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รองลงมาคือ สถิตริายไดร้ายจ่าย และหนีส้ิน (ร้อยละ 9.35)
สถิติแรงงาน (ร้อยละ 8.81) สถิตกิารศึกษา (ร้อยละ 6.63)
สถติิหญิงและชาย (ร้อยละ 6.59) ตามลำดับ (ดูภาพที่ 3) 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำ

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ ใช้ข้อมูล ประจำปี
งบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศสถิติของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น โดยทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ใช้ข้อมูลที่ได้ติดต่อใช้บริการขอคำปรึกษา
แนะนำด้านสถิติ /ข้อมูลสถิติ /ข้อมูลระดับย่อย ที่จัดทำ
โดยสำนักงานสถิต ิแห่งชาติผ ่านช่องทางต ่าง ๆ ใน
ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งใช้แบบสำรวจออนไลน์ท่ีสร้างด้วย 
Survey Solutions Software เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลทางแบบสำรวจออนไลน์ไปยังผู ้ใช้
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา หน่วยงานระหว่าง
ประเทศ สื่อมวลชน และผู้ใช้ทั่วไป ผ่านช่องทางจดหมาย 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์ ทั ้งนี ้มี
ผู้ตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 899 ราย ซึ่งสรุปผลการสำรวจท่ี
สำคัญ ได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบุคลากรจาก
หน่วยงานภาครัฐ (กระทรวง/กรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์การ
มหาชน) (ร้อยละ 84.6) รองลงมาคือนักเรียน/นักศึกษา/
บุคลากรจากภาคการศึกษา (ร้อยละ 8.0) บุคลากรจาก
หน่วยงานเอกชน (ร้อยละ 3.1) และอื่นๆ (สื ่อมวลชน 
บุคลากรจากหน่วยงานระหว่างประเทศ และอื ่นๆ)  
(ร้อยละ 4.3) ตามลำดับ (ดูภาพที่ 1) 

ภาพที่ 1  ผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามประเภทผู้ใช้ข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. การใช้บริการข้อมูลและสารสนเทศสถิติของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ/หรือสำนักงานสถติิ
จังหวัด  

ปัจจุบันสำนักงานสถิติแห่งชาติมีการให้บริการ
ข้อมูลสถิติในหลายช่องทาง จากการสำรวจพบว่าช่องทาง
ที่ผู้ใช้ข้อมูลมีการเข้าใช้บริการสูงที่สุดคือ ช่องทางเว็บไซต์ 
www.nso.go.th (ร้อยละ 39.2) รองลงมาคือ ช่องทาง
โทรศัพท์ (ร้อยละ 13.4) บันทึกข้อความหรือเอกสาร
ราชการ (ร้อยละ 13.1) สื่อโซเชียลมีเดีย (ร้อยละ 11.7) 
ติดต่อ ณ ท่ีตั้งสำนักงาน (ร้อยละ 10.3) อีเมล (ร้อยละ 9.5)  
และโมบายแอปพล ิ เคช ัน  (THAI STAT/LOCAL THAI 
STAT) (ร้อยละ 2.7) ตามลำดับ ทั้งนี้ในการติดต่อขอรับ
บริการของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละครั้ง อาจมีการดำเนินการ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้มากกว่า 1 ช่องทาง (ดูภาพที่ 2)  
ภาพที่ 2 ช่องทางเข้าใช้/รับบริการด้านสถิติจากสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ 

 

 

 

จากการสำรวจผู้ใช้ข้อมูลในประเด็นของข้อมูล
สถิติที่ใช้เป็นประจำ พบว่า สถิติที่ผู้ใช้ข้อมูลใช้บ่อยที่สุด  
5 อันดับแรก คือ สถิติประชากรและการย้ายถิ่น (ร้อยละ 11.67) 
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ภาพที่ 3 ข้อมูลสถิติที่ใช้เป็นประจำ 5 อันดับแรก 

 

โดยวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศสถิติไปใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่ เพื ่อนำไปใช้
ประกอบการจัดทำ/ประเม ิน นโยบายและแผนงาน
โครงการต่างๆ (ร้อยละ 32.7) ซึ่งสอดคล้องกับผู้ใช้ข้อมูล
ส ่วนใหญ่ซ ึ ่ งเป ็นภาคร ัฐ รองลงมาค ือ เพ ื ่อนำไปใช้
ประกอบการทำงาน (ร ้อยละ 28.7) เพ ื ่อประกอบ
การศึกษาและการวิจ ัย เช ่น รายงาน/วิทยานิพนธ์/ 
สารนิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (ร้อยละ 19.9) เพื่อนำไปใช้ในการ
เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
(ร้อยละ 7.9) และเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการตลาด 
การลงทุน การทำธุรกิจ เชิงพาณิชย์ (ร้อยละ 7.1) และ
อื่นๆ (ร้อยละ 3.6) ตามลำดับ  

3. ความพึงพอใจการใช้บริการด้านสถิต ิกับ
บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติโดยตรง 

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 38.2 เคยติดต่อใช้
บริการด้านสถิติกับบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
(ทั้งที่มาติดต่อ ณ ที่ตั้งสำนักงานและการติดต่อผ่านทาง
โทรศัพท์) มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการด้านสถิติกับ
บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในด้านเจ้าหน้าที่
ให ้บร ิการด้วยความสุภาพ และมีก ิร ิยามารยาทที่
เ หมาะสม  ในระด ับพ ึ งพอใจและพ ึ งพอใจมาก  
(ร ้อยละ 94.7) ด ้านเจ ้าหน ้าท ี ่ม ีความเอา ใจใส่  
กระตือรือร้น และความพรอ้มในการให้บรกิาร (ร้อยละ 94.1) 
เจ ้าหน้าที ่ม ีความรอบรู ้  และความสามารถในการ
ให้บริการ และให้คำปรึกษาแนะนำ (ร้อยละ 94.2) และ
เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงตาม
ความต้องการ (ร้อยละ 92.5) (ดูภาพที่ 4) 

 

 

 

ภาพที่ 4 ความพึงพอใจการใช้บริการด้านสถิติกับบุคลากร
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติโดยตรง 

 

4. ความพึงพอใจการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62.8) 
เคยใช้บริการผ่านเว็บไซต์ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  
โดยส่วนใหญ่เข้าใช้เว็บไซต์ไม่แน่นอน ขึ ้นอยู ่กับความ
ต้องการ (ร้อยละ 71.8) รองลงมาทุกเดือน (ร้อยละ 10.3)  
2 - 3 เดือนครั้ง (ร้อยละ 9.8) นอกจากนี้มีการเข้าใช้เว็บไซต์ 
ทุกวันหรือทุกสัปดาห์ (ร้อยละ 8.0) โดยระยะเวลาเฉลี่ยในการ
เข้าใช้งานส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 15 – 30 นาที (ร้อยละ 40.7) 
ระหว่าง 30 นาที – 1 ชั่วโมง (ร้อยละ 23.0) น้อยกว่า 15 นาที 
(ร้อยละ 15.4) มากกว่า 1 ชั่วโมง (ร้อยละ 9.3) และไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ (ร้อยละ 11.6) ส่วนใหญ่เริ่มเข้าใช้เว็บไซต์ครัง้แรกเกนิ
กว่า 4 ปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 30.7) รองลงมาคือเมื่อ 1 - 2  ปีที่
ผ่านมา (ร้อยละ 23.0) ยังไม่ถึง 1 ปี (ร้อยละ19.7) เมื่อ 3 - 4 
ปีท่ีผ่านมา (ร้อยละ 11.8) และไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ (ร้อยละ 14.7)  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด 
(ระดับพึงพอใจและพึงพอใจมาก) ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับ
การเข้าใช้เว็บไซต์ โดยความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้
งานบนเว็บไซต์ร้อยละ 79.1 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
ด้านมีข้อมูลและเนื้อหาเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้
(ร้อยละ 82.1) ด้านจัดหมวดหมู่และเรียงลำดับเนื้อหาได้
อย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 81.2) ด้านการจัดรูปแบบหน้าจอ 
ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม (ร้อยละ 
77.0) ด้านความง่าย (user friendly) ต่อการใช้งานบน
เว็บไซต์ (ร้อยละ 74.7) ด้านความรวดเร็วในการแสดงภาพ
และข้อมูลบนเว็บไซต์ (ร้อยละ 78.1) ด้านความสะดวก
รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล (ร้อยละ 78.8) ด้านความ
รวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล (ร้อยละ 80.5) ด้านความ
รวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหาของผู้ดูแลระบบ 
(ร้อยละ 74.9) (ดูภาพที่ 5) 
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ภาพที่ 5 ความพึงพอใจในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าใช้
เว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 

5. การใช้งานข้อมูลระดับย่อย (Microdata)  
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 60.3 มีความสนใจ/

ม ีความต ้องการใช ้ ข ้ อม ู ลระด ับย ่ อย (Microdata)  
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึก 
โดยชุดข้อมูลระดับย่อยที่สนใจมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
สำมะโนประชากรและเคหะ (ร้อยละ 8.8) รองลงมาคือข้อมูล
พื้นฐานของครัวเรือน (ร้อยละ 6.5) ภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน (ร้อยละ 6.4) สำมะโนการเกษตร (ร้อยละ 4.8) 
และสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ร้อยละ 4.6)    
ตามลำดับ (ดูภาพที่ 4) และมีผู้ตอบแบบสอบถามเคยเข้าใช้
งานในระบบบริการข้อมูลระดับย่อย (Microdata Service 
System) ร้อยละ 13.3 นอกจากนี้ผู้ใช้ข้อมูลมีความสนใจ
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ข้อมูลระดับย่อยมีผู้สนใจเข้า
ร่วมอบรม ร้อยละ 49.4 (ดูภาพที่ 6) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ชุดข้อมูลระดับย่อยทีผู่้สนใจ/ต้องการใช้ 5 อันดับแรก 
 

 

6. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนินงาน
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงาน
กลางด้านสถิติของประเทศ 

  จากการสำรวจพบว่าร้อยละ 97.3 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวม ในระดับปาน
กลางถึงมากที่สุด (ดูภาพที่ 8)  

ภาพที่ 8 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนินงานของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านสถิติ
ของประเทศ 

 
 

7. ความเชื่อม่ันในข้อมูลสถิติที่ผลิตโดย
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  

 ผ ู ้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ (ร ้อยละ 98.)  
มีความเชื ่อมั ่นในข้อมูลสถิติที ่ผลิตโดยสำนักงานสถิติ
แห่งชาติในระดับปานกลางถึงมากที่สุด  
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51%

มากที่สุด
21%

ความพึงพอใจโดยรวม 

ความรวดเรว็ของผู้ดูแลระบบ 

ความรวดเรว็ในการดาวน์โหลดข้อมูล 
 

ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง
ข้อมูล 

 

5  
อันดับแรก 

ข้อมูลและเนื้อหาเพียงพอตอ้งการ 

จัดหมวดหมูแ่ละเรยีงลำดับเนื้อหาได ้

ความรวดเรว็ในการแสดงภาพขอ้มูล 

ความง่าย (user friendly)  
 

การจดัรูปแบบหน้าจอ  
 

97.3% 

สำมะโนประชากรและเคหะ 
 

ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน 

ภาวะการทำงานของประชากร 

สำมะโนการเกษตร 
 

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน 
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8. แนวโน้มกลับมาใช้บริการข้อมูลสถิต ิของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม  
ร้อยละ 70.7 จะกลับมาใช้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติอย่างแน่นอน ไม่แน่ใจ (ร้อยละ 28.7) และไม่
กลับมาใช้ (ร้อยละ0.6) ตามลำดับ (ดูภาพที่ 9) 

ภาพที ่  9 แนวโน้มกล ับมาใช้บร ิการข้อมูลสถิต ิของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติจำแนกตามประเภทผู้ใช้ข้อมูล 

 

 

 
 
 

 

9. การแนะนำหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนใช้
ข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ 72.7 ตอบว่า แนะนำ
หน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่นใช้ข้อมูลสถิติของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติอย่างแน่นอน ประเภทผู้ใช้ข้อมูลที่ตอบว่าจะ
แนะนำมากที่สุดคือนักเรียน/นักศึกษา/บุคลากรจากภาค
การศึกษา (ร ้อยละ 83.8) รองลงมาคือบุคลากรจาก
หน่วยงานภาครัฐ (กระทรวง/กรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์การ
มหาชน) (ร้อยละ 72.2) บุคลากรจากหน่วยงานเอกชน 
(ร ้อยละ 71.4) และอื ่นๆ (ร ้อยละ 59.9) ตามลำดับ  
(ดูภาพที่ 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 ประเภทผู้ใช้ข้อมูลที่แนะนำหน่วยงานอื่นหรือ
บุคคลอื ่นใช้ข ้อมูลสถิต ิของสำนักงานสถิต ิแห่งชาติ  
มากที่สุด 3 อันดับแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. แผนยุทธศาสตร์/แผนกิจกรรม/โครงการ ที่
นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้
ประโยชน์ 

แผนยุทธศาสตร์/แผนกิจกรรม/โครงการ ที่ผู้ใช้
ข้อมูลนำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้
ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์  
2. ย ุทธศาสตร ์พ ัฒนาศ ักยภาพคนตลอดช ่วงช ีวิต 

โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามช่วงวัย 

3. ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ 
4. ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัด 
5. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์  
6. ย ุทธศาสตร ์พ ัฒนาศ ักยภาพคนตลอดช ่วงช ีวิต 

โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามช่วงวัย 

7. ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ 
8. ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัด 
9. โครงการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
10. โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ไม่แน่ใจ
28.7%

83.8% 

นักเรียน/นักศึกษา/บุคลากรจาก
ภาคการศึกษา 

บุคลากรจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 

บุคลากรจาก
หน่วยงานเอกชน 

72.2% 

71.4% 

ไม่กลับมาใช้ 
0.6% 

กลับมาใช้
แน่นอน
70.7% 




