสิาธารณมต ิ  4) กองสถิตพิยากรณ ์

5. วัตถุประสงค์ในการนําข้อมูลไปใช ้
  1)  ใช้ในการจัดทํานโยบาย หรือวางแผนงาน/โครงการ หรอืจัดทําตัวช้ีวัดระดับประเทศ 
  2)  ใช้ประกอบการศึกษา/วิจัย จัดทํารายงาน หรอืภาคนิพนธ ์
  3)  ใช้ประกอบการทํางาน 
  4)  ใช้ในการวางแผนการตลาด การลงทุน การทําธุรกิจ 
  5)  อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

........ / ............. / ........... 
(วันที่ตอบแบบสอบถาม) 

ลําดับที่แบบกอง 
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การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใชข้้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                     
ที่มีต่อการผลติข้อมูลของสาํนักงานสถิติแห่งชาติ                   

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
        

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจในการให้บริการ (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นท่านมากท่ีสุด) 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ไม่ 
เก่ียวข้อง 

พอใจ
มาก 

 
(5) 

พอใจ 
 
 

(4) 

พอใจน้อย 
จนเกือบจะ 
ไม่พอใจ 

(3) 

ไม่ 
พอใจ 

 
(2) 

ไม่ 
พอใจมาก 

 
(1) 

1. ด้านข้อมูล  
1.1 ความถูกต้อง น่าเชื่อถือของข้อมูล       
1.2 ความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล       
1.3 ความเหมาะสมของโครงสร้างข้อมูล       
1.4 ความสอดคล้องกับความต้องการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์       
1.5 ความต่อเนื่องหรือเป็นไปตามช่วงเวลาท่ีกําหนดของการ

จัดทําข้อมูล 
      

1.6 ความเป็นปัจจุบนัและทันต่อความต้องการใช้ข้อมูล       
1.7 ความชัดเจนของเอกสารการอธิบายข้อมูล       

2. ด้านการให้บริการ  
2.1 ความยินดี และความเต็มใจในการให้บริการอย่างสุภาพ       
2.2 ความเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของผู้ให้บริการ       
2.3 ความรู้ ความสามารถ ในการให้บริการ เช่น สามารถ   

ตอบคําถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คําแนะนํา ช่วยแก้ปัญหา ได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น น่าเชื่อถือ เป็นต้น 

      

2.4 ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่ขอสิ่งตอบ
แทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น 

      

2.5 ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ       
2.6 ความไม่ยุ่งยากซับซ้อนของข้ันตอนการให้บริการ       
 

ตอนท่ี 3  ข้อคิดเหน็ / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

-----ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม (สํานักงานสถิติแห่งชาติ)----- 


