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ค ำน ำ 
 
 

การส ารวจความคิดเห็นบุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการด าเนินการแผนยุทธศาสตร์เป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งเพ่ือทราบแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน และแนวทางในการพัฒนาองค์กรเพ่ือให้เป็น
องค์กรมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูจึงได้ด าเนินการจัดท า
แบบสอบถาม เรื่อง “ปส. กับองค์กรที่มุ่ ง เน้นยุทธศาสตร์”ซึ่ ง เป็นไปตามกรอบแนวความคิดของ                    
Robert S. Kaplan และ David P. Norton เรื่อง Strategy-Focused Organization เพ่ือประเมินสถานะของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเกี่ยวกับการด าเนินการแผนยุทธศาสตร์ และเพ่ือทราบปัญหาของส านักงานปรมาณู 
เพ่ือสันติที่ไม่สามารถน าแผนยุทธศาสตร์ไปใช้และปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้      
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นข้อมูลและพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดการด าเนินงานให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 

กุมภำพันธ์ 2557 
กลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนปรมำณู 

กองนโยบำยและยุทธศำสตร์นิวเคลียร์ 
ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตรด์้านพลังงานปรมาณ ู
 

สำรบัญ 
           หน้ำ 

 

บทสรุปผู้บริหาร          1 
๑. หลักการและเหตุผล         2 
๒. วัตถุประสงค์          2 

 ๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        2 
 ๔. ขอบเขตการส ารวจ         3 
 ๕. กรอบแนวคิดในการส ารวจ         6 

๖. วิธีการด าเนินการส ารวจ        7 
 ๗. ผลการส ารวจ          9 
 ๘. สรุป และข้อเสนอแนะจากการส ารวจ       32 
 ภาคผนวก          37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          การส ารวจความคดิเห็น เรื่อง “ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร”์ 

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตรด์้านพลังงานปรมาณ ู  1 
 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
การส ารวจความคิดเห็นครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร       

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเกี่ยวกับการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์สถานะและ
ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการแผนยุทธศาสตร์ และน ามาพัฒนากระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา ในสังกัดส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ เครื่องมือที่ใช้ศึกษาคือ แบบประเมินผล  เรื่อง “ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์” ตามกรอบแนวคิด
ของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ การแจกแจงความถี่            
การเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56 มีอายุระหว่าง 
31-40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.4 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ 41 มีระดับต าแหน่งที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ พนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 24.1  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาการท างานที่ ปส . 1-5 ปี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.3  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ ในด้านการให้ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อจัดท ารายงาน คิดเป็นร้อยละ 51.8  

ความคิดเห็น เรื่อง ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ ผลการส ารวจ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินงานของ ปส. มุ่งเน้นยุทธศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง มีระดับค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.94 

ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามไดเสนอแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของ ปส. ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ผู้บริหารระดับสูงควรเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และก าหนดวิสัยทัศน์  
2. แผนยุทธศาสตร์ต้องมีความสอดคล้องกับปัจจัยภายนอก รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใน 

การจัดแผนจึงควรแสวงหาแนวร่วม จากหน่วยงานภายนอกได้ เพ่ือได้ท างานอย่างมีบูรณาการ และเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ ปส. เข้ากับการพัฒนาบุคลากร ค่าตอบแทน เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ช่วยกันพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ควรมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และการจัดตั้ง

กลุ่มงานให้ตรงตามหน้าที่ปฏิบัติโดยตรง และการก าหนดตัวชี้วัดให้หน่วยงานอย่างชัดเจน เพียง 1 ตัวชี้วัด    
และน ามาประเมินและติดตามอย่างใกล้ชิด และมีการบูรณาการระหว่างฝ่ายแผนฯ ฝ่ายบุคคล และฝ่ายประเมิน
ทั้งตามค ารับรอง (กพร.) และประเมินยุทธศาสตร์ และประเมินเพ่ือเลื่อนขั้น อย่างเป็นรูปธรรม ยุติธรรม        
และโปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ 

2. ควรมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการบูรณาการยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ปส. โดยการน ายุทธศาสตร์หน่วยงาน มาพิจารณา  
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ส ารวจความคิดเห็น เรื่อง “ปส. กับองค์กรท่ีมุ่งเน้นยุทธศาสตร์” 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มักประสบปัญหาการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  
เช่น บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในยุทธศาสตร์ขององค์กรซึ่งท าให้ไม่สามารถน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้
บรรลุผลได้อย่างถูกต้อง หน่วยงานต่างๆไม่ได้ยึดยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นหลักในการวางแผน/โครงการ  
และกรอบการท างาน หรือการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกันยุทธศาสตร์ขององค์กร ดังนั้น การส ารวจความคิดเห็น
บุคลากรภายในหน่วยงานจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเพ่ือทราบความพร้อมของหน่วยงานว่ามีการด าเนินการ
เชิงกลยุทธ์มากน้อยเพียงใด และเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรเพ่ือให้เป็นองค์กรมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
ผลลัพธ์ที่ได้จากการส ารวจจะท าให้ผู้บริหารทราบถึงความจ าเป็นที่จะต้อ งเกิดการเปลี่ยนแปลงและให้
ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล 
   จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ปส. ควรจะมีการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร ปส. เกี่ยวกับ
การด าเนินการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือน าผลการส ารวจดังกล่าวพัฒนากระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
และน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล โดย กนผ. ได้ด าเนินการจัดท า
แบบสอบถาม เรื่อง “ปส. กับองค์กรที่มุ่ ง เน้นยุทธศาสตร์” ซึ่ งเป็นไปตามกรอบแนวความคิดของ  
Robert S. Kaplan และ David P. Norton เรื่อง Strategy-Focused Organization  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเกี่ยวกับการด าเนินการ
แผนยุทธศาสตร์ 
  ๒.๒ เพ่ือประเมินสถานะของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเกี่ยวกับการด าเนินการแผน
ยุทธศาสตร์ 
  ๒.๓ เพ่ือทราบปัญหาของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติที่ไม่สามารถน าแผนยุทธศาสตร์ไปใช้และ
ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๓. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  ๓.๑ ท าให้ทราบถึงความพร้อมของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเพ่ือเป็นองค์กรที่มุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ 
  ๓.๒ ท าให้สามารถก าหนดนโยบายในการพัฒนาส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้ เป็นองค์กรที่
มุ่งเน้นยุทธศาสตร์และด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในสังกัดในการก าหนดแนวทางถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่หน่วย
ปฏิบัติต่อไป 
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๔. ขอบเขตการส ารวจ 
  ๔.๑ ประชากร 
  การส ารวจครั้งนี้ด าเนินการส ารวจบุคลากรภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติทั้งหมด      
จ านวน 319 คน  ประกอบด้วย   
  -  ข้าราชการ   จ านวน 206  คน 

- พนักงานราชการ  จ านวน    63  คน 
- ลูกจ้างประจ า   จ านวน   43  คน 
- พนักงานจ้างเหมาบริการ  จ านวน     7  คน 

  ๔.๒ ขอบเขตเนื้อหา 
  การส ารวจครั้งนี้ได้ด าเนินการศึกษารูปแบบการประเมินความพร้อมขององค์กรที่มุ้งเน้น
ยุทธศาสตร์ (Strategy Focused Organization) ตามแนวคิด Robert S. Kaplan และ David P. Norton  
(นางสุดาพร บุญสูง วิทยานิพนธ์เรื่อง การประเมินความพร้อมเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๕๑) 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Mobilize change 
through executive leadership) หมายถึง ผู้น าระดับสูงจะต้องใช้ภาวะผู้น าผลักดันและก่อให้เกิด           
การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการน ากลยุทธ์ใดก็ตามมาปรับใช้ในองค์กรจะต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ทาง
ใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้นผู้น าระดับสูงจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ผลักดันและชี้น าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในประเด็นนี้
ต้องอาศัยหลักของการบริหารการเปลี่ยนแปลงเข้ามาช่วยผู้น าองค์กรในปัจจุบันจะต้องเป็นผู้น า                 
การเปลี่ยนแปลง (change agent) ต้องเป็นผู้ที่ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนในองค์กรได้รับรู้อย่าง
ชัดเจน โดยผู้น าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm) หรือวิธีคิด 
และสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆแล้วน ามาใช้กับการพัฒนาองค์กรและตนเองได้ Kaplan และ Norton ได้เสนอ
ให้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในระดับองค์การ (corporatelevel unit) ขึ้น เรียกว่า ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
(office of the strategy management: OSM) เพ่ือท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องการบริหารยุทธศาสตร์
อย่างจริงจังเป็นการเฉพาะ มีลักษณะเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก คล่องตัว ท าหน้าที่เป็น “เจ้าภาพ”              
ในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับต่าง  ๆ ขององค์การไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล              
โดยครอบคลุมภารกิจเกี่ยวกับการบริหารระบบการวัดผลการด าเนินงานอย่างสมดุล  (Balanced Scorecard) 
การถ่ายทอดเป้าหมายและการวัดผลระดับองค์การลงไปสู่ระดับหน่วยงานย่อย  (business unit) และระดับ   
ตัวบุคคล (individual scorecard) การส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มเพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์และผลักดันให้เกิด          
การเปลี่ยนแปลง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการน ายุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายบุคคล  
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น เพ่ือน ายุทธศาสตร์ขององค์การไปสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นระบบ     
ส านักบริหารยุทธศาสตร์มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการสื่อสาร  สร้างความเข้าใจให้ทุกคนในองค์กร
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีการก าหนดค่าเป้าหมายของหน่วยงานย่อยในล าดับชั้นรองลงไป                
และแผนงาน/โครงการ ที่จะต้องด าเนินงานให้สอดคล้องและน าไปสู่ผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด     
เพราะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดผลส าเร็จได้เมื่อผู้บริหารสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่
เกิดขึ้นเมื่อทุกฝ่ายรับรู้เข้าใจอย่างถ่องแท้และยอมรับแล้วก็จะได้เข้ามาร่วมในกระบวนการปรับเปลี่ยน         
โดยเสนอให้มี “Communicate Strategy 7 Times 7 Ways” (เปรียบเสมือนว่าให้ท าทุกวิธีการ ท าทุกอย่าง
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ตลอดเวลา) ส านักบริหารยุทธศาสตร์ไม่ใช่ท าหน้าที่เพียงแค่การรวบรวมและวิเคราะห์ตัวเลขเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดเท่านั้น แต่จะต้องแสดงบทบาทเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการก าหนดมาตรฐานการท างาน 
นิยามความหมายของเป้าหมายตามตัวชี้วัด รวมถึงส่งเสริม ประสานสนับสนุน ให้ความรู้ในการพัฒนาระบบ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในองค์การ เพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ของ
องค์การตามที่ได้วางไว้ 

2. แปลงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้เป็นแผนงาน/โครงการ ที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
(Translate strategy into operational terms) หมายถึง การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัยทั้ง
หลักการของแผนที่ทางกลยุทธ์ (Strategy Map) และ Balanced Scorecard เข้ามาช่วย มีการตั้งเป้าหมาย
รวมถึงแนวทางที่จะต้องท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ BSC จะเข้ามาช่วยให้องค์กรมีความเป็นองค์กรที่
มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ (SFO) ผ่านทางข้ันตอนนี้แผนที่ยุทธศาสตร์หรือแผนที่กลยุทธ์ คือ แผนภาพที่แสดงให้เห็นว่า
ท าอย่างไร องค์กรจึงสามารถสร้างคุณค่า โดยการเชื่อมโยงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เข้ากับวัตถุประสงค์ของ 
Balanced Scorecard 4 ประการ คือ ด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการ การเรียนรู้และการเติบโต  
ในรูปความสัมพันธ์ของสาเหตุและผล จะต้องสื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่สิ่งที่คนสามารถเข้าใจและปฏิบัติ
ตามไดแ้ผนที่ยุทธศาสตร์พัฒนาขึ้นจากตัวแบบมุมมองสี่ด้านแบบง่าย ๆ ของ Balanced Scorecard โดยแผนที่
ยุทธศาสตร์เพ่ิมแนวชั้นที่ 2 ของรายละเอียดที่แสดงพลวัตรด้านเวลาของยุทธศาสตร์ และเพ่ิมชั้นของปัจจัย   
แต่ละตัวที่ปรับปรุงความชัดเจนและจุดเน้น มีการน าแนวคิดจ านวนมากมาใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ เพ่ือให้
สามารถก าหนดและจัดการวัตถุประสงค์และมาตรการต่าง ๆ ได้แผนที่ยุทธศาสตร์ยังเติมเต็มช่องว่างของ   
ความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนดยุทธศาสตร์ การบริหารยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ 

3. ปรับแต่งเชื่อมโยงบูรณาการยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในระดับต่าง  ๆ ให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร (Align the organization to the strategy) หมายถึง การท าให้ทั่วทั้งองค์กรมีความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์ หรือการปรับแต่งองค์กรให้เข้ากับยุทธศาสตร์ เป็นการสร้าง          
ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร การเชื่อมโยงกับผู้บริหารระดับต่าง ๆ เชื่อมโยงกับ
แผนงานด้านบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวได้ว่าเป็นการท าให้ทั่วทั้งองค์กรมีความเชื่อมโยงกับ     
กลยุทธ์ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่สามารถชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของงานแต่ละงาน หรือความต่อเนื่องเชื่อมร้อยกัน
ของแต่ละส านัก/กองทั้งองค์กรกล่าวคือ สามารถมองเห็นภาพการเชื่อมโยงของกระบวนการทั้งหมดในการที่จะ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ เป้าหมายร่วมกันได้ องค์กรจะมีความพร้อมสูงเมื่อขีดความสามารถของทุนบุคลากร
สัมพันธ์กับงานเชิงยุทธศาสตร์ทุนข้อมูลสารสนเทศก่อให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นและการใช้งานข้อมูล
สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ที่เอ้ืออ านวยให้ทุนบุคลากรสร้างการปฏิบัติงานที่โดดเด่นด้านเนื้อหายุทธศาสตร์
ตลอดจนวัฒนธรรม ภาวะผู้น า การจัดองค์ประกอบ และทีมงาน จะมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร       
อันเป็นสิ่งจ าเป็นในการบริหารยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จการที่องค์กรจะแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้
ส าเร็จ องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ การปรับแต่งเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงกลยุทธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในองค์กร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด และจัดล าดับความส าคัญของประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่องค์กรจะมุ่งเน้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้การปรับแต่งและเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จะช่วยท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การ มองเห็นเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
เกิดการประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ส านักบริหารยุทธศาสตร์จะต้องท าหน้าที่เป็นผู้มอง
ภาพรวมของกระบวนการพัฒนาระบบการวัดผลการด าเนินงานและการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ลดหลั่นลงไปใน
องค์กร(cascading) เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าเป้าหมายและการด าเนินงานทุกหน่วยงานย่อยและบุคคลทุกระดับ
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ในองค์กรมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน สามารถน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายรวมและยุทธศาสตร์ของ
องค์การที่วางไว้ 

4. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์กรรับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
(Motivate to make strategy everyone’s job) หมายถึง การจูงใจเพ่ือท าให้ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็น
งานของทุกคน ให้ทุกคนเห็นความส าคัญและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์นั้น โดยเน้นที่การพูดคุยสนทนาหรือสร้าง
ความตื่นตัวทางกลยุทธ์การสื่อสาร การผูกผลตอบแทนและแรงจูงใจเข้ากับกลยุทธ์ในการนี้ผู้บริหารจะต้องสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ทีมงานที่ท างานส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตกลงไว้จะต้องท าให้เรื่องของการบริหารกลยุทธ์เป็น
หน้าที่ของคนทุกคนในองค์กร โดยผ่านการแปลงกลยุทธ์ลงสู่ระดับบุคคลและเชื่อมโยงกับแรงจูงใจ หมายถึงว่า 
ถ้าต้องการให้กลยุทธ์เกิดข้ึน จะต้องจูงใจให้ทุกคนปฏิบัติตามกลยุทธ์ 

5. วางระบบและจัดระเบียบให้การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประสบผลส าเร็จอย่างเป็น
กระบวนการและมีความต่อเนื่อง (Govern to make strategy a continual process) หมายถึง การดูแล
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ให้เป็นงานประจ า การเรียนรู้ปรับแต่งยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ท าให้กระบวนการใน
การบริหารเชิงกลยุทธ์มีความต่อเนื่อง และเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ สามารถท าให้เป็นงานประจ าได้ มิใช่เป็น
ความนิยมท าเป็นครั้งคราวแล้วเลิกไป เช่น การประชุมทบทวนทางกลยุทธ์หรือ BSC การเชื่อมโยงกลยุทธ์     
เข้ากับระบบงบประมาณ เป็นต้น การบูรณาการยุทธศาสตร์เข้ากับฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การ จะมีหน่วยงาน
รับผิดชอบในเรื่องการวางแผน การจัดสรรทรัพยากรให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ และรับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ค าปรึกษาและแนะน าการใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์สนับสนุนการปฏิบัติงาน มีหน่วยงานรับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคลเพ่ือท าให้การวางแผน การสรรหา พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์กร แต่ปัญหาที่มัก
เกิดขึ้นก็คือ การมุ่งเน้นท างานให้ประสบความส าเร็จตามหน้าที่ ขาดการท างานร่วมกันโดยยึดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นหลัก ส านักบริหารยุทธศาสตร์จึงจ าเป็นต้องประสานการด าเนินงานและช่วยผลักดัน
ให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างสอดคล้องและสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร
การบริหารคน การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จะส าเร็จได้ถ้าบุคลากรในองค์กรร่วมกันด าเนินงาน          
การฝึกอบรมและพัฒนาจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่มีผลต่อการท าให้บุคลากรสามารถทบทวนผลการปฏิบัติงาน   
ก าหนดเป้าหมายการท างานและพัฒนาขีดสมรรถนะของตนให้สอดรับกับแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ 
ส านักบริหารยุทธศาสตร์ต้องประสานและผลักดันให้ฝ่ายบริหารงานบุคคลเชื่อมโยงระบบการบริหารงานบุคคล
ให้เข้ากับยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือท าให้มั่นใจว่าแผนพัฒนาขีดสมรรถนะรายบุคคลของผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานทุกระดับมีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรการจัดการความรู้           
ส านักบริหารยุทธศาสตร์จะต้องมั่นใจว่าการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยแห่งความส าเร็จ (critical success factors) ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรและวิธีปฏิบัติ     
อันเป็นเลิศ (best practices) อย่างแท้จริง เพราะการน ารูปแบบที่ถูกต้องมาเป็นแบบอย่างในการด าเนินงาน   
ก็อาจจะมีผลกระทบถึงความส าเร็จขององค์กรได้ หากองค์กรใดมีการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการ
ความรู้ (chief knowledge officer: CKO) แล้ว ส านักบริหารยุทธศาสตร์จะต้องพยายามประสานงานกับ
ผู้บริหารดังกล่าวในการจัดการความรู้ภายในองค์กรให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ขององค์กร  หากยังไม่ได้มี        
การมอบหมายอย่างเป็นทางการก็ควรก าหนดให้เป็นหน้าที่โดยตรงของส านักบริหารยุทธศาสตร์  สรุปได้ว่า       
ความพร้อมขององค์กรสามารถท านายความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การในเชิงบวก ซึ่งหมายถึงว่า บุคลากรที่อยู่ใน
องค์กรที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจะอุทิศตนท างานเพ่ือองค์กร นอกจากนี้ความพร้อมขององค์กรเป็น
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงและความตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร และเป็นตัวชี้วัดที่
ส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กรมากกว่าตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
 
๕. กรอบแนวคิดในการส ารวจ  
  การส ารวจความคิดเห็น เรื่อง “ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์” ได้ประยุกต์แนวคิด
เกี่ยวกับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton น ามาสร้างเป็นกรอบ
ส ารวจความคิดเห็น ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รวมพลังขบัเคลื่อนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง 

 

วางระบบและจุดระเบียบให้การปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นกรพบวน

การและมีความต่อเน่ือง 
 

แปลงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้แผนงาน/โครงการที่
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

ปรับแต่งเชื่อมโยงบูรณาการยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานในระดับต่างๆ ให้สอดรับกับ

ยุทธศาสตร์องค์กร 

สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์กร
รับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

 

 

องค์กรที่มุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ 

ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ 
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๖. วิธีการด าเนินการส ารวจ 
  ๖.๑ การสร้างเครื่องมือในการส ารวจ 
  การสร้างเครื่องมือในการส ารวจคือแบบสอบถาม ซึ่งได้พัฒนามาจากหลักส าคัญ ๕ ประการ
ขององค์กรมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ (Strategy-Focused Organization) ตามกรอบแนวคิดของ Robert S. Kaplan 
และ David P. Norton และน ามาประยุกต์เป็นแบบสอบถาม  และได้ศึกษาจากวิทยานิพนธ์เรื่อง การประเมิน
ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ศึกษาวิจัย คือ นางสุดาพร บุญสูง 
  แบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน และการด าเนินงานร่วมกับกองนโยบาย
และยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ 
 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็น เรื่อง “ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์” เป็นส ารวจความเห็น
เกี่ยวกับระดับการปฏิบัติด้านแผนยุทธศาสตร์ โดยเป็นค าถามลักษณะนามธรรมสามารถเห็นภาพจริงในปัจจุบัน 
ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และเป็นแบบเลือกตอบแบ่งเป็น ๕ หมวด มีค าถาม ๒๕ ข้อ รูปแบบค าถามเป็น
มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) ๖ ระดับ ดังนี้  

ระดับ  5  หมายถึง  มีการปฏิบัติมากท่ีสุด 
ระดับ  4  หมายถึง  มีการปฏิบัติมาก 
ระดับ  3  หมายถึง  มีการปฏิบัติปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อย 
ระดับ  1  หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 
ระดับ  0  หมายถึง  ไม่มีการปฏิบัติ 
 

  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด าเนินงานองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์       
เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเกี่ยวกับวิธีการหรือแนว
ทางการพัฒนาเป็นองค์มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้มีมากยิ่งขึ้น 
 

  ๖.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  แบบสอบถามที่จัดเก็บได้จะน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยมีวิธีการทางสถิติ 
การน าเสนอข้อมูลดังนี้ 
  ๑) วิเคราะห์สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 
  ๒) วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติด้านแผนยุทธศาสตร์ ตามความคิดเห็นของบุคลากรใช้ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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๖.๓ เกณฑ์การแปลความหมายของขอ้มูล 
  การส ารวจครั้งนี้ได้ก าหนดน้ าหนักของการประเมินระดับการปฏิบัติด้านแผนยุทธศาสตร์     
โดยก าหนดค่าเฉลี่ยน้ าหนักและอิงเกณฑ์การแปลความหมายไว้ ดังนี้ 
 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.01 – 1.80 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0 หมายถึง ไม่มีการปฏิบัติ 
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๗. ผลการส ารวจความคิดเห็น 
  จากการรวบรวมแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส ารวจความคิดเห็น
บุคคลากร ปส. เกี่ยวกับการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เรื่อง “ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์”        
มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 184 คน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็นข้าราชการ 123 คน 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างเหมาบริการ รวม 61 คน ได้ดังนี้ 
 

7.1 ข้าราชการ 
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 

ชาย 53 43.1 
หญิง 70 56.9 
รวม 123 100 

จากตารางที่  1 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมด 123 คน         
โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า มีเพศชายตอบแบบสอบถาม จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 และเพศหญิง
ตอบแบบสอบถาม 70 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 

 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
20 - 30 ปี 12 9.8 
31 - 40 ปี 57 46.3 
41 - 50 ปี 37 30.1 
51 - 60 ปี 17 13.8 
รวม 123 100.0 

จากตารางที่ 2 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมด 123 คน         
โดยจ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามช่วงอายุ 31 - 40 ปี มีจ านวนมากที่สุด คือ 57 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 46.3 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1, ช่วงอายุ 51-60  ปี 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 และน้อยสุด ช่วงอายุ 20-30 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 

 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 19 15.4 
ปริญญาตรี 48 39.0 
ปริญญาโท 40 32.5 
สูงกว่าปริญญาโท 16 13.0 
รวม 123 100.0 
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จากตารางที่ 3 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวนทั้งหมด 123 คน       
โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด คือ 
48 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 และน้อยสุดคือ ระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาโท มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 

 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม (คน) 

ร้อยละ 
(จากจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็น

ข้าราชการ) 

ร้อยละ 
(จากจ านวนข้าราชการ
จ าแนกตามต าแหน่ง) 

บริหารระดับสูง/ 
บริหารระดับต้น 

2 1.6 100.0 

ระดับเชี่ยวชาญ 3 2.4 100.0 
อ านวยการระดับสูง 3 2.4 75.0 
อ านวยการระดับต้น 1 0.8 100.0 
ระดับช านาญการพิเศษ 16 13.0 61.5 
 ช านาญการ 43 35.0 66.2 
ปฏิบัติการ 24 19.5 46.2 
อาวุโส 0 0 0.0 
ช านาญงาน 23 18.7 53.5 
ปฏิบัติงาน 8 6.5 88.9 
อ่ืน ๆ (ระบุ) 0 0 0 
รวม 123 100 59.7 

จากตารางที่  4 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมด 123 คน        
โดยจ าแนกตามระดับต าแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับช านาญการ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 
รองลงมาคือ ระดับปฏิบัติการ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ19.5, ระดับช านาญงาน จ านวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.7 ,ระดับช านาญพิเศษ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 ,ระดับปฏิบัติงาน จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.5 ,ระดับเชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4, ระดับบริหารระดับสูง/บริหารระดับต้น
และระดับอ านวยการระดับสูง จ านวนอย่างละ 2 คน แต่ละระดับคิดเป็นร้อยละ 1.6,  ระดับอ านวยการระดับ
ต้น จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ส าหรับระดับอาวุโสไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามระยะเวลาการท างานที่ ปส. 

จ านวนปี จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
1 – 5 ปี 29 23.6 
6 – 10 ปี 18 14.6 
11 – 15 ปี 25 20.3 
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16 – 20 ปี 23 18.7 
20 ปีขึ้นไป 28 22.8 
รวม 123 100.0 

จากตารางที่ 5 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมด 123 คน       
โดยจ าแนกตามตามระยะเวลาท างานที่ ปส. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาการท างานที่ ปส.        
1 – 5 ปี มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 รองลงมา คือ ระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป มีจ านวน 28 คน       
คิดเป็นร้อยละ 22.8, ระยะเวลา 11 – 15 ปีมีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6, ระยะเวลา 16 - 20 ปี 
มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6, และน้อยสุด มีระยะเวลาการท างาน 6-10 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.2 

 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามการได้รับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของกองนโยบายและยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ 

การมีส่วนรวม จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
การจัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 36 29.3 
การจัดท างบประมาณ 50 40.7 
การติดตามและประเมินผล เช่น ตัวชี้วัด โครงการ 56 45.5 
การเข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 68 55.3 
การร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ ปส. 

25 20.3 

การเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 

34 27.6 

การให้ข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือจัดท ารายงาน 58 47.2 
ด้านอ่ืนๆ 7 5.7 
  จากตารางที่ 6 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวนทั้งหมด 123 คน      
โดยจ าแนกตามการได้รับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองนโยบายและยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ 
โดยสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จึงมีการนับซ้ า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีส่วนรวมเป็น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 เป็นผู้ให้ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อ
จัดท ารายงาน  58 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 เป็นผู้ติดตามและประเมินผล เช่น ตัวชี้วัด โครงการ  56 คน    
คิดเป็นร้อยละ 45.5 เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 เป็นผู้มีส่วนร่วมใน
การจัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์  36 คิดเป็นร้อยละ 29.3 เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 34 คน คิดร้อยละ 27.6 เป็นผู้มีส่วนร่วมในการร่วมประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์  25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 และส่วนรวมในด้านอ่ืนๆ 7 คน        
คิดเป็นร้อยละ 5.7 
 

ดังนั้นจึงสรุปผลจากการส ารวจ ได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น 
ร้อยละ 56.9  มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.0 มีระดับต าแหน่งที่ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ ข้าราชการระดับ
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ช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 35.0 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาการท างานที่ ปส. 1 - 5 ปี เป็นจ านวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ ในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
55.3 

2) ความคิดเห็น เรื่อง ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ 
 

ตารางที่ 7 แสดงระดับการปฏิบัติของประเด็นผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร ์
ระดับการปฏิบัต ิ

  SD 
แปล
ผล 

5 4 3 2 1 0 
1. ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รวมพลังขับเคลื่อน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

      3.10 0.95 ปาน
กลาง 

1.1 ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้น าการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

20 35 43 10 5 0 3.53 0.99 มาก 

1.2 ผู้บริหารระดับสูงมีการสื่อสารการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กรให้เข้าใจโดยทั่วถึงทั้ง
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติ 

5 34 58 20 5 1 3.09 0.91 ปาน
กลาง 

1.3 ผู้บริหารระดับสูงมีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
และการด าเนินงาน รวมทั้งเป้าหมายชัดเจน 

9 34 54 18 8 0 3.15 0.98 ปาน
กลาง 

1.4 ผู้บริหารระดับสูงมีการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานใหม่ที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนในทุกระดับ 

8 21 64 20 10 0 2.98 0.96 ปาน
กลาง 

1.5 ผู้บริหารระดับสูงมีการจัดตั้ง "หน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านกลยุทธ์ " เฉพาะเพื่อพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ปส.  

10 43 49 12 6 3 3.24 1.07 ปาน
กลาง 

จากตารางที่ 7 แสดงระดับการปฏิบัติของประเด็นผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รวมพลังขับเคลื่อนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง พบว่า ในภาพรวม ปส. มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.10±0.95 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้น าการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53±0.99 ส าหรับผู้บริหารระดับสูง        
มีการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้เข้าใจโดยทั่วถึงทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติ, ผู้บริหารระดับสูงมี
การก าหนดวิสัยทัศน์ และการด าเนินงาน รวมทั้งเป้าหมายชัดเจน , ผู้บริหารระดับสูงมีการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานใหม่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนในทุกระดับ, ผู้บริหารระดับสูงมีการจัดตั้ง 
"หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกลยุทธ์" เฉพาะเพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์ ปส. อยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09±0.91, 3.15±0.98, 2.98±0.96และ 3.25±1.07 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 8 แสดงระดับการปฏิบัติของประเด็นแปลงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้แผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร ์
ระดับการปฏิบัต ิ

  SD 
แปล
ผล 5 4 3 2 1 0 

2. แปลงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้แผนงาน/
โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

      2.97 0.95 ปาน
กลาง 

2.1 ปส. มีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์/แผนที่
กลยุทธ์ท่ีชัดเจน 

5 31 60 18 8 1 3.03 0.95 ปาน
กลาง 

2.2 ปส. มีการจัดท าเครื่องมือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 

2 31 53 27 10 0 2.90 0.93 ปาน
กลาง 

2.3 ปส. มีการก าหนดเป้าหมายรวมของ
องค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

3 35 55 21 8 1 3.01 0.95 ปาน
กลาง 

2.4 ปส. มีการก าหนดแผนงาน/โครงการ ที่
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4 36 50 26 6 1 3.02 0.95 ปาน
กลาง 

2.5 ปส. ได้มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบใน
แต่ละยุทธศาสตร์ 

5 40 55 16 4 3 3.14 0.98 ปาน
กลาง 

  จากตารางที่ 8 แสดงระดับการปฏิบัติของประเด็นแปลงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้แผนงาน/
โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม พบว่า ในภาพรวม ปส. มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97±0.95 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปส. มีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์/แผนที่กล
ยุทธ์ที่ชัดเจน, ปส. มีการจัดท าเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้, ปส. มีการ
ก าหนดเป้าหมายรวมขององค์กรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้, ปส. มีการก าหนดแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม, ปส. ได้มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับการปฏิบัติปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03±0.95, 2.90±0.93, 3.01±0.95, 3.02±0.95 และ 3.14±0.98 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 9 แสดงระดับการปฏิบัติของประเด็นปรับแต่งเชื่อมโยงบูรณาการยุทธศาสตร์ของหน่วยงานใน
ระดับต่างๆ  ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์องค์กร 

ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร ์
ระดับการปฏิบัต ิ

  SD 
แปล
ผล 5 4 3 2 1 0 

3. ปรับแต่งเชื่อมโยงบูรณาการยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานในระดับต่างๆ  ให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร 

      2.80 0.95 ปาน
กลาง 

3.1 ปส. มีการก าหนดบทบาทและเป้าหมาย
ขององค์กรที่ชัดเจนในการด าเนินงาน 

4 31 64 18 6 0 3.07 0.85 ปาน
กลาง 

3.2 ปส. มีการเช่ือมโยงการเป้าหมายการ
ด าเนินงานขององค์กรกับหน่วยงานย่อยภายใน
ที่ชัดเจน 

3 27 58 25 10 0 2.90 0.92 ปาน
กลาง 

3.3 ปส. มีการเช่ือมโยงกลยุทธ์ ปส. กับกล
ยุทธ์การด าเนินงานของผู้บริหารในระดับต่างๆ  

2 22 68 19 12 0 2.86 0.88 ปาน
กลาง 

3.4 ปส. มีการด าเนินงานที่สอดคล้องและ
เช่ือมโยงกับการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภายนอก 

2 22 69 15 13 2 2.83 0.96 ปาน
กลาง 

3.5 ปส. มีการด าเนินงานที่สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับการด าเนินงานของคณะกรรมการ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 

3 30 69 11 7 3 3.02 0.94 ปาน
กลาง 

  จากตารางที่ 9 แสดงระดับการปฏิบัติของประเด็นปรับแต่งเชื่อมโยงบูรณาการยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานในระดับต่างๆให้สอดรับกับยุทธศาสตร์องค์กร พบว่า ในภาพรวม ปส. มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80±0.95 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปส. มีการก าหนดบทบาทและ
เป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนในการด าเนินงาน, ปส. มีการเชื่อมโยงการเป้าหมายการด าเนินงานขององค์กรกับ
หน่วยงานย่อยภายในที่ชัดเจน, ปส. มีการเชื่อมโยงกลยุทธ์ ปส. กับกลยุทธ์การด าเนินงานของผู้บริหารในระดับ
ต่างๆ, ปส. มีการด าเนินงานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการด าเนินงานของหน่วยงานภายนอก, ปส. มีการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการด าเนินงานของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ อยู่ในระดับ
การปฏิบัติปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07±0.85, 2.90±0.92, 2.86±0.88, 2.83±0.96 และ 
3.02±0.94 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 10 แสดงระดับการปฏิบัติของประเด็นสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์กรรับผิดชอบงาน
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร ์
ระดับการปฏิบัต ิ

  SD 
แปล
ผล 5 4 3 2 1 0 

4. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์กร
รับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

      2.48 1.05 น้อย 

4.1 ปส. มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันให้
บุ ค ล ากรทุ กคน ใน องค์ ก รต ร ะหนั ก ใ น
ยุทธศาสตร์ว่าเป็นงานของทุกคน และต้อง
ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์นั้นๆ 

6 24 53 22 16 
 

2 2.80 1.10 ปาน
กลาง 

4.2 ปส. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายการท างาน
ตามยุทธศาสตร์ลงสู่ระดับรายบุคคล 

4 22 46 31 18 2 2.65 1.09 ปาน
กลาง 

4.3 ปส. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายการท างาน
ตามยุทธศาสตร์กับระบบแรงจูงใจ  และ
ค่าตอบแทนรายบุคคล 

2 19 43 37 16 6 2.48 1.10 น้อย 

4.4 ปส. มีการเช่ือมโยงเป้าหมายการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กับแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะ 

4 16 53 29 17 4 2.59 1.09 น้อย 

4.5 ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้สร้างแรงจูงให้แก่
บุคลากรในการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว ้

3 24 41 34 11 10 2.54 1.21 น้อย 

  จากตารางที่ 10 แสดงระดับการปฏิบัติของประเด็นสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์กร
รับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด พบว่า ในภาพรวม ปส. มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48±1.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปส. มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันให้บุคลากร
ทุกคนในองค์กรตระหนักในยุทธศาสตร์ว่าเป็นงานของทุกคน และต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์นั้นๆ, ปส. มีการ
เชื่อมโยงเป้าหมายการท างานตามยุทธศาสตร์ลงสู่ระดับรายบุคคล  อยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80±1.10และ 2.65±1.09 ตามล าดับ  ส าหรับปส. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายการท างานตาม
ยุทธศาสตร์กับระบบแรงจูงใจ และค่าตอบแทนรายบุคคล, ปส. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์กับแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะ, ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้สร้างแรงจูงให้แก่บุคลากร
ในการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อยู่ในระดับการปฏิบัติน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48±1.10, 
2.59±1.09  และ 2.54±1.21 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 11 แสดงระดับการปฏิบัติของประเด็นวางระบบและจุดระเบียบให้การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นกรพบวนการและมีความต่อเนื่อง 

ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ 
ระดับการปฏิบัต ิ

  SD 
แปล
ผล 5 4 3 2 1 0 

5. วางระบบและจุดระเบียบให้การ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประสบผลส าเร็จ
อย่างเป็นกระบวนการและมีความต่อเน่ือง 

      2.69 1.04 ปาน
กลาง 

5.1 ปส. ด าเนินการมีระบบการจัดสรร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 

3 30 49 26 12 3 2.81 1.07 ปาน
กลาง 

5.2 ปส. ด าเนินการการวางแผนพัฒนา
บุคลากร การจัดระบบสารสนเทศเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม 

2 19 48 32 16 6 2.52 1.10 น้อย 

5.3 ปส. การวางแผนการบริหารจัดการองค์กร
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

2 26 59 20 14 2 2.80 1.01 ปาน
กลาง 

5.4 ปส. มีระบบการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ถ่ายทอดเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ 

4 13 54 30 17 5 2.53 1.09 น้อย 

5.5 ปส. มีการประชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ 
และติดตามประเมินผลทุกปีงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง 

7 40 51 14 8 0 3.17 0.96 ปาน
กลาง 

จากตารางที่ 11 แสดงระดับการปฏิบัติของประเด็นวางระบบและจุดระเบียบให้              
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นกระบวนการและมีความต่อเนื่อง พบว่า ในภาพรวม 
ปส. มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69±1.04 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ปส. ด าเนินการมีระบบการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์, ปส. การวางแผนการ
บริหารจัดการองค์กรเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ, ปส. มีการประชุมเพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์ 
และติดตามประเมินผลทุกปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.81±1.07, 2.80±1.01 และ 3.17±0.96 ตามล าดับ  ส าหรับปส. ด าเนินการการวางแผนพัฒนาบุคลากร 
การจัดระบบสารสนเทศเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม, ปส. มีระบบการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอด
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับอยู่ในระดับการปฏิบัติน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52±1.10 และ 
2.53±1.09 ตามล าดับ 
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  3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่  ปส. จะสามารถ เป็นองค์กรที่ มุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ 
  จากการท าแบบสอบถามข้างต้นในตอนท่ี 3 ได้มีค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น
ข้าราชการได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ จึงมีผู้ตอบแบบสอบถามบางคนได้แสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ โดยแบ่งตามประเด็นได้ดังนี้ 
 

1. ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ความคิดเห็น 

 ผู้บริหารระดับสูง ไม่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ เน้นแต่นโยบายรัฐบาล และขาดความเข้าใจบทบาท 
หน้าที่องค์กร 

 ผู้น ายังขาดพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 มีการเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงขององค์กรบ่อย ท าให้นโยบายเปลี่ยนแปลงไม่มีทิศทางที่แน่นอน

ในการด าเนินงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาด าเนินงานไม่ทัน เช่น  
ผู้บริหาร A คิด A ท า A     ผู้บริหาร B คิด B  ท า B    ผู้บริหาร C คิด C ท า C      

 ผู้บริหารต้องเข้าใจว่า อะไรคืองานหลัก งานรอง หรืองานเสริม เพื่อจะได้จัดวางความส าคัญได้
ถูกต้อง 
   

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้บริหารระดับสูงควรเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และก าหนดวิสั ยทัศน์ และ        

การด าเนินงานให้ชัดเจนกว่านี้ และให้ความส าคัญในการก าหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางขององค์กรควรจะ
เป็นแผนระยะยาวที่กระท าอย่างต่อเนื่อง ไม่ยึดติดกับตัวบุคคล และสร้างความตระหนักให้บุคลากรภายใน ปส. 
รับทราบถึงยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 

 ผู้บริหารระดับสูงควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ปส. ว่ามีหน่วยงานใดของ ปส.         
ที่เกี่ยวข้องบ้าง และมีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะว่าในแต่ละยุทธศาสตร์ ควรมีงานใดที่เกี่ยวข้องกับ ปส. และ
สามารถน าไปตอบโจทย์ วิสัยทัศน์ และผลักดันงานต่างๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 

 ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ 
 ควรมีการประชุมท าความเข้าใจให้ไปสู่การน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 
2. แปลงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้แผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ความคิดเห็น 
 ยุทธศาสตร์ ปส. เป็นนามธรรมไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
 ยุทธศาสตร์ของปส. กับของกระทรวงไม่สอดคล้องกัน 
 โครงการมีมากและปลีกย่อย งบประมาณจากโครงการถูกน าไปใช้ในการบ ารุงรักษา        

รักษาสถานะของงานตามพันธะกิจปกติ 
 โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ไม่ใช่โครงการท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ เป็นเพียงงานประจ าจึง

ท าให้แผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
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 บุคลากรภายใน ปส. ที่สามารถตัดสินใจได้ระดับนโยบายไม่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ท าให้ไม่เข้าใจกระบวนการด าเนินงาน 

 หน่วยงานหลักของ ปส. ให้ความสนใจกับงานประจ ามากกว่างานเชิงยุทธศาสตร์ 
ข้อเสนอแนะ 

 แผนยุทธศาสตร์ต้องมีความสอดคล้องกับปัจจัยภายนอก รวมถึงหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง      
ในการจัดแผนจึงควรแสวงหาแนวร่วม จากหน่วยงานภายนอกได้  เ พ่ือได้ท างานอย่างมีบูรณาการ                   
โดยมีการก าหนดกรอบด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ของ ปส. ว่าควรมีแผนงาน/โครงการใด ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ให้แต่ละหน่วยงานได้ทราบ ท าให้สามารถน าไปเขียนแผนงาน/โครงการ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ ปส. และสอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาลต่อไป 

 ควรมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนและก าหนด     
การประเมินผลให้มีความชัดเจนมากขึ้น  

 ควรมีการพิจารณาโครงการที่ชัดเจนที่เข้มงวด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการท างานอย่างเป็น
รูปธรรมตั้งแต่การก าหนดแผนงาน/โครงการ และการประเมินผล โดยสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
ตรวจสอบได ้

 ควรมีการจัดตั้งคณะท างานเช่นเดียวกับการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ........เพ่ือพิจารณาโครงการและงบประมาณ
รายการต่างๆ 

 สิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และเป็นงานหลักต้องน าเข้าสู่ยุทธศาสตร์ และผลักดันให้เกิดผล 
 ทุกหน่วยงานต้องท าตามแผนที่วางไว้ ซึ่งแผนต้องมีความชัดเจนทั้งขอบเขตงานและระยะเวลา

ที่จะแล้วเสร็จ เมื่อน ามารวมกันแล้วเกิดเป็นผลงาน 
 ผู้เกี่ยวข้องกับภารกิจตามยุทธศาสตร์ ควรให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นถึง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน จะไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมายิ่งขึ้น โดยกิจกรรมแต่ละยุทธศาสตร์ ควรให้ผู้ท างาน
ด้านนั้นๆ เป็นผู้ก าหนดรายละเอียดโครงการ ตัวชี้วัด ปส. 

 ปส. ควรมีผู้ เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ค าปรึกษาในการแปลง
ยุทธศาสตร์/ ปรับแต่งเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ควรมียุทธศาสตร์ที่แน่นอนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือที่จะได้ก าหนดแผนงานอนาคตได้
อย่างถูกต้อง ซึ้งจะท าให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีรูปธรรม 
 

3. ปรับแต่งเชื่อมโยงบูรณาการยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในระดับต่างๆ  ให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร 

ความคิดเห็น 
 หน่วยงานใน ปส. ยังไม่เข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์ท าให้การก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับไม่

สามารถท าได้ เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ 
 ปส. ยังขาดความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ปส. และยุทธศาสตร์หน่วยงานภายใน 
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 บุคลากรภายใน ปส. ยังไม่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะ 
 จัดตั้ง "หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกลยุทธ์" เฉพาะเพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์ ปส.  
 การก าหนดตัวชี้วัดให้หน่วยงานอย่างชัดเจน เพียง 1 ตัวชี้วัด และน ามาประเมินและติดตาม

อย่างใกล้ชิด 
 การด าเนินงานของหน่วยงานภายในต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน          

และเป็นรูปธรรม 
 ควรมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการบูรณาการยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ ปส. โดยการน ายุทธศาสตร์หน่วยงาน มาพิจารณาว่า แต่ละยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน สามารถน าไป
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปส. ได้อย่างไร 

 ควรจะเริ่มที่ก าหนด ขตล. แต่ละคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ทุกคนด าเนินการตาม
ทิศทางขององค์กร 

 ปส. ต้องมีการชี้แจงให้ทุกคนทราบ และแสดงเป้าหมาย กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถน า
ยุทธศาสตร์เหล่านี้มาใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ 

 อันดับแรกต้องวิเคราะห์ และก าหนดยุทธศาสตร์องค์กรให้ถูกต้องก่อน และก าหนดภารกิจของ
แต่ละกองให้ชัดเจน 

 ควรจัดท าแผนที่น าทางโดยระดับบริหาร และครั้งต่อไปจึงประชุมระดับกิจกรรม จะท าให้
เชื่อมโยงได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

4. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์กรรับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
ความคิดเห็น 

 ปส. ยังขาดการสร้าแรงจูงใจที่ตรงจุด ท าให้สูญเสียบุคลากร/ก าลังใจ ผู้บริหารส่วนใหญ่       
บั่นทอนก าลังใจผู้ปฏิบัติ 

 การสร้างแรงจูงใจโดยใช้โบนัสในปัจจุบันนั้นไม่ได้มาตรฐาน และไม่เป็นธรรมกับผู้ด าเนินงานที่
แท้จริง ส่วนใหญ่ผู้รวบรวมตัวชี้วัดได้ผลประโยชน์มากกว่าผู้ปฏิบัติตัวจริง 

 ควรสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนใน ปส. เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ปส. ว่า แต่ละ
ยุทธศาสตร์มีความส าคัญอย่างไรเกี่ยวข้องกับ ปส. อย่างไร และเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ เพ่ือให้บุคลากร
สามารถด าเนินตามยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเกิดการด าเนินงานของ ปส. ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัดที่ดี ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ แต่ตัวชี้วัดที่ดีกว่า ต้องสร้างแรงจูงใจ ถ้าเห็นตัวชี้วัด แล้วยัง     
ไม่เกิดแรงจูงใจ ตัวชี้วัดยังไม่ดี  

ข้อเสนอแนะ 
 ให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและประเมินอย่างเป็นธรรม และให้ความส าคัญกับ 

ผู้ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา เฉพาะผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น 
 ควรมีการสร้างแรงจูงใจและค าตอบแทนรายบุคคลเพ่ือให้การด าเนินงานตรงเป้าหมายมากขึ้น 
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 ควรมีการบูรณาการระหว่างฝ่ายแผนฯ ฝ่ายบุคคล และฝ่ายประเมินทั้งตามค ารับรอง (กพร.) 
และประเมินยุทธศาสตร์ และประเมินเพ่ือเลื่อนขั้น อย่างเป็นรูปธรรม ยุติธรรม และโปร่งใส ตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ 

 ผู้บริหารต้องแสดงจุดยืนที่ถูกต้อง โดยการน าพาองค์กรไปด้วยกัน ไว้เนื้อเชื่อใจ ให้ความเคารพ
กันตามฐานะ ไม่มีอคติ จึงจะท าให้บุคลากรเห็นเป็นตัวอย่าง 

 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ปส. เข้ากับการพัฒนาบุคลากร ค่าตอบแทน เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้
ช่วยกันพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น 
 

5. วางระบบและจุดระเบียบให้การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประสบผลส าเร็จอย่างเป็น
กระบวนการและมีความต่อเนื่อง 

ความคิดเห็น 
 เปลี่ยนผู้บริหารท าให้เปลี่ยนแนวความคิดใหม่ งบประมาณที่ก าหนดไว้ไมไ่ด้ด าเนินการ 
 ยุทธศาสตร์ไม่ค่อยเชื่อมโยงในการด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจว่ายุทธศาสตร์ของ ปส. คืออะไร 

ข้อเสนอแนะ 
 ยุทธศาสตร์หลักจะต้องมีความชัดเจน ไม่เปลี่ยนแปลงตามผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

จะต้องแยกยุทธศาสตร์ของกรมที่เป็นแกนหลัก และยุทธศาสตร์ของผู้บริหารระดับสูง เช่น นโยบาย รมว.วท./ 
ลปส. หากเปลี่ยนผู้บริหารยุทธศาสตร์ของ ปส. จะต้องยังอยู่ตลอดไป 

 ควรมีการวางแผนการบริหารจัดการองค์กรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าเดิม 
 ควรมีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ทุกปี เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

และสอดคล้องกับการด าเนินงานของกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่ นกับสังคมและ
ประชาชน เพ่ือเกิดการยอมรับจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูให้เกิดขึ้น 

 มีระบบการติดตามประเมินผลและสรุปผล ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเห็นความก้าวหน้า
การด าเนินงานในทุกเวลา และหากไม่สามารถด าเนินการได้ควรระงับโครงการ  

 การวางแผนพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้ และการประชุม เพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์ 
ให้มีความทันสมัย/ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้จริง เพ่ือพัฒนาให้ยุทธศาสตร์ด าเนินไปได้อย่างส าเร็จและ
สมบูรณ ์
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7.2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างเหมาบริการ 
1.) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 12 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 

ชาย 29 47.5 
หญิง 32 52.5 
รวม 61 100 

จากตารางที่ 12 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมด 61 คน        
โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า มีเพศชายตอบแบบสอบถาม จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 และเพศหญิง
ตอบแบบสอบถาม 32 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 

 
ตารางที ่13 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
20 - 30 ปี 15 24.6 
31 - 40 ปี 23 37.7 
41 - 50 ปี 14 23.0 
51 - 60 ปี 9 14.8 
รวม 61 100 

จากตารางที่ 13 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมด 61 คน         
โดยจ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามช่วงอายุ 31 - 40 ปี มีจ านวนมากที่สุด คือ 23คน คิดเป็น  
ร้อยละ 37.7 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 20-30 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6, ช่วงอายุ 41 - 50 ปี 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 และน้อยสุด คือ ช่วงอายุ 51-60  ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 

 
ตารางที่ 14 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 30 49.2 
ปริญญาตรี 24 39.3 
ปริญญาโท 7 11.5 
สูงกว่าปริญญาโท 0 0 
รวม 61 100 

จากตารางที่ 14 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวนทั้งหมด 61 คน       
โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด 
คือ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.3 ระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5  และ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท
ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม 

 



 
          การส ารวจความคดิเห็น เรื่อง “ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร”์ 

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตรด์้านพลังงานปรมาณ ู  23 
 

ตารางที่ 15 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่ง จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ลูกจ้างประจ า 17 27.9 
พนักงานราชการ 40 65.6 
เจ้าหน้าที่จ้างเหมา 14 6.6 
รวม 61 100 

จากตารางที่ 15 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมด 61 คน        
โดยจ าแนกตามระดับต าแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนักงานราชการ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6 
รองลงมาคือ ลูกจ้างประจ า จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และน้อยที่สุดคือ เจ้าหน้าที่จ้างเหมา    
จ านวน 14คน คิดเป็นร้อยละ 6.6  

 
ตารางที่ 16 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามระยะเวลาการท างานที่ ปส. 
จ านวนป ี จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
1 – 5 ปี 18 29.5 
6 – 10 ปี 6 9.8 
11 – 15 ปี 13 21.3 
16 – 20 ปี 9 14.8 
20 ปีขึ้นไป 15 24.6 
รวม 61 100 

จากตารางที่ 16 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมด 161 คน      
โดยจ าแนกตามตามระยะเวลาท างานที่ ปส. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาการท างานที่ ปส.  
1 – 5 ปี มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมา คือ ระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป มีจ านวน 15 คน       
คิดเป็นร้อยละ 24.6, 11-15 ปี จ านวน 13 คน เป็นร้อยละ 21.3 , 16-20 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.8 และน้อยสุด มีระยะเวลาการท างาน 6-10 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 
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ตารางที่ 17 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามการได้รับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานของกองนโยบายและยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ 
การมีส่วนรวม จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
การจัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 14 23.0 
การจัดท างบประมาณ 19 31.1 
การติดตามและประเมินผล เช่น ตัวชี้วัด 
โครงการ 

21 34.4 

การเข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ 

11 18.0 

การร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ ปส. 

13 21.3 

การเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

9 14.8 

การให้ข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือจัดท า
รายงาน 

37 60.7 

ด้านอ่ืนๆ 2 3.3 
  จากตารางที่ 17 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวนทั้งหมด 61 คน      
โดยจ าแนกตามการได้รับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองนโยบายและยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ 
โดยสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จึงมีการนับซ้ า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีส่วนรวมในการให้
ข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือจัดท ารายงาน  37 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผล เช่น ตัวชี้วัด โครงการ  21 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณ 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 มีส่วนร่วมในการจัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 
มีส่วนร่วมในการร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ปส.  13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3        
มีส่วนร่วมในการการเข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  11  คน คิดร้อยละ 18.0  การเข้าร่วมชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 และส่วนรวมในด้านอื่นๆ 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.8 
 

ดังนั้นจึงสรุปผลจากการส ารวจ ได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น 
ร้อยละ 52.5 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.7  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.2 มีระดับต าแหน่งที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ       
พนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 65.6 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาการท างานที่ ปส. 1 - 5 ปี เป็นจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ ในด้านการให้ข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือจัดท ารายงาน คิดเป็น      
ร้อยละ 60.7 
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2) ความคิดเห็น เรื่อง ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ 
 

ตารางที่ 18 แสดงระดับการปฏิบัติของประเด็นผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร ์
ระดับการปฏิบัต ิ

  SD 
แปล
ผล 

5 4 3 2 1 0 
1. ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รวมพลังขับเคลื่อน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

      3.07 1.17 ปาน
กลาง 

1.1 ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้น าการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

11 21 21 1 6 1 3.44 1.20 มาก 

1.2 ผู้บริหารระดับสูงมีการสื่อสารการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กรให้เข้าใจโดยทั่วถึงทั้ง
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติ 

3 17 24 10 6 1 2.97 1.09 ปาน
กลาง 

1.3 ผู้บริหารระดับสูงมีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
และการด าเนินงาน รวมทั้งเป้าหมายชัดเจน 

2 25 17 10 3 4 3.02 1.23 ปาน
กลาง 

1.4 ผู้บริหารระดับสูงมีการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานใหม่ที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนในทุกระดับ 

2 20 21 13 3 2 2.98 1.09 ปาน
กลาง 

1.5 ผู้บริหารระดับสูงมีการจัดตั้ง "หน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านกลยุทธ์ " เฉพาะเพื่อพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ปส.  

2 19 27 11 1 1 3.11 0.91 ปาน
กลาง 

จากตารางที่ 18 แสดงระดับการปฏิบัติของประเด็นผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รวมพลังขับเคลื่อน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พบว่า ในภาพรวม ปส. มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.07±1.17 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้น าการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44±1.20 ส าหรับผู้บริหารระดับสูง       
มีการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้เข้าใจโดยทั่วถึงทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติ, ผู้บริหารระดับสูง    
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ และการด าเนินงาน รวมทั้งเป้าหมายชัดเจน , ผู้บริหารระดับสูงมีการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานใหม่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนในทุกระดับ, ผู้บริหารระดับสูงมีการจัดตั้ง 
"หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกลยุทธ์" เฉพาะเพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์ ปส. อยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97±1.09, 3.02±1.23, 2.98 ±1.09และ 3.11±0.91 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 19 แสดงระดับการปฏิบัติของประเด็นแปลงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้แผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร ์
ระดับการปฏิบัต ิ

  SD 
แปล
ผล 5 4 3 2 1 0 

2. แปลงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้แผนงาน/
โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

      3.02 0.09 ปาน
กลาง 

2.1 ปส. มีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์/แผนที่
กลยุทธ์ท่ีชัดเจน 

2 15 36 4 4 0 3.11 0.84 ปาน
กลาง 

2.2 ปส. มีการจัดท าเครื่องมือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 

2 16 36 6 1 0 3.20 0.73 ปาน
กลาง 

2.3 ปส. มีการก าหนดเป้าหมายรวมของ
องค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

0 19 32 6 4 0 3.08 0.82 ปาน
กลาง 

2.4 ปส. มีการก าหนดแผนงาน/โครงการ ที่
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1 17 31 10 1 1 3.07 0.85 ปาน
กลาง 

2.5 ปส. ได้มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบใน
แต่ละยุทธศาสตร์ 

1 18 30 6 2 4 2.97 1.09 ปาน
กลาง 

  จากตารางที่ 19 แสดงระดับการปฏิบัติของประเด็นแปลงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้แผนงาน/
โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม พบว่า ในภาพรวม ปส. มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02±0.09 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปส. มีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์/แผน        
ที่กลยุทธ์ที่ชัดเจน, ปส. มีการจัดท าเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ ,     
ปส. มีการก าหนดเป้าหมายรวมขององค์กรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ , ปส. มีการก าหนดแผนงาน/
โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม, ปส. ได้มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับ
การปฏิบัติปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11±0.84, 3.20±0.73, 3.08±0.82, 3.07±0.85 และ 
2.97±1.09 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          การส ารวจความคดิเห็น เรื่อง “ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร”์ 

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตรด์้านพลังงานปรมาณ ู  27 
 

ตารางที่ 20 แสดงระดับการปฏิบัติของประเด็นปรับแต่งเชื่อมโยงบูรณาการยุทธศาสตร์ของหน่วยงานใน
ระดับต่างๆ  ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์องค์กร 

ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร ์
ระดับการปฏิบัต ิ

  SD 
แปล
ผล 5 4 3 2 1 0 

3. ปรับแต่งเชื่อมโยงบูรณาการยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานในระดับต่างๆ  ให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร 

      3.05 0.83 ปาน
กลาง 

3.1 ปส. มีการก าหนดบทบาทและเป้าหมาย
ขององค์กรที่ชัดเจนในการด าเนินงาน 

2 16 37 5 1 0 3.21 0.74 ปาน
กลาง 

3.2 ปส. มีการเช่ือมโยงการเป้าหมายการ
ด าเนินงานขององค์กรกับหน่วยงานย่อยภายใน
ที่ชัดเจน 

2 16 32 9 2 0 3.11 0.82 ปาน
กลาง 

3.3 ปส. มีการเช่ือมโยงกลยุทธ์ ปส. กับกล
ยุทธ์การด าเนินงานของผู้บริหารในระดับต่างๆ  

1 20 26 11 3 0 3.08 0.88 ปาน
กลาง 

3.4 ปส. มีการด าเนินงานที่สอดคล้องและ
เช่ือมโยงกับการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภายนอก 

2 11 36 10 2 0 3.02 0.79 ปาน
กลาง 

3.5 ปส. มีการด าเนินงานที่สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับการด าเนินงานของคณะกรรมการ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 

0 20 29 11 1 0 3.11 0.75 ปาน
กลาง 

  จากตารางที่ 20 แสดงระดับการปฏิบัติของประเด็นปรับแต่งเชื่อมโยงบูรณาการยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานในระดับต่างๆให้สอดรับกับยุทธศาสตร์องค์กร พบว่า ในภาพรวม ปส. มีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05±0.83และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปส. มีการก าหนด
บทบาทและเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนในการด าเนินงาน, ปส. มีการเชื่อมโยงการเป้าหมายการด าเนินงานของ
องค์กรกับหน่วยงานย่อยภายในที่ชัดเจน, ปส. มีการเชื่อมโยงกลยุทธ์ ปส. กับกลยุทธ์การด าเนินงานของผู้บริหาร
ในระดับต่างๆ, ปส. มีการด าเนินงานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการด าเนินงานของหน่วยงานภายนอก, ปส. มี
การด าเนินงานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการด าเนินงานของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ อยู่ใน
ระดับการปฏิบัติปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21±0.75, 3.11±0.82, 3.08±0.88, 3.02±0.79 และ 
3.11±0.75 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          การส ารวจความคดิเห็น เรื่อง “ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร”์ 

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตรด์้านพลังงานปรมาณ ู  28 
 

ตารางที่ 21 แสดงระดับการปฏิบัติของประเด็นสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์กรรับผิดชอบงาน
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร ์
ระดับการปฏิบัต ิ

  SD 
แปล
ผล 5 4 3 2 1 0 

4. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์กร
รับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

      2.53 1.02 ปาน
กลาง 

4.1 ปส. มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันให้
บุ ค ล ากรทุ กคน ใน องค์ ก รต ร ะหนั ก ใ น
ยุทธศาสตร์ว่าเป็นงานของทุกคน และต้อง
ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์นั้นๆ 

0 13 29 14 4 1 2.80 0.91 ปาน
กลาง 

4.2 ปส. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายการท างาน
ตามยุทธศาสตร์ลงสู่ระดับรายบุคคล 

2 8 31 15 4 1 2.77 0.94 ปาน
กลาง 

4.3 ปส. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายการท างาน
ตามยุทธศาสตร์กับระบบแรงจูงใจ  และ
ค่าตอบแทนรายบุคคล 

2 12 23 15 5 5 2.57 1.19 น้อย 

4.4 ปส. มีการเช่ือมโยงเป้าหมายการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กับแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะ 

1 8 31 14 7 0 2.70 0.90 ปาน
กลาง 

4.5 ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้สร้างแรงจูงให้แก่
บุคลากรในการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว ้

2 13 18 15 7 6 2.50 1.31 น้อย 

  จากตารางที่ 21 แสดงระดับการปฏิบัติของประเด็นสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์กร
รับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด พบว่า ในภาพรวม ปส. มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53±1.02 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปส. มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันให้บุคลากร
ทุกคนในองค์กรตระหนักในยุทธศาสตร์ว่าเป็นงานของทุกคน และต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์นั้นๆ, ปส. มีการ
เชื่อมโยงเป้าหมายการท างานตามยุทธศาสตร์ลงสู่ระดับรายบุคคล, ปส. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์กับแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะ อยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.80±0.91, 2.77±0.94 และ 2.70±0.90 ตามล าดับ  ส าหรับปส. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายการ
ท างานตามยุทธศาสตร์กับระบบแรงจูงใจ และค่าตอบแทนรายบุคคล, ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้สร้างแรงจูงให้แก่
บุคลากรในการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อยู่ในระดับการปฏิบัติ น้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.57±1.19 และ 2.50±1.31 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



 
          การส ารวจความคดิเห็น เรื่อง “ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร”์ 
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ตารางที่ 22 แสดงระดับการปฏิบัติของประเด็นวางระบบและจุดระเบียบให้การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นกรพบวนการและมีความต่อเนื่อง 

ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ 
ระดับการปฏิบัต ิ

  SD 
แปล
ผล 5 4 3 2 1 0 

5. วางระบบและจุดระเบียบให้การ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประสบผลส าเร็จ
อย่างเป็นกระบวนการและมีความต่อเน่ือง 

      2.82 1.09 ปาน
กลาง 

5.1 ปส. ด าเนินการมีระบบการจัดสรร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 

1 14 31 6 6 3 2.82 1.10 ปาน
กลาง 

5.2 ปส. ด าเนินการการวางแผนพัฒนา
บุคลากร การจัดระบบสารสนเทศเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม 

3 17 19 13 9 0 2.87 1.13 ปาน
กลาง 

5.3 ปส. การวางแผนการบริหารจัดการองค์กร
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

1 16 26 15 3 0 2.95 0.88 ปาน
กลาง 

5.4 ปส. มีระบบการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ถ่ายทอดเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ 

0 11 32 14 4 0 2.82 0.81 ปาน
กลาง 

5.5 ปส. มีการประชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ 
และติดตามประเมินผลทุกปีงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง 

4 15 23 16 3 0 3.02 0.99 ปาน
กลาง 

จากตารางที่ 22 แสดงระดับการปฏิบัติของประเด็นวางระบบและจุดระเบียบให้              
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นกระบวนการและมีความต่อเนื่อง พบว่า ในภาพรวม 
ปส. มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82±10.9 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า พบว่า ปส. ด าเนินการมีระบบการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์, ปส. ด าเนินการ
การวางแผนพัฒนาบุคลากร การจัดระบบสารสนเทศเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม , ปส.             
การวางแผนการบริหารจัดการองค์กรเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ, ปส. มีระบบการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ถ่ายทอดเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ, ปส. มีการประชุมเพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์ และติดตาม
ประเมินผลทุกปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82±1.10, 
2.87±1.13, 2.95±0.88, 2.82±0.81 และ 3.02±0.99 ตามล าดับ 
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          การส ารวจความคดิเห็น เรื่อง “ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร”์ 

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตรด์้านพลังงานปรมาณ ู  31 
 

  3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่  ปส. จะสามารถ เป็นองค์กรที่ มุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ 
  จากการท าแบบสอบถามข้างต้นในตอนท่ี 3 ได้มีค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างเหมาบริการ ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็น
อิสระ จึงมีผู้ตอบแบบสอบถามบางคนได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ โดยแบ่งตามประเด็นได้ดังนี้ 
 

1. ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ข้อเสนอแนะ 

 ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ เพราะการให้ความส าคัญคือ พลังขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลง 
 

2. แปลงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้แผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการก าหนดแผนให้ชัดเจนและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบเพ่ือน าไปปฏิบัติและมี
การผลักดันโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
 

3. ปรับแต่งเชื่อมโยงบูรณาการยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในระดับต่างๆ  ให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการประสานงานและการขานรับนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรมาเป็นตัวก าหนด

แนวทางการปฏิบัติงาน 
 

4. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์กรรับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
ข้อเสนอแนะ 

 การสร้างแรงจูใจควรให้เข้าถึงทุกกลุ่ม ทุกระดับ 
 

5. วางระบบและจุดระเบียบให้การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประสบผลส าเร็จอย่างเป็น
กระบวนการและมีความต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการติดตามประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาสานต่อในปีถัดไปได้ 
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๘. สรุป และข้อเสนอแนะจากการส ารวจ 
  ๘.๑ สรุป 

การส ารวจความคิดเห็นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติเกี่ยวกับการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์สถานะและปัญหา
เกี่ยวกับการด าเนินการแผนยุทธศาสตร์ และน ามาพัฒนากระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และน า           
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี          
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา ในสังกัดส านักงาน
ปรมาณู  เพ่ือสันติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ การแจกแจงความถี่ การเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ    
ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้

ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นข้าราชการในสังกัดของ ปส. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง      
คิดเป็นร้อยละ 56.9  มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.0 มีระดับต าแหน่งที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ 
ข้าราชการระดับช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 35.0 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาการท างานที่ ปส. 1 - 5 ป ี
เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของกองนโยบายและยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ ในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 55.3 

ความคิดเห็น เรื่อง ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ ผลการส ารวจโดยจ าแนกเป็นข้าราชการ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า การด าเนินงานของ ปส. มุ่งเน้นยุทธศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง    
มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86  และเมื่อแยกเป็นรายประเด็น พบว่า  ระดับการปฏิบัติของประเด็นผู้บริหาร
ระดับสูงเป็นผู้รวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 40.7   
เห็นว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10±0.95 ระดับการปฏิบัติของประเด็น     
แปลงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้แผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่     
คิดเป็นร้อยละ 42.3 เห็นว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97±0.95    
ระดับการปฏิบัติของประเด็นปรับแต่งเชื่อมโยงบูรณาการยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในระดับต่างๆ ให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 51.2 เห็นว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ใน       
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80±0.95 ระดับการปฏิบัติของประเด็นสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุก
คนในองค์กรรับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 33.3 เห็นว่า    
มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48±1.05 ระดับการปฏิบัติของประเด็นวางระบบ
และจุดระเบียบให้การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นกรพบวนการและมีความต่อเนื่อง 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 36.6 เห็นว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69±1.04 

ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างเหมา
บริการ ใน ปส. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
37.7  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.2 มีระดับ
ต าแหน่งที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ พนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 65.6 ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระยะเวลาการท างานที่ ปส. 1 - 5 ปี เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
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ได้รับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองนโยบายและยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ ในด้านการให้
ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อจัดท ารายงาน คิดเป็นร้อยละ 60.7 

 ความคิดเห็น เรื่อง ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ ผลการส ารวจโดยจ าแนกเป็นพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างเหมาบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า การด าเนินงาน
ของ ปส. มุ่งเน้นยุทธศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97  และเมื่อแยกเป็นรายประเด็น 
พบว่า  ระดับการปฏิบัติของประเด็นผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ เห็นว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.10±0.97  ระดับการปฏิบัติของประเด็นแปลงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้แผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 49.4 เห็นว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09±0.76 ระดับการปฏิบัติของประเด็นปรับแต่งเชื่อมโยงบูรณาการยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานในระดับต่างๆ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์องค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 52.4 
เห็นว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11±0.66 ระดับการปฏิบัติของประเด็น
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์กรรับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
คิดเป็นร้อยละ 37.3 เห็นว่า       มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67±0.92     
ระดับการปฏิบัติของประเด็นวางระบบและจุดระเบียบให้การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประสบผลส าเร็จ      
อย่างเป็นกระบวนการและมีความต่อเนื่อง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 34.9 เห็นว่า            
มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90±0.85 

 
ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามไดเสนอแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของ ปส.    

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีดังนี้ 
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ผู้บริหารระดับสูงควรเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  และก าหนดวิสั ยทัศน์              
และการด าเนินงานให้ชัดเจนกว่านี้ และให้ความส าคัญในการก าหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางขององค์กร
ควรจะเป็นแผนระยะยาวที่กระท าอย่างต่อเนื่อง ไม่ยึดติดกับตัวบุคคล และสร้างความตระหนักให้บุคลากร
ภายใน ปส. รับทราบถึงยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 

 ผู้บริหารระดับสูงควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ปส. ว่ามีหน่วยงานใดของ ปส.         
ที่เกี่ยวข้องบ้าง และมีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะว่าในแต่ละยุทธศาสตร์ ควรมีงานใดที่เกี่ยวข้องกับ ปส .        
และสามารถน าไปตอบโจทย์ วิสัยทัศน์ และผลักดันงานต่างๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 

 แผนยุทธศาสตร์ต้องมีความสอดคล้องกับปัจจัยภายนอก รวมถึงหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องใน  
การจัดแผนจึงควรแสวงหาแนวร่วม จากหน่วยงานภายนอกได้ เพื่อได้ท างานอย่างมีบูรณาการ โดยมีการก าหนด
กรอบด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ของ ปส. ว่าควรมีแผนงาน/โครงการใด ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ให้แต่ละหน่วยงานได้ทราบ ท าให้สามารถน าไปเขียนแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ ปส. และสอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาลต่อไป 

 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ปส. เข้ากับการพัฒนาบุคลากร ค่าตอบแทน เพ่ือเป็นแรงจูงใจ      
ให้ช่วยกันพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น และยุทธศาสตร์หลักจะต้องมีความชัดเจน ไม่เปลี่ยนแปลงตามผู้บริหารที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะต้องแยกยุทธศาสตร์ของกรมที่เป็นแกนหลัก และยุทธศาสตร์ของผู้บริหารระดับสูง 
เช่น นโยบาย รมว.วท./ ลปส. หากเปลี่ยนผู้บริหารยุทธศาสตร์ของ ปส. จะต้องยังอยู่ตลอดไป 
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๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ควรมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และการจัดตั้ง

กลุ่มงานให้ตรงตามหน้าที่ปฏิบัติโดยตรง 
 ควรมีการพิจารณาโครงการที่ชัดเจนที่เข้มงวด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการท างานอย่างเป็น

รูปธรรมตั้งแต่การก าหนดแผนงาน/โครงการ และการประเมินผล โดยสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
ตรวจสอบได้ รวมทั้งการติดตามประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงานให้มีระบบการติดตามในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเห็นความก้าวหน้าการด าเนินงานในทุกเวลา และหากไม่สามารถด าเนินการได้ควรระงับ
โครงการ  

 การก าหนดตัวชี้วัดให้หน่วยงานอย่างชัดเจน เพียง 1 ตัวชี้วัด และน ามาประเมินและติดตาม
อย่างใกล้ชิด และก าหนด ขตล. แต่ละคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ทุกคนด าเนินการตามทิศทางของ
องค์กร รวมทั้งมีการชี้แจงให้ทุกคนทราบ เป้าหมาย กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถน ายุทธศาสตร์เหล่านี้มาใช้ได้
จริงในทางปฏิบัติ 

 ควรมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการบูรณาการยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ปส. โดยการน ายุทธศาสตร์หน่วยงาน มาพิจารณาว่า แต่ละยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน สามารถน าไป
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปส. ได้อย่างไร โดยมีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ทุกปี เพ่ือให้ทันกับ       
การเปลี่ยนแปลงของโลก และสอดคล้องกับการด าเนินงานของกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้าง  
ความเชื่อมั่นกับสังคมและประชาชน เพ่ือเกิดการยอมรับจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูให้เกิดขึ้น 

 ควรมีการบูรณาการระหว่างฝ่ายแผนฯ ฝ่ายบุคคล และฝ่ายประเมินทั้งตามค ารับรอง (กพร.) 
และประเมินยุทธศาสตร์ และประเมินเพ่ือเลื่อนขั้น อย่างเป็นรูปธรรม ยุติธรรม และโปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ 

 การวางแผนพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้ และการประชุม เพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์ 
ให้มีความทันสมัย/ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้จริง เพ่ือพัฒนาให้ยุทธศาสตร์ด าเนินไปได้อย่างส าเร็จและ
สมบูรณ ์

 ควรสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนใน ปส. เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ปส. ว่า แต่ละ
ยุทธศาสตร์มีความส าคัญอย่างไรเกี่ยวข้องกับ ปส. อย่างไร และเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ เพ่ือให้บุคลากร
สามารถด าเนินตามยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเกิดการด าเนินงานของ ปส. ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

๓. ปัญหาอุปสรรค 
 ผู้บริหารระดับสูง ไม่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ เน้นแต่นโยบายรัฐบาล และขาดความเข้าใจบทบาท 

หน้าที่องค์กร ขาดพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 มีการเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงขององค์กรบ่อย ท าให้นโยบายเปลี่ยนแปลงไม่มีทิศทางที่แน่นอน

ในการด าเนินงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาด าเนินงานไม่ทัน  
 ยุทธศาสตร์ ปส. เป็นนามธรรมไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  และหน่วยงานใน ปส.     

ยังไม่เข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์ท าให้การก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับไม่สามารถท าได้ เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่
ไม่เข้าใจ รวมทั้งยังขาดความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ปส. และยุทธศาสตร์หน่วยงานภายใน 

 โครงการมีมากและปลีกย่อย งบประมาณจากโครงการถูกน าไปใช้ในการบ ารุงรักษา         
รักษาสถานะของงานตามพันธะกิจปกติ 
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 ปส. ยังขาดการสร้างแรงจูงใจที่ตรงจุด ท าให้สูญเสียบุคลากร/ก าลังใจ ผู้บริหารส่วนใหญ่      
บั่นทอนก าลังใจผู้ปฏิบัติ และการสร้างแรงจูงใจโดยใช้โบนัสในปัจจุบันนั้นไม่ได้มาตรฐาน และไม่เป็นธรรมกับ     
ผู้ด าเนินงานที่แท้จริง ส่วนใหญ่ผู้รวบรวมตัวชี้วัดได้ผลประโยชน์มากกว่าผู้ปฏิบัติตัวจริง 

 บุคลากรภายใน ปส. ที่สามารถตัดสินใจได้ระดับนโยบายไม่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ท าให้ไม่เข้าใจกระบวนการด าเนินงาน 

 หน่วยงานหลักของ ปส. ให้ความสนใจกับงานประจ ามากกว่างานเชิงยุทธศาสตร์ 
 

๘.2 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการส ารวจ 
เพ่ือสร้าง ปส. เป็นองค์กรมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรตระหนักใน

ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปส. ควรด าเนินการดังนี้ 
1) ควรใหการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการพัฒนาบุคลากร เช่น หาแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา

ต่อเพ่ือเพ่ิมวุฒิทางการศึกษา หรือการศึกษาเพ่ิมพูนความรูระยะสั้น (short course)  
2) บุคลากร ปส. ควรมีการวางแผนในการพัฒนาตนเองในระยะเวลา 5 ป ว่าจะท าอะไรบ้าง 

เช่น จะท าวิจัยกี่เรื่อง เขียนบทความทางวิชาการ ควรตั้งเป้าไว้แล้วท าให้ไดตามแผน 
3) ปส. ควรสร้างบรรยากาศทางวิชาการพรอมสนับสนุน งบประมาณอย่างสม่ าเสมอ       

เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการที่จะพัฒนาตนเอง   
4) ควรจัดอบรมให้ความรูด้านยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ขององค์กร ให้แกบุคลากร      ทุก

ฝ่ายอย่างเหมาะสม และสม่ าเสมอ โดยแบ่งระดับปฏิบัติงาน เช่น ระดับหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสนับสนุน 
ระดับพนักงานราชการ 

5) ผู้บริหารทุกระดับควรเปิดรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรให้มากและควรด าเนินการ   
อย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแก้ปัญหา มิใช่เป็นลักษณะคลื่นกระทบฝั่ง 

6) ควรมีการประเมินการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ทุกๆ 2 ปี เพ่ือเห็นแนวทางการท างาน    
เชิงยุทธศาสตร์ และ สถานการณ์ด าเนินงานของ ปส. 

7) ควรก าหนดตัวชี้วัดให้แต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน และสร้างระบบประเมินและติดตามอย่าง   
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทุกคนด าเนินการตามทิศทางขององค์กร และสามารถน ายุทธศาสตร์มาใช้ได้จริงในทาง
ปฏิบัติ 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป  
1) ควรมีการศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์การบริหาร ปส. เชิงรุกและพร้อมการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเป็น 

แนวทางการพัฒนาขององค์กร โดยมุ่งเน้นสร้างแรงจูงใจ มีความจงรักภักดีและความตระหนักในยุทธศาสตร์
ขององค์กร  
  2) ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการกลุ่มงานจนถึงเลขาธิการ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และอดีตผู้บริหาร เกี่ยวกับการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือปรับกระบวนการ
ท างานขององค์กรให้เป็นองค์มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ 
  3) ควรมีการศึกษาการด าเนินงานมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
  4) ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานทุกๆปี โดยหน่วยงานภายนอก และรับฟังความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้เสียเป็นระยะเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้มุ่งเน้นยุทธศาสตร์  
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ภาคผนวก 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ 
เร่ือง “ปส. กับองคก์รที่มุง่เน้นยุทธศาสตร”์ 

*************************** 
 
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มักประสบปัญหาการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เช่น 

บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในยุทธศาสตร์ขององค์กรซึ่งท าให้ไม่สามารถน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้
บรรลุผลได้อย่างถูกต้อง หน่วยงานต่างๆไม่ได้ยึดยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นหลักในการวางแผน/โครงการ และ
กรอบการท างาน หรือการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกันยุทธศาสตร์ขององค์กร ดังนั้น การส ารวจความคิดเห็น
บุคลากรภายในหน่วยงานจึงเป็นเครื่องมือย่างหนึ่งเพ่ือทราบความพร้อมของหน่วยงานว่ามีการด าเนินการเชิงกล
ยุทธ์มากน้อยเพียงใด และเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรเพ่ือให้เป็นองค์กรมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ รวมทั้งผลลัพธ์ที่
ได้จากการส ารวจจะท าให้ผู้บริหารทราบถึงความจ าเป็นที่จะต้อเกิดการเปลี่ยนแปลงและให้ความส าคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล 
  

  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  กนผ. พิจารณาแล้ว เห็นว่า ปส. ควรจะมีการส ารวจความคิดเห็น
ของบุคลากร ปส. เกี่ยวกับการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือน าผลการส ารวจดังกล่าวพัฒนา
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 
โดย กนผ. ได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม เรื่อง “ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์” ซึ่งเป็นไปตามกรอบ
แนวความคิดของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton เรื่อง Strategy-Focused Organization  
 

  แบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็น เรื่อง “ปส. กับองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์”  
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด าเนินงานองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ 
 
 

  กน. ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความกรุณาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ 
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ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่านตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ      ชาย   หญิง 
2. อายุ 

 20 – 30 ป ี  31 – 40 ปี 
 41 – 50 ป ี   51 – 60 ป ี      

3. ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  สูงกว่าปริญญาโท  

4. ระดับต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 บริหารระดับสูง    บริหารระดับต้น 
 ระดับเชี่ยวชาญ    อ านวยการระดับสูง 
 อ านวยการระดับต้น    ระดับช านาญการพิเศษ 
 ช านาญการ     ปฏิบัติการ 
 อาวุโส     ช านาญงาน 
 ปฏิบัติงาน     ลูกจ้างประจ า 
 พนักงานราชการ    เจ้าหน้าที่จ้างเหมา 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................................................ ........ 

5. ระยะเวลาการท างานที่ ปส. 
 1-5 ป ี  6-10 ป ี  11-15 ป ี
 16-20 ป ี  20 ปีขึ้นไป 

6. ด้านที่ท่าน/หน่วยงานของท่านได้รับบริการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 การจัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
 การจัดท างบประมาณ 
 การติดตามและประเมินผล เช่น ตัวชีว้ัด โครงการ 
 การเข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
 การร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ปส. 
 การเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 การให้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อจัดท ารายงาน 
  อ่ืนๆ.................................................................. ...................... 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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/ส่วนที่ 2 
 
 
ค าชี้แจง  ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ก าหนด ตามความรู้สึกท่ีแท้จริง 

 ระดับการปฏิบัติ หมายถึง การด าเนินงานของ ปส. เพ่ือเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ 
ระดับ  5  หมายถึง  มีการปฏิบัติมากท่ีสุด 
ระดับ  4  หมายถึง  มีการปฏิบัติมาก 
ระดับ  3  หมายถึง  มีการปฏิบัติปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อย 
ระดับ  1  หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 
ระดับ  0  หมายถึง  ไม่มีการปฏิบัติ 
 

ปส. กับองค์กรทีมุ่่งเน้นยทุธศาสตร ์
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 0 
1. ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง             
1.1 ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้น าการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลง       
1.2 ผู้บริหารระดับสูงมีการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้เข้าใจโดยทั่วถึง
ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัต ิ             
1.3 ผู้บริหารระดับสูงมีการก าหนดวิสัยทัศน์ และการด าเนินงาน รวมทั้ง
เป้าหมายชัดเจน             
1.4 ผู้บริหารระดับสูงมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานใหม่
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนในทุกระดับ             
1.5 ผู้บริหารระดับสูงมีการจดัตั้ง "หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านกลยุทธ์" เฉพาะ
เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ ปส.              
2. แปลงยุทธศาสตร์ทีก่ าหนดไว้แผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม             
2.1 ปส. มีการจัดท าแผนท่ียุทธศาสตร/์แผนท่ีกลยุทธ์ที่ชัดเจน 

      2.2 ปส. มีการจัดท าเครื่องมือประเมินผลการปฏิบตัิงานที่ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได ้             
2.3 ปส. มีการก าหนดเป้าหมายรวมขององค์กรเพื่อให้บรรลเุป้าหมายที่ก าหนด
ไว ้             
2.4 ปส. มีการก าหนดแผนงาน/โครงการ ท่ีปฏิบัตไิด้อย่างเป็นรูปธรรม             
2.5 ปส. ได้มีการมอบหมายให้ผู้รบัผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร ์             
 
 
 
 
       

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็น เรื่อง ปส. กับองค์กรทีมุ่่งเน้นยทุธศาสตร ์
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ปส. กับองค์กรทีมุ่่งเน้นยทุธศาสตร ์
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 0 
3. ปรับแต่งเชื่อมโยงบรูณาการยทุธศาสตร์ของหน่วยงานในระดับต่างๆ  
    ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์องค์กร             
3.1 ปส. มีการก าหนดบทบาทและเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนในการด าเนินงาน 

      3.2 ปส. มีการเชื่อมโยงการเป้าหมายการด าเนินงานขององค์กรกับหน่วยงาน
ย่อยภายในที่ชัดเจน             
3.3 ปส. มีการเชื่อมโยงกลยุทธ์ ปส. กับกลยุทธ์การด าเนินงานของผูบ้ริหารใน
ระดับต่างๆ              
3.4 ปส. มีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการด าเนินงานของ 
 หนว่ยงานภายนอก             
3.5 ปส. มีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการด าเนินงานของ
คณะกรรมการพลังงานปรมาณเูพือ่สันต ิ             
4. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์กรรับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนด             
4.1 ปส. มีการสรา้งความเข้าใจรว่มกันให้บุคลากรทุกคนในองค์กรตระหนักใน
ยุทธศาสตร์ว่าเป็นงานของทุกคน และต้องปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์นั้นๆ       
4.2 ปส. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายการท างานตามยุทธศาสตร์ลงสู่ระดับ
รายบุคคล             
4.3 ปส. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายการท างานตามยุทธศาสตร์กับระบบแรงจูงใจ 
และค่าตอบแทนรายบุคคล             
4.4 ปส. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กับแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะ             
4.5 ผู้บริหารระดับสูงเป็นผูส้ร้างแรงจูงให้แก่บุคลากรในการท างานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้       
5. วางระบบและจุดระเบียบให้การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประสบ
ผลส าเร็จอย่างเป็นกรพบวนการและมีความต่อเน่ือง             
5.1 ปส. ด าเนินการมรีะบบการจดัสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร ์       
5.2 ปส. ด าเนินการการวางแผนพัฒนาบุคลากร การจัดระบบสารสนเทศ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม             
5.3 ปส. การวางแผนการบรหิารจัดการองค์กรเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบตั ิ             
5.4 ปส. มีระบบการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในทุก
ระดับ             
5.5 ปส. มีการประชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลทุก
ปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง             
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1. ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รวมพลังขบัเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

2. แปลงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้แผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
........................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
 

3. ปรับแต่งเชื่อมโยงบูรณาการยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในระดับต่างๆ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์องค์กร 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................ ................................................................................................  
 

4. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์กรรับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
........................................................................................ .......................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
 

5. วางระบบและจุดระเบียบให้การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นกระบวนการและมีความ
ต่อเน่ือง 

............................................................................................................................. ..................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................... 
 
 

********************************** 
 
 
 
 
 

ขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ ปส. จะสามารถ เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร ์



กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตรด์้านพลังงานปรมาณ ู
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. นายสุพรรณ    แสงทอง  เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

2. นายวิเชียร    วงษ์สมาน รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

3. นางสาววิไลวรรณ   ตันจ้อย  ผู้อ านวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ 

 

 

 

 

1. นางสาวธนวรรณ   แจ่มสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

2. นางสาวสายสุรีย์   ปักกะทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

3. นางสาวเสาวนีย์   กรีพร  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

4. นายปราลม    จาดโห้  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

5. นางสาวสาวิตรี    ยศทะราช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

6. นางสาวรัตติญา    เขียวทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

7. นางสาววิกานดา   ศรีนิล  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 

 

 
 

 

ที่ปรึกษา
 

 

คณะผู้จัดท า 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์นิวเคลียร์    

ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดรีังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0 2596 9600 โทรสาร. 0 2561 3013 www.oaep.go.th 
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