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การวิเคราะห
ประเมินผลการทําหน�าที่ของ ปส
 

การศึกษาในส วนของการวิเคราะห#ป$จจัยภายนอกน้ี เป*นการ
ทราบถึงทัศนคติของหน วยงานภายนอกท่ีมีต อ ปส
(Stakeholders) เพื่อเป*นการวิเคราะห#และประเมินแนวโน<มที่ ปส
ด<านมากย่ิงข้ึน ซึ่งการศึกษาในลักษณะของ
กําหนดกรอบการดําเนินงานและวางแผนยุทธศาสตร#ท่ีสอดคล<องกับสภาพแวดล<อมในอนาคต
ระยะท่ี 2 จากแผนภาพท่ี 1 

 
แผนภาพที่ 

 

 
สําหรับองค#ประกอบการศึกษา ในระยะที่ 
 

1) การสัมภาษณ#เชิงลึกผู<ที่มีส วนได<ส วนเสีย ท้ังใน
ออกเป*น 4 กลุ มหลัก

                                                          

1 อ<างอิงจากรายงานการศึกษาระยะท่ี 1 
2 จากการสัมภาษณ#ผู<เก่ียวข<องในหน วยงานของ ปส
จากวัสดุกัมมันตรังสีนั้นจะแบ งออกเป*น 
   1.1 ทางการอุตสาหกรรม หมายถึง
เก่ียวกับการผลิตหรือกิจกรรมใดๆ ในทางอุตสาหกรรม 
         1.2 ทางการแพทย# หมายถึง ลักษณะการนําวัสดุกัมมันตรังสีไปใช<ประโยชน#ในกระบวนการหรือข้ันตอนต างๆ
การวินิจฉัยหรือรักษาโรค ไม ว าในโรงพยาบาล คลินิค

การศึกษาระยะท่ี 

ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

และความเช่ือมโยงสอดคล<อง
ระหว างแผนยุทธศาสตร#

การฟIJนฟูและปรับปรุงการ
บริหารจดัการของ ปส
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ประเมินผลการทําหน�าที่ของ ปส. จากความคิดเห็นของป!จจัยภายนอก

ของการวิเคราะห#ป$จจัยภายนอกน้ี เป*นการศึกษาและประเมินผลในมิติจากภายนอกองค#กรเพื่อ
ของหน วยงานภายนอกท่ีมีต อ ปส.  ผลกระทบจากการดําเนินงานของ ปส. ที่ส งผลต อผู<มีส วนได<ส วนเสีย 
เพื่อเป*นการวิเคราะห#และประเมินแนวโน<มที่ ปส. จะต<องบริหารงานต อไปในอนาคตให<มีความเหมาะสมรอบ

ซึ่งการศึกษาในลักษณะของ Outside-in น้ี ได<กล าวไว<ในบทท่ี 5 แล<วว าผลลัพธ#ท่ีได<
กําหนดกรอบการดําเนินงานและวางแผนยุทธศาสตร#ท่ีสอดคล<องกับสภาพแวดล<อมในอนาคต ซ่ึงก็คือ ส วนของการศึกษาใน

แผนภาพที่ 1 วิธีการประเมินผลการดําเนินงานของ ปส.1 

สําหรับองค#ประกอบการศึกษา ในระยะที่ 2 น้ี จะประกอบด<วย 

การสัมภาษณ#เชิงลึกผู<ที่มีส วนได<ส วนเสีย ท้ังในภาครัฐและเอกชน โดยแบ งหน วยงานดังกล าว
กลุ มหลัก2 คือ แพทย# เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และส่ิงแวดล<อม

                   

 
จากการสัมภาษณ#ผู<เก่ียวข<องในหน วยงานของ ปส. กล าวว า ในทางการกํากับดูแล การออกใบอนุญาต

จากวัสดุกัมมันตรังสีน้ันจะแบ งออกเป*น 4 กลุ ม คือ 
ทางการอุตสาหกรรม หมายถึง ลักษณะการนําวัสดุกัมมันตรังสีไปใช<ประโยชน#ในกระบวนการหรือข้ันตอนต างๆ

เก่ียวกับการผลิตหรือกิจกรรมใดๆ ในทางอุตสาหกรรม (โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการทางอุ
ลักษณะการนําวัสดุกัมมันตรังสีไปใช<ประโยชน#ในกระบวนการหรือข้ันตอนต างๆ

การวินิจฉัยหรือรักษาโรค ไม ว าในโรงพยาบาล คลินิค หรือสถานประกอบการทางการแพทย#อ่ืนๆ 

การศึกษาระยะท่ี 1 : เง่ือนไข

ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดําเนินงาน 

และความเช่ือมโยงสอดคล<อง
ระหว างแผนยุทธศาสตร#

Inside-out
การฟIJนฟูและปรับปรุงการ
บริหารจดัการของ ปส.

การศึกษาระยะท่ี 2 : แนวโน<ม

ประเมินความมั่นใจ ความ
ต<องการท่ีแท<จริงของ

Stakeholders

Outside-in
ทิศทางความรอบด<านและ

ผลกระทบภายนอกมิติ
ต างๆ

ป!จจัยภายนอกองค
กร 

ศึกษาและประเมินผลในมิติจากภายนอกองค#กรเพื่อ
ท่ีส งผลต อผู<มีส วนได<ส วนเสีย 

จะต<องบริหารงานต อไปในอนาคตให<มีความเหมาะสมรอบ
แล<วว าผลลัพธ#ที่ได<ย อมส งผลโดยตรงต อการ

ซึ่งก็คือ ส วนของการศึกษาใน

 

 

ภาครัฐและเอกชน โดยแบ งหน วยงานดังกล าว
คือ แพทย# เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และส่ิงแวดล<อม  

ในทางการกํากับดูแล การออกใบอนุญาต รวมถึงการใช<ประโยชน#

ลักษณะการนําวัสดุกัมมันตรังสีไปใช<ประโยชน#ในกระบวนการหรือข้ันตอนต างๆ ท่ี
สถานประกอบการทางอุตสาหกรรม) 

ลักษณะการนําวัสดุกัมมันตรังสีไปใช<ประโยชน#ในกระบวนการหรือข้ันตอนต างๆ ท่ีเก่ียวกับ

แนวโน<ม

ความ
ต<องการท่ีแท<จริงของ

ทิศทางความรอบด<านและ
ผลกระทบภายนอกมิติ
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2) การสํารวจโดยการจัดกลุ มหน วยงานในระดับต างๆ และใช<แบบสอบถามเพื่อประเมินความมั่นใจ 
และวิเคราะห#สภาพแวดล<อมความต<องการในภาครัฐและเอกชน 

 
 ทั้งน้ี ผลท่ีได<จากการศึกษาจะถูกนํามาวิเคราะห#และประมวลผล เพื่อทราบถึงทัศนคติของหน วยงาน
ภายนอกที่มีต อ ปส. ในประเด็นต างๆ ได<แก  ความพึงพอใจในการให<บริการ ความมั่นใจในคุณภาพของการ
ให<บริการ ป$ญหาและอุปสรรคท่ีได<รับจากการให<บริการ รวมทั้งข<อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให<บริการต อไปใน
อนาคต 
 
1. ผลการวิเคราะห
ป!จจัยภายนอกที่ได�รับจากการสัมภาษณ
เชิงลึก 
 
 จากการสัมภาษณ#ผู<มีส วนได<ส วนเสีย จาก 4 กลุ มหลัก ได<แก  แพทย# เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
ส่ิงแวดล<อม พบว า มีประเด็นร วมต อทัศนคติที่มีต อการให<บริการของ ปส. ดังน้ี 
 

1) ทัศนคติท่ีมีต อโครงสร<างขององค#กร 
2) ป$จจัยท่ีส งผลต อยุทธศาสตร#ของ ปส. 

 
 1.1 ทัศนคติที่มีต.อโครงสร�างองค
กร 
 
 แม<ว าภายหลังจากการแบ งแยกหน วยงานระหว าง ปส. และ สทน. เพื่อแยกส วนบทบาทด<านการกํากับ
ดูแล และการดําเนินงานด<านนิวเคลียร#และรังสีแล<วก็ตาม แต หากพิจารณากฎหมายเพื่อบริหารจัดการของท้ัง 2 
องค#กรตาม พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ยังไม ได<กําหนดภาระงาน และโครงสร<างองค#กรแยกออก
จากกัน ดังน้ัน ป$ญหาด<านกฎหมายถือเป*นเง่ือนไขต อการปฏิบัติหน<าท่ีของท้ัง 2 องค#กรท่ีต<องแก<ไข 
 
 ขณะเดียวกัน ป$ญหาท่ีเกิดจากโครงสร<างการบริหารจัดการของ ปส. ท่ีสําคัญอีกประการ คือ ความล าช<า
ของกระบวนการออกใบอนุญาตในการใช<นิวเคลียร#และรังสีของสถานปฏิบัติการ เน่ืองจากอํานาจในการตัดสินใจ
ออก และ/หรือต อใบอนุญาตจําเป*นต<องได<รับเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ปส. ซึ่งมีวาระการประชุมไม 
สอดคล<องกับจํานวนใบอนุญาตท่ีต<องพิจารณา ดังน้ัน ควรมีการปรับปรุงกระบวนการออก และ/หรือต อใบอนุญาต
ที่ให<อํานาจเจ<าหน<าท่ีของ ปส. ในการตัดสินใจอนุมัติการออกใบอนุญาตมากย่ิงข้ึน เพื่อลดระยะเวลาในการขอออก 
และ/หรือต อใบอนุญาตให<มีความสอดคล<องกับความต<องการของสถานปฏิบัติการด<านนิวเคลียร#และรังสีมากย่ิงข้ึน 
 

                                                                                                                                                                                           

         1.3 ทางการศึกษาวิจัย หมายถึง ลักษณะการนําวัสดุกัมมันตรังสีไปใช<ประโยชน#ในกระบวนการหรือข้ันตอนต างๆ ท่ี
เก่ียวกับการศึกษาวิจัย การเรียนการสอน การวิเคราะห#วิจัยในด<านอ่ืนๆ ท่ีไม เก่ียวโดยตรงกับการวินิจฉัยหรือรักษาโรค เช น การ
ศึกษาวิจัยในด<านเกษตรกรรม ชีววิทยา เคมี ฟ[สิกส# เป*นต<น (สถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน วยราชการ) 
  1.4 ทางด<านอ่ืนๆ หมายถึง ลักษณะการนําวัสดุกัมมันตรังสีไปใช<ประโยชน#ในด<านอ่ืนๆ ท่ีไม เก่ียวข<องกับ 3 กลุ มแรก 
(smoke detectors, lightning prevention devices) 
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 ความเห็นต อโครงสร<างหน วยงานน้ัน เห็นว า ป$จจุบันโครงสร<างของหน วยงานยังคงมีความไม อิสระในการ
ทํางาน และควรให<ความสําคัญกับประเด็นของการคานอํานาจกันของหน วยงานด<วย น่ันคือ ควรมีหน วยงานหรือ
องค#กรใดองค#กรหน่ึงเป*นผู<ทําหน<าที่ในการตรวจสอบการทํางานของ ปส. ด<วย ดังน้ัน เพื่อให<เกิดความอิสระ จึงมี
ความเห็นท่ีว า ปส. อาจจําเป*นต<องอยู ภายใต<สํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อให<การจัดทําแผนยุทธศาสตร#ด<านนิวเคลียร#
ซึ่งต<องมีการบูรณาการแผนงานต างๆ สามารถดําเนินงานได<อย างครอบคลุมทุกมิติท่ีเก่ียวข<อง โดยมีโครงสร<างการ
บริหารงานในลักษณะ Commission เพื่อให<สามารถขับเคล่ือนนโยบายด<านนิวเคลียร#และรังสีอย างมีระบบชัดเจน 
 
 นอกจากน้ี ข<อจํากัดสําคัญของการทําหน<าที่ของ ปส. คือ การเพิ่มบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
เน่ืองจาก แนวโน<มของผู<ศึกษาด<านนิวเคลียร#และรังสีมีแนวโน<มลดลง ขณะท่ีแนวโน<มการใช<นิวเคลียร#และรังสีของ
สถานประกอบการแต ละกลุ มกลับมีแนวโน<มเพิ่มข้ึนหรือเท าเดิม ดังน้ัน การปฏิบัติหน<าท่ีในอนาคตของ ปส. อาจ
ต<องประสบกับป$ญหาของความพอเพียงของบุคลากรในการทําหน<าท่ีอย างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
 ขณะเดียวกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย#ของ ปส. ยังมุ งไปที่สายงานด<านนิวเคลียร#และฟ[สิกส#เป*นสําคัญ 
ทําให<บุคลากรขาดความเข<าใจในลักษณะของธุรกิจเอกชนและการใช<งานด<านนิวเคลียร#และรังสีท่ีครอบคลุมทุก
กลุ มการใช<งาน ส งผลต อการทําหน<าที่ผู<กํากับดูแล (Regulator) และตรวจสอบ (inspector) หรืออาจส งผลต อการ
ทํางานเพื่อรองรับผู<มีส วนได<ส วนเสีย ท้ังในเรื่องของการออกใบอนุญาต การกํากับดูแล และการตรวจสอบ 
 
 ด<วยเหตุน้ี ควรมีการปรับปรุงโครงสร<างการทํางาน เพื่อให<การทําหน<าที่กํากับดูแลมีความเหมาะสม
สอดคล<องกับสภาพการใช<งานนิวเคลียร#และรังสี ซึ่งมีแนวโน<มเพิ่มมากข้ึน  
 
 1.2 ป!จจัยที่ส.งผลต.อยุทธศาสตร
ของ ปส.  
 
 เง่ือนไขสําคัญในการกําหนดและดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร#ของ ปส. น้ันข้ึนอยู กับนโยบายของรัฐบาล
เป*นสําคัญ เน่ืองจากนโยบายระดับชาติท่ีเก่ียวข<องกับพลังงานนิวเคลียร#ยังไม มีความชัดเจน  ดังน้ัน อาจส งผลต อ
การวางแผนการทําหน<าท่ีของ ปส.  
 
 นอกจากน้ี จากการวิเคราะห#ความสอดคล<องของแผนยุทธศาสตร#ระดับกระทรวงท่ีมีผลต อการกําหนด
ยุทธศาสตร#ของ ปส. พบว า แนวทางการกําหนดยุทธศาสตร#ของกระทรวงวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยีท่ีมุ งเน<นการ
ดําเนินการและใช<ประโยชน#จากนิวเคลียร#และรังสีซึ่งแนวทางการบริหารงานดังกล าวจึงไม ได<มุ งเน<นการทํางานของ 
ปส. ซ่ึงเป*นการทําหน<าที่ด<านการกํากับดูแลเป*นสําคัญ 
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2. ผลการวิเคราะห
ป!จจัยภายนอกจากการสํารวจข�อมูลผู�มีส.วนเก่ียวข�อง 
 
 การวิเคราะห#ทางสถิติที่ใช<ในการศึกษาความม่ันใจของผู<ใช<บริการจากท้ังหน วยงานภาครัฐและเอกชน
ครอบคลุม ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคส่ิงแวดล<อม และการแพทย# ตลอดจนกลุ มงานการศึกษาวิจัย 
โดยมีเปeาหมายเพื่อให< ปส. สามารถนําข<อมูลความต<องการท่ีแท<จริงของผู<มีส วนเก่ียวข<องไปปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานของ ปส. ต อไปในอนาคต กล าวคือ จากการที่ได<ทราบถึงแนวโน<มการใช<งานของหน วยงาน และ
ความเห็นของหน วยงานที่มีต อ ปส. ท้ังในด<านของความรู<ความเข<าใจในกระบวนการทํางานหรือติดต อประสานงาน
กับ ปส. พร<อมทั้งแสดงความพึงพอใจต อการดําเนินงานของ ปส. ซ่ึงผลที่ได<ดังกล าวจะนําไปเพื่อวางแผน
พัฒนาการทํางานของ ปส. ต อไปในอนาคต  
 
 ในการศึกษาส วนของแบบสอบถามน้ี ใช<เทคนิคท่ีเรียกว า Likert technique หรือ แบบสอบถามมาตรา
ส วนประมาณค า 5 ระดับของลิเคิร#ทสเกล สถิติท่ีใช< คือ ค าเฉล่ีย และค าส วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งเกณฑ#สําหรับ
ประเมินความเข<าใจและพึงพอใจน้ัน มีเกณฑ#กําหนดไว< 2 แบบคือ 1) เกณฑ#การให<คะแนน และ 2) เกณฑ#การ
ประเมิน ดังน้ี 
 

เกณฑ
การให�คะแนน เกณฑ
การประเมิน 

มากท่ีสุด      = 5  มากท่ีสุด        4.21-5.0  

มาก            = 4  มาก              3.41-4.20  

ปานกลาง     = 3  ปานกลาง       2.61-3.40  

น<อย            = 2  น<อย              1.81-2.60  

น<อยท่ีสุด      = 1  น<อยท่ีสุด         1.00-1.80  

 
โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห# ดังต อไปน้ี 

 
 2.1 ภาพรวมสถิติจากข�อมูลกลุ.มตัวอย.าง3 
 
 จํานวนผู<ตอบท้ังหมด 115 ชุด จากแบบสอบถามท้ังส้ิน 400 หรือคิดเป*นข<อมูลร<อยละ 28.75 จากท้ังหมด 
โดยกลุ มผู<ใช<รังสีที่สําคัญ คือ ภาคอุตสาหกรรม จํานวน 61 ชุด หรือคิดเป*นร<อยละ 53.98 รองลงมาได<แก  กลุ มการ
ศึกษาวิจัย (ร<อยละ 19.47) การแพทย# (ร<อยละ 14.16) การรักษาความปลอดภัย (ร<อยละ 6.19) การเกษตร (ร<อย
ละ 3.54) และส่ิงแวดล<อม (ร<อยละ 2.65) ตามลําดับ  
 

                                                           

3 สามารถดูรายละเอียดได<ในภาคผนวก 
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ตารางที่ 1 ภาคการผลิตกับประเภทใบอนุญาต

 

 

ใบอนุญาตสําหรับขออนุญาตผลิต มีไว�ครอบครอง 
หรือใช�วัสดุพลอยได� (แบบฟอร
ม ป.ส. ๑ก) 

 
สําหรับใบอนุญาตต างๆ พบว า 

(แบบฟอร#ม ป.ส. ๑ก) เป*นใบอนุญาตที่
ได<แก  ใบอนุญาตสําหรับขออนุญาตมีไว<ในครอบครอง
ป.ส. ๑ค) ใบอนุญาตสําหรับอนุญาตนําหรือส่ังเข<ามาในราชอาณาจักร
พลอยได< (แบบฟอร#ม ป.ส. ๓ก) และ
(แบบฟอร#ม ป.ส. ๑ข) ตามลําดับ ทั้งน้ีรอบเฉล่ียของการขอใบอนุญาตโดยส วนใหญ อยู ท่ีประมาณ 
การตรวจสอบสถานปฏิบัติการของผู<ประกอบการทุกปp

 

3.54

2.65

การแพทย#

อุตสาหกรรม

การเกษตร

ส่ิงแวดล<อม

ศึกษาวิจัย

รักษาความปลอดภัย
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แผนภาพที่ 2 จํานวนผู�ตอบแบบสอบถาม 

ภาคการผลิตกับประเภทใบอนุญาต แบบฟอร
ม ป.ส. 

การแพทย
 อุตสาหกรรม การเกษตร สิ่งแวดล�อม

มีไว�ครอบครอง 
2 6 0 1 

สําหรับใบอนุญาตต างๆ พบว า ใบอนุญาตสําหรับขออนุญาตผลิต มีไว<ครอบครอง หรือใช<วัสดุพลอยได<
เป*นใบอนุญาตที่หน วยงานในภาคอุตสาหกรรม และการศึกษาต<องได<รับอนุญาต 

ใบอนุญาตสําหรับขออนุญาตมีไว<ในครอบครอง หรือใช<ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี 
ใบอนุญาตสําหรับอนุญาตนําหรือส่ังเข<ามาในราชอาณาจักร นําหรือส งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งวัสดุ

และใบอนุญาตสําหรับขออนุญาตผลิต มีไว<ครอบครอง
ทั้งน้ีรอบเฉล่ียของการขอใบอนุญาตโดยส วนใหญ อยู ท่ีประมาณ 

การตรวจสอบสถานปฏิบัติการของผู<ประกอบการทุกปp  

14.16% (7)

54% (3)

65% (4)

19.47% (22)

6.19% (16)

 

. ๑ก 

สิ่งแวดล�อม ศึกษาวิจัย 
รักษาความ
ปลอดภัย 

5 1 

สําหรับขออนุญาตผลิต มีไว<ครอบครอง หรือใช<วัสดุพลอยได< 
หน วยงานในภาคอุตสาหกรรม และการศึกษาต<องได<รับอนุญาต รองลงมา

หรือใช<ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี (แบบฟอร#ม 
นําหรือส งออกนอกราชอาณาจักรซ่ึงวัสดุ

อง หรือใช<ซ่ึงวัสดุนิวเคลียร# 
ทั้งน้ีรอบเฉล่ียของการขอใบอนุญาตโดยส วนใหญ อยู ที่ประมาณ 2 ปp และ ปส. มี

 

53.98% (61)
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สําหรับ แนวโน<มการใช<นิวเคลียร#และรังสีในอนาคตของแต ละภาคส วนมีความแตกต างกันไป พบว า การ
ศึกษาวิจัยมีแนวโน<มการใช< ท่ีลดลง และการแพทย#มีแนวโน<มในการใช<นิวเคลียร#และรังสีท่ีมากข้ึน ขณะท่ี 
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน<มการใช<ท่ีมีเง่ือนไขสัมพันธ#กับระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งส งผลต อการ
อุปโภคและบริโภคแต จากข<อมูล พบว า การใช<นิวเคลียร#และรังสีในภาคอุตสาหกรรมจะมีแนวโน<มที่ไม ลดลงใน
อนาคต 

 
แผนภาพที่ 3 ภาคการผลิตกับแนวโน�มการใช�นิวเคลียร
และรังสี 

 
 

ตารางที่ 2 แนวโน�มการใช�นิวเคลียร
และรังสีขององค
กรในอนาคต 
 

แนวโน�มการใช�นิวเคลียร
และรังสขีององค
กรในอนาคต จํานวน สัดส.วน (ร�อยละ) 

ลดลง   26 24.30 
  มีแนวโน�มการใช�รังสีในการรักษาโรคน�อยลง หรือมีเทคโนโลยีอ่ืนมาทดแทน 2 7.69 
  สินค�าท่ีผลิตข้ึนมีแนวโน�มความต�องการอุปโภคและบริโภคลดลง 1 3.85 
  มีแนวโน�มของการศึกษาวิจัยทางนิวเคลียร
และรังสีลดลง 9 34.62 
  อ่ืนๆ  14 53.85 

เท.าเดิม   46 42.99 
  มีแนวโน�มการใช�รังสีในการรักษาโรคท่ีใกล�เคียงจากเดิม 5 10.87 
  สินค�าท่ีผลิตข้ึนมีแนวโน�มความต�องการอุปโภคและบริโภคใกล�เคียงกันในทุกปF 26 56.52 
  มีแนวโน�มของการศึกษาวิจัยทางนิวเคลียร
และรังสีไม.เปลี่ยนแปลง 7 15.22 
  อ่ืนๆ  8 17.39 

มากกว.าเดิม   35 32.71 
  มีแนวโน�มการใช�รังสีในการรักษาโรคเพิ่มข้ึน 9 25.71 
  สินค�าท่ีผลิตข้ึนมีแนวโน�มความต�องการอุปโภคและบริโภคมากข้ึน 10 28.57 
  มีแนวโน�มของการศึกษาวิจัยทางนิวเคลียร
และรังสีเพิ่มข้ึน 7 20.00 
  อ่ืนๆ  9 25.71 

รวมท้ังสิ้น 107 100.00 
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2.2 ระดับความเข�าใจและความพึงพอใจต.อการดําเนินงานของ ปส. 
 
การสรุปผลข<อมูลในหัวข<อ 2.2 มีการแบ งส วนผลของข<อมูลออกเป*น 2 ส วน คือ (1) ความเข<าใจและความ

พึงพอใจจากการตอบแบบสอบถาม โดยมีวัตถุประสงค#เพื่อเป*นการตรวจสอบความรับรู<ความเข<าใจของผู<รับบริการ
ทั้งในส วนของข้ันตอนเริ่มต<นของกระบวนการกํากับดูแล ต้ังแต การขอรับการตรวจและขอใบรับรอง การ
ประเมินผล และประเด็นอ่ืนๆ เพื่อส งเสริมให<เกิดการใช<นิวเคลียร#และรังสีอย างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันมีการ
วัดผลความพึงพอใจจากสถานะการให<บริการของ ปส. ในป$จจุบัน ซ่ึงประเด็นคําถามและหัวข<อท่ีใช<ท้ังในส วนของ
การวัดระดับความพึงพอใจจะเป*นคําถามเดียวกันกับระดับความเข<าใจ เพื่อให<ทราบถึงส่ิงท่ี ปส. อาจต<องนําไป
พัฒนาปรับปรุงการให<บริการในอนาคต รายละเอียดดังต อไปน้ี 
 

ก. ระดับความเข�าใจต.อการดําเนินงานของ ปส. 
 
 การวัดระดับความเข<าใจต อการดําเนินงานของ ปส. แบ งออกเป*น 3 ส วนได<แก  1) ข้ันตอนการขอตรวจ
และรับใบอนุญาต ซึ่งเป*นข้ันตอนแรกของการเข<าสู ระบบการกํากับดูแลจาก ปส. ซึ่งส งผลต อความครอบคลุม และ
ความรวดเร็วในการดําเนินงานตรวจสอบในลําดับต อไป 2) ข้ันตอนการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใน
ด<านรังสีถือเป*นข้ันตอนที่ ปส. จะต<องเข<าไปตรวจสอบและปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ีดังน้ันระดับความเข<าใจจึงส งผล
ต อผลสําเร็จในการดําเนินงานโดยตรง และ 3) ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข<องกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด<านนิวเคลียร#และรังสี  
 
 ขณะเดียวกัน การวัดระดับพึงพอใจต อการดําเนินงานของ ปส. ได<แบ งหัวข<อในลักษณะเดียวกับการวัด
ระดับความเข<าใจโดยออกเป*น 3 ส วน ได<แก  1) ข้ันตอนการขอตรวจและรับใบอนุญาต ซ่ึงเป*นข้ันตอนแรกของการ
เข<าสู ระบบการกํากับดูแลจาก ปส. ซึ่งส งผลต อความครอบคลุม และความรวดเร็วในการดําเนินงานตรวจสอบใน
ลําดับต อไป 2) ข้ันตอนการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานในด<านรังสีถือเป*นข้ันตอนท่ี ปส. จะต<องเข<าไป
ตรวจสอบและปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี ดังน้ันระดับความพึงพอใจจึงถือเป*นดัชนีช้ีวัดตัวแรกที่แสดงผลสําเร็จในการ
ทํางานของ ปส. และต<องให<ความสําคัญอย างย่ิง และ 3) ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข<องกับการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด<านนิวเคลียร#และรังสี รายละเอียดระดับความเข<าใจของผู<มีส วนเก่ียวข<องมีดังต อไปน้ี 
 

ตารางที่ 3 ระดับความเข�าใจต.อขั้นตอนการขอตรวจและรับใบอนุญาต  
จําแนกตามแต.ละภาคส.วนที่ได�รับบริการ 

 

ข้ันตอนการขอตรวจและรับใบอนุญาต การแพทย
 อุตสาหกรรม การเกษตร สิ่งแวดล�อม ศึกษาวิจัย 
รักษาความ
ปลอดภัย 

เฉลี่ย 

ประเภทใบอนุญาตท่ีหน.วยงานท.านจําเปHนต�องมี 4.25 4.00 3.25 3.67 4.14 4.86 4.03 
เอกสารท่ีต�องเตรียมประกอบการขอใบอนุญาต 4.19 3.80 2.75 3.33 3.73 4.71 3.75 

ข้ันตอนในการย่ืนขอใบอนุญาต 3.81 3.75 3.25 3.33 3.55 4.57 3.71 
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ข้ันตอนการขอตรวจและรับใบอนุญาต การแพทย
 อุตสาหกรรม การเกษตร สิ่งแวดล�อม ศึกษาวิจัย 
รักษาความ
ปลอดภัย 

เฉลี่ย 

ระยะเวลาท่ีใช�ในการพิจารณาขอหรือต.อ
ใบอนุญาต 

3.63 3.56 3.75 3.33 3.59 4.29 3.69 

หมายเหต:ุ คะแนนอยู ในช วง 1-5 
 
 ระดับความเข<าใจในข้ันตอนการขอตรวจและรับในอนุญาต แสดงให<เห็นว าอยู ในเกณฑ#ค อนข<างสูง 
กล าวคือ มีความเข<าใจในกระบวนการเข<ารับการตรวจและขอใบอนุญาตอยู ในช วงค าเฉล่ีย 3.69-4.03 โดยผู<มีส วน
เก่ียวข<องในแต ละภาคส วนรับทราบถึงใบอนุญาตที่ต<องมีเพื่อใช<ในการดําเนินงาน ซึ่งทําให<มีความเข<าใจท ดีต อการ
เตรียมตัวเรื่องเอกสารของสถานประกอบการ และมีกระบวนการย่ืนเร่ืองเพื่อขอใบอนุญาตอย างไร นอกจากน้ี 
พบว า จากผลสรุปยังแสดงให<เห็นว าข้ันตอนการเตรียมเพื่อขอใบอนุญาตของภาคการเกษตรผู<ประกอบการยังมี
ความไม เข<าใจอยู มากโดยมีค าคะแนนความเข<าใจเพียง 2.75 เท าน้ัน  
 

ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจต.อข้ันตอนการขอตรวจและรับใบอนุญาต  
จําแนกตามแต.ละภาคส.วนที่ได�รับบริการ 

 

ขั้นตอนการขอตรวจและรับใบอนุญาต การแพทย# อุตสาหกรรม การเกษตร ส่ิงแวดล<อม ศึกษาวิจัย 
รักษาความ
ปลอดภัย 

เฉล่ีย 

ประเภทใบอนุญาตที่หน วยงานท าน
จําเป*นต<องมี 

3.94 3.95 3.75 3.67 4.14 4.71 4.03 

เอกสารที่ต<องเตรียมประกอบการขอ
ใบอนุญาต 

3.75 3.67 3.00 3.33 3.90 4.43 3.68 

ขั้นตอนในการย่ืนขอใบอนุญาต 3.44 3.59 3.00 3.33 3.71 4.14 3.54 

ระยะเวลาที่ใช<ในการพิจารณาขอหรือต อ
ใบอนุญาต 

3.00 3.08 3.00 3.33 3.33 4.00 3.29 

หมายเหต:ุ คะแนนอยู ในช วง 1-5 
 
 ระดับความพึงพอใจจากข้ันตอนขอตรวจและรับใบอนุญาตมีระดับคะแนนความพึงพอใจค อนข<างดี โดยมี
ค าเฉล่ียอยู ในช วง 3.19-4.03 ท้ังน้ี หน วยงานท่ีเก่ียวข<องกับการรักษาความปลอดภัยเป*นภาคส วนท่ีมีความพึงพอ
ต อการทํางานของ ปส. มากท่ีสุด ขณะที่ภาคเกษตรมีความพึงพอใจค อนข<างน<อยเม่ือเปรียบเทียบกับภาคส วนอ่ืนๆ 
โดยสรุปภาพรวม พบว า ระดับค าความเข<าใจและพึงพอใจแต ละหัวข<อตามแต ละภาคส วนมีผลไปในทิศทางเดียวกัน 
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แผนภาพที่ 4 แนวโน�มค.าเฉล่ียระดับความเข�าใจและความพึงพอใจขั้นตอนการขอและรับใบอนุญาต 

 
 กล�าวโดยสรุป จากการวัดผลความเข�าใจและพึงพอใจจากผู�มีส�วนเก่ียวข�องแล�ว พบว�าโดยส�วนใหญ�
ผู�ประกอบการยังมีความไม�เข�าใจว�าในการขอตรวจและรับใบอนุญาตแต�ละครั้งน้ันจะต�องใช�เวลาเท�าไหร� สอดคล�อง
กับผลการสัมภาษณ,ด�วยเช�นกัน ดังน้ัน ปส. ควรให�ความสําคัญและกําหนดแนวทางในการพัฒนาในประเด็น
ดังกล�าวต�อไป 

 
ตารางที่ 5 ระดับความเข�าใจต.อการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน 

ในด�านรังสีของสถานปฏิบัติการทางรังสี จําแนกตามแต.ละภาคส.วนที่ได�รับบริการ 
 

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใน
ด�านรังสีของสถานปฏิบัติการทางรังสี 

การแพทย
 อุตสาหกรรม การเกษตร สิ่งแวดล�อม ศึกษาวิจัย 
รักษาความ
ปลอดภัย 

เฉลี่ย 

วัตถุประสงค
ของการตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการทางรังสี 

4.31 3.97 4.00 3.67 4.18 4.83 4.16 

รอบในการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ เช.น 
ทุกๆปF เปHนต�น 

4.38 3.83 3.75 3.67 4.09 4.83 4.09 

ปส. มีการจัดส.งหนังสือแจ�งก.อนเข�าตรวจสอบ
ทุกคร้ัง 

4.56 4.18 3.75 4.00 4.09 5.00 4.26 

ระยะเวลาท่ีใช�ในการตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการ 

4.44 4.12 3.75 3.67 4.00 5.00 4.16 

ข้ันตอนในการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ 4.50 3.97 4.25 4.00 3.91 4.83 4.24 

ความครบถ�วนในประเด็นท่ีทําการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานสากล เช.น ใบอนุญาต บัญชี
วัสดุกัมมันตรังสี การตรวจวัดรังสีเปHนประจํา 
การควบคุมการได�รับรังสีของห�องปฏิบัติงาน 
เปHนต�น 

4.50 4.00 3.75 4.00 4.27 5.00 4.25 

การให�คําแนะนําระหว.างการตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการ 

4.44 3.97 4.25 3.67 4.05 5.00 4.23 

การแจ�งผลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการและ
ข�อพึงปฏิบัติภายหลังการตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการ 

4.56 3.88 3.50 4.00 4.00 4.83 4.13 

4.03 3.75
3.71 3.69

4.03 3.68

3.54 3.29

ระดับเฉล่ียความเข<าใจ ระดับเฉล่ียความพึงพอใจ
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ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใน
ด�านรังสีของสถานปฏิบัติการทางรังสี 

การแพทย
 อุตสาหกรรม การเกษตร สิ่งแวดล�อม ศึกษาวิจัย 
รักษาความ
ปลอดภัย 

เฉลี่ย 

ระยะเวลาการได�รับผลการตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการ 

4.38 3.78 3.50 3.67 3.86 4.83 4.00 

หมายเหต:ุ คะแนนอยู ในช วง 1-5 
 
 สําหรับ  ระดับความเข<าใจเก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานด<านรังสี พบว า อยู ใน
เกณฑ#สูงถึงสูงมาก มีค าเฉล่ียความเข<าใจอยู ในช วง 4.00-4.26 โดยเฉพาะอย างย่ิง ในภาคส วนที่ดูแลเรื่องการรักษา
ความปลอดภัย ขณะท่ีในภาคการเกษตรน้ัน พบว า มีความเข<าใจน<อยกว าโดยเปรียบเทียบกับภาคส วนอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะในเรื่องของ การแจ<งผลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการและข<อพึงปฏิบัติภายหลังการตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการ และระยะเวลาการได<รับผลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ ดังน้ัน ปส. ควรให<ความสําคัญและกําหนด
แนวทางในการพัฒนาโดยให<ความสําคัญกับการแจ<งผลการตรวจสอบมากย่ิงข้ึน  
 

ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจต.อการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน 
ในด�านรังสีของสถานปฏิบัติการทางรังสี จําแนกตามแต.ละภาคส.วนที่ได�รับบริการ 

 

การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนนิงาน
ในด<านรังสีของสถานปฏิบัติการทางรังสี 

การแพทย# อุตสาหกรรม การเกษตร ส่ิงแวดล<อม ศึกษาวิจัย 
รักษาความ
ปลอดภัย 

เฉล่ีย 

วัตถุประสงค
ของการตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการทางรังสี 

4.19 3.98 4.25 3.67 4.05 4.67 4.13 

รอบในการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ เช.น 
ทุกๆปF เปHนต�น 

4.19 3.87 3.50 3.67 3.95 4.67 3.97 

ปส. มีการจัดส.งหนังสือแจ�งก.อนเข�า
ตรวจสอบทุกครั้ง 

4.56 4.10 3.75 4.00 4.00 4.67 4.18 

ระยะเวลาท่ีใช�ในการตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการ 

4.38 4.13 3.75 3.67 4.05 4.67 4.11 

ข้ันตอนในการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ 4.38 4.03 4.25 4.00 4.00 4.83 4.25 

ความครบถ�วนในประเด็นท่ีทําการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานสากล เช.น 
ใบอนุญาต บัญชีวัสดุกัมมันตรังสี การ
ตรวจวัดรังสีเปHนประจํา การควบคุมการ
ได�รับรังสีของห�องปฏิบัติงาน เปHนต�น 

4.50 4.14 3.75 4.00 4.19 5.00 4.26 

การให�คําแนะนําระหว.างการตรวจสอบ
สถานปฏิบัติการ 

4.50 4.18 4.00 3.67 3.90 5.00 4.21 

การแจ�งผลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ
และข�อพึงปฏิบัติภายหลังการตรวจสอบ
สถานปฏิบัติการ 

4.50 4.03 3.50 3.67 3.81 4.83 4.06 

ระยะเวลาการได�รับผลการตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการ 

4.31 3.90 3.50 3.00 3.71 4.83 3.88 

หมายเหต:ุ คะแนนอยู ในช วง 1-5 
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 ระดับความพึงพอใจของการตรวจสอบและได<รับการประเมินผลการดําเนินงานด<านรังสีของสถาน
ปฏิบัติการด<านรังสี พบว า มีค าเฉล่ียความพึงพอใจภาพรวมอยู ในเกณฑ#ดีอยู ในช วง 3.88-4.26 โดยเฉพาะอย างย่ิง
ในภาคการแพทย#มีค าเฉล่ียความพึงพอใจที่สูง 
 

แผนภาพที่ 5 แนวโน�มค.าเฉล่ียระดับความเข�าใจและความพึงพอใจต.อการตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานในด�านรังสีของสถานปฏิบัติการทางรังสี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กล�าวโดยสรุป สําหรับความพึงพอใจต�อการได�รับการตรวจสอบประเมินผลจาก ปส. แสดงให�เห็นจากค�า
ความพึงพอใจเป2นไปในทิศทางเดียวกับความเข�าใจต�อประเด็นดังกล�าวเช�นเดียวกัน ท้ังน้ีป4ญหาเรื่องเวลาในการรับ
ผลการประเมินถือเป2นป4ญหาสําคัญท่ีผู�ประกอบการต�องการให� ปส. ปรับปรุงการดําเนินงานดังกล�าว 
 

ตารางที่ 7 ระดับความเข�าใจต.อการทําหน�าที่อ่ืนๆ ของ ปส. จําแนกตามแต.ละภาคส.วนที่ได�รับบริการ 
 

อ่ืนๆ การแพทย
 อุตสาหกรรม การเกษตร สิ่งแวดล�อม ศึกษาวิจัย 
รักษาความ
ปลอดภัย 

เฉลี่ย 

การอบรมความรู�เพ่ิมเติมเพื่อใช�การ
ดําเนินงานด�านรังสีอย.างปลอดภัย 

3.88 3.44 2.25 2.67 3.80 3.67 3.28 

การอบรมความรู�เพ่ิมเติมเพื่อใช�ใน
สถานการณ
ฉุกเฉิน และ/หรือ มีการร่ัวไหล
ของสารกัมมันตรังสี 

3.88 3.20 2.75 2.67 3.55 3.33 3.23 

การได�ข�อมูลข.าวสารท่ีประโยชน
ในการ
ปฏิบัติงานด�านรังสี 

3.94 3.09 2.75 3.00 3.35 3.00 3.19 

หมายเหต:ุ คะแนนอยู ในช วง 1-5 
 
 ระดับความเข<าใจในประเด็นอ่ืนๆ ได<แก  งานการอบรม การเผยแพร ประชาสัมพันธ#ข<อมูลท่ีเป*นประโยชน#
ต อการปฏิบัติงานด<านรังสี พบว า มีระดับความเข<าใจปานกลาง ซึ่งมีค าเฉล่ียความเข<าใจน<อยกว าความเข<าใจ
ประเด็นอ่ืนๆ โดยมีช วงค าเฉล่ียความเข<าใจ 3.19-3.28 โดยเฉพาะอย างย่ิงในภาคการเกษตรและภาคส่ิงแวดล<อมท่ี
มีระดับความเข<าใจอยู ในระดับน<อยถึงปานกลางเท าน้ัน (2.25-3.00) สอดคล<องผลการสัมภาษณ# และทัศนคติใน

4.16
4.09 4.26 4.16 4.24 4.25

4.23
4.13

44.13 3.97

4.18 4.11
4.25 4.26

4.21

4.06 3.88
ระดับเฉล่ียความเข<าใจ ระดับเฉลี่ยความพึงพอใจ
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การดําเนินงานของบุคลากรของ ปส. เองด<วยเช นเดียวกัน น่ันคือ ปส. น้ันให<ความสําคัญกับการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ#ต างๆ แก หน วยงานท่ีเก่ียวข<องและภาคสังคมน<อยเกินไป  
 

ตารางที่ 8 ระดับความพึงพอใจต.อการทําหน�าที่อื่นๆ ของ ปส. จําแนกตามแต.ละภาคส.วนที่ได�รับบริการ 
 

อื่นๆ การแพทย# อุตสาหกรรม การเกษตร ส่ิงแวดล<อม ศึกษาวิจัย 
รักษาความ
ปลอดภัย 

เฉล่ีย 

การอบรมความรู�เพิ่มเติมเพ่ือใช�การ
ดําเนินงานด�านรังสีอย.างปลอดภัย 

3.81 3.63 2.00 2.67 3.74 3.20 3.18 

การอบรมความรู�เพิ่มเติมเพ่ือใช�ใน
สถานการณ
ฉุกเฉิน และ/หรือ มีการร่ัวไหล
ของสารกัมมันตรังสี 

3.75 3.38 2.33 2.67 3.63 3.20 3.16 

การได�ข�อมูลข.าวสารท่ีประโยชน
ในการ
ปฏิบัติงานด�านรังสี 

3.69 3.27 2.67 3.00 3.21 3.20 3.17 

หมายเหต:ุ คะแนนอยู ในช วง 1-5 
 ระดับความพึงพอใจในส วนของงานด<านการอบรม การเผยแพร ประชาสัมพันธ#ข<อมูลข าวสารที่ประโยชน#
ต องานด<านรังสีน้ันมีค าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมที่น<อยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับความพึงพอใจงานด<านอ่ืนๆ 
ของ ปส. โดยมีค าเฉล่ียความพึงพอใจอยู ในเกณ#ปานกลาง โดยภาคการเกษตรและส่ิงแวดล<อมถือเป*นภาคส วนที่มี
ความพึงพอใจต อการรับบริการดังกล าวน<อยกว าภาคส วนอ่ืนๆ  
 

แผนภาพที่ 6 แนวโน�มค.าเฉล่ียระดับความเข�าใจและความพึงพอใจต.อต.อการทําหน�าที่อื่นๆ ของ ปส. 
 

 
 กล�าวโดยสรุป ป4ญหาสําคัญของการดําเนินงานด�านการส�งเสริมสนับสนุนเป2นประเด็นเชิงนโยบายที่ ปส. 
ควรให�ความสําคัญกับการทํางานบทบาทดังกล�าวเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากเป2นป4ญหาท่ีสะท�อนตรงกันท้ังจากป4จจัย
ภายในและภายนอกองค,กร ท้ังน้ี กลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานจําเป2นต�องมีการพัฒนาทั้งในเชิง
ระบบการทํางานภายในองค,กร ตลอดจนเพิ่มบุคลากรที่มีความรู�ความสามารถในการถ�ายทอดความรู� แก�ภาคส�วน
ต�างๆ อย�างครอบคลุม เหมาะสมกับความต�องการท่ีแท�จริงต�อไป 
  

 

3.28

3.23

3.19
3.18

3.16
3.17

ระดับเฉล่ียความเข<าใจ ระดับเฉล่ียความพึงพอใจ
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2.3 ความคาดหวังต.อการทําหน�าที่ด�านการกํากับดูแลของ ปส. ในอนาคต 
 

แม<ว าข<อสรุปข<อมูลความเข<าใจและความพึงพอใจข<างต<นแสดงให<เห็นว ามีระดับความเข<าใจและความพึง
พอใจอยู ในเกณฑ#ค อนข<างดีในภาพรวม แต เม่ือพิจารณาจากระดับความคาดหวัง (หรือ ความต<องการ) ได<รับจาก
การให<บริการของ ปส. ในอนาคต ซ่ึงพบว า สถานประกอบการต างๆ มีความต<องการให< ปส. พัฒนาการให<บริการ
เก่ียวกับ ความรวดเร็ว ความเป*นมิตรในการบริการ พร<อมท้ังควรมีการแจ<งเวลาการเข<าตรวจและรับผลการตรวจท่ี
ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
 

ตารางที่ 9 ความคาดหวังที่มีต.อการให�บริการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

ความคาดหวังท่ีมีต.อการให�บริการของสํานักงานปรมาณเูพื่อสันติ 
(เรียงลําดับจาก 1-5) 

อันดับ 
1 

อันดับ 
2 

อันดับ 
3 

อันดับ 
4 

อันดับ 
5 

ความรวดเร็วในการให<บริการ 45 18 5 9 13 
ควมสะดวกท่ีได<รับจากการให<บริการของเจ<าหน<าท่ี 21 18 11 13 27 
ความสุภาพและเอาใจใส ของเจ<าหน<าท่ี 14 27 15 24 11 
ความพร<อมของอุปกรณ#และเครื่องมือในการให<บริการ 4 22 18 25 21 
การแจ<งระยะเวลาในการให<บริการ และระยะเวลาในการแจ<งผลท่ีชัดเจน 6 5 41 19 18 

รวมทั้งส้ิน 90 90 90 90 90 

 
 ผนวกกับผลที่สะท<อนจากภายนอกและสอดคล<องกับความคิดเห็นจากบุคลากรของ ปส. เอง (รายละเอียด
ในบทท่ี 5) เก่ียวกับการทํางานด<านการส งเสริม การอบรม และเผยแพร ข<อมูลข าวสารต างๆ จาก ปส. ควรเป*นงาน
ที่ ปส. ต<องให<ความสําคัญมากย่ิงข้ึนในอนาคต เพราะงานส งเสริมในลักษณะดังกล าวมีประโยชน#โดยตรงต อการ
ปeองกัน และลดความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการใช<นิวเคลียร#และรังสีในอนาคต 
 
 ดังน้ัน การบริหารงานขององค#กรและบุคลากรของ ปส. เองน้ันจําเป*นต<องยึดหลักในบทบาทการเป*น
หน วยงานกํากับดูแลนิวเคลียร#และรังสีเป*นสําคัญ สําหรับผลการวิเคราะห#ระดับความเข<าใจและความพึงพอใจครั้ง
น้ีเป*นเพียงภาพสะท<อนจากผลการทํางานท่ีผ านมาเท าน้ัน แต การทําหน<าที่และเปeาหมายเชิงนโยบายของ ปส. ซึ่งมี
ความต<องการให<หน วยงานกลายเป*นองค#กรที่มีระบบการบริหารงาน และพยายามสร<างความเช่ือม่ันต อสังคมว า
การกํากับดูแลนิวเคลีย#และรังสีของ ปส. น้ันจะสามารถรองรับกับสถานการณ#และภัยคุกคามใหม ๆ ได<อย างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด<วยเหตุน้ีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการกํากับดูแลที่ดําเนินการต อไปอย าง
ต อเน่ืองท้ังด<านความพร<อมของบุคลากร และ/หรือ วัสดุอุปกรณ#ท่ีใช<ในการปฏิบัติงาน ควบคู กันกับดําเนินงานเพื่อ
สร<างความพึงพอใจสนองตอบต อความต<องการของผู<รับบริการอย างมีบูรณาการ 
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3. สรุปผลการวิเคราะห
ประเมินผลการทําหน�าที่ของ ปส. จากความคิดเห็นของป!จจัยภายนอกองค
กร 
 
 จากการวิเคราะห#ผลการศึกษาทัศนคติต อการทําหน<าท่ีของ ปส. ท้ังจากการสัมภาษณ#เชิงลึก และการ
สํารวจความคิดเห็นจากผู<มีส วนได<ส วนเสีย (Stakeholders) ท้ัง 4 กลุ มหลัก พบว า ประเด็นสําคัญท่ี ปส. ควร
นําไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการทําหน<าท่ีให<มีความสอดคล<องและเหมาะสมต อไปในอนาคต ได<แก  
 
 ข้ันตอนการขอใบอนุญาตต างๆ ซึ่งต<องผ านกระบวนการหลายข้ันตอนทํามีความล าช<าและส งผลต อการ
ทํางานของภาคธุรกิจ เน่ืองจากธุรกิจต<องการความรวดเร็วในข้ันตอนการดําเนินงาน  
 
 ขณะเดียวกัน ปส. จําเป*นต<องเร งประชาสัมพันธ#ในเชิงรุกว าด<วยการสร<างความรู<ความเข<าใจแก ภายนอกถึง
บทบาทหน<าท่ีและความสําคัญในการทํางานของ ปส. ให<แก กลุ มเปeาหมายท้ังสถานประกอบการ และสังคม 
ตลอดจนประโยชน#และข<อควรระมัดระวังจากการใช<นิวเคลียร#และรังสีมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ี การประชาสัมพันธ#อาจทําได<
หลายวิธีการ และปรับเปล่ียนตามสถานการณ#เพื่อให<สอดคล<องกับกลุ มเปeาหมายต างๆ ซึ่งอาจมีส่ิงสนใจและการใช<
ประโยชน#จากนิวเคลียร#และรังสีที่แตกต างกัน 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม โครงการการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2550 – 2553 

สําหรับผู้ประกอบการที่มีส่วนเก่ียวข้องกับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 
คําชี้แจงเก่ียวกับแบบสอบถาม 
 

การสํารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและประเมินทัศนคติ ความม่ันใจของผู้ใช้ ผู้รับบริการที่มีต่อ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติโดยนําผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารและดําเนินงาน
ของ ปส. ต่อไปในอนาคตและมีความสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้รังสีและ
นิวเคลียร์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ซ่ึงประกอบได้ด้วย ด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม ด้าน
การเกษตร และด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการประเมินผลการดําเนินงานของ ปส. จะทําการรับฟังความคิดเห็น
จากข้อมูลการตอบแบบสอบถามโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหน่ึงของโครงการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2550-2553 มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลสําหรับการโครงการประเมินฯ โดยข้อมูลท่ีได้จาก 
"การตอบแบบสอบถามถือเป็นความลับ และไม่กระทบใดๆ ต่อการดําเนินงานของององค์กรของท่าน” ทาง
คณะผู้ประเมินขอความกรุณาจากท่านในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความ
ร่วมมือของท่าน โดยแบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 
ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ส่วนท่ี 2 : การรับรู้และความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ส่วนท่ี 3 : ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
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ส่วนท่ี  1  :  ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพผู้ตอบ 

 
1. องค์กรของท่านเป็นผู้ใช้รังสีในภาคการผลิตใด 
         การแพทย ์        อุตสาหกรรม        การเกษตร       สิ่งแวดลอ้ม  
         ศึกษาวิจัย         รักษาความปลอดภัย        อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................. 
 

2. ประเภทใบอนุญาตที่ต้องรับการรับรองจาก ปส. คือ 

ใบอนุญาต สําหรับขออนุญาต ผลิต มีไว้ครอบครอง หรือใช้วัสดุพลอยได้ (แบบฟอร์ม ป.ส. ๑ก)  
 ใบอนุญาต สําหรับขออนุญาต ผลิต มีไว้ครอบครอง หรือใช้ ซ่ึงวัสดุนิวเคลียร์ (แบบฟอร์ม ป.ส. ๑ข) 
 ใบอนุญาต สําหรับขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ ซ่ึงพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี 

(แบบฟอร์ม ป.ส. ๑ค) 
 ใบอนุญาต สําหรับขออนุญาตนําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร นําหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซ่ึง

วัสดุพลอยได้ (แบบฟอร์ม ป.ส. ๓ก) 
 

3. การใช้รังสีและนิวเคลียร์ของท่านในอนาคต 
         น้อยลง  
               มีแนวโน้มการใช้รังสใีนการรักษาโรคน้อยลง หรือมีเทคโนโลยีอ่ืนมาทดแทน 
               สินค้าท่ีผลิตขึ้นมีแนวโน้มความต้องการอุปโภคและบริโภคลดลง 
               มีแนวโน้มของการศึกษาวิจัยทางนิวเคลียร์และรงัสีลดลง 
      อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................................. 
         เท่าเดิม  
               มีแนวโน้มการใช้รังสใีนการรักษาโรคท่ีใกล้เคียงจากเดิม 
               สินค้าท่ีผลิตขึ้นมีแนวโน้มความต้องการอุปโภคและบริโภคใกล้เคียงกันในทุกปี 
               มีแนวโน้มของการศึกษาวิจัยทางนิวเคลียร์และรงัสีไม่เปลี่ยนแปลง 
      อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................................. 
         มากกว่าเดิม 
               มีแนวโน้มการใช้รังสใีนการรักษาโรคเพิ่มขึ้น 
               สินค้าท่ีผลิตขึ้นมีแนวโน้มความต้องการอุปโภคและบริโภคมากขึ้น 
               มีแนวโน้มของการศึกษาวิจัยทางนิวเคลียร์และรงัสีเพ่ิมขึ้น 
      อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................................. 
 

4. รอบการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการ 
       1 ปี                2 ปี                   3 ปี             มากกว่า 3 - 5 ปี 
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5. รอบการตรวจสถานปฏิบัติการของผู้ประกอบการ 
       1 ปี                2 ปี                   3 ปี             มากกว่า 3 - 5 ปี 
 
6. ความคาดหวังของท่านที่มีต่อการให้บริการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (เรียงลําดับจาก 1-5) 
        ความรวดเร็วในการให้บริการ 
        ความสะดวกท่ีได้รับจากการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
        ความสุภาพและเอาใจใส่ของเจ้าหน้าท่ี 
        ความพร้อมของอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการให้บรกิาร 
        การแจ้งระยะเวลาในการให้บริการ และระยะเวลาในการแจ้งผลท่ีชัดเจน 
 

ส่วนท่ี  2  :  การรับรู้และความเข้าใจ และความพึงพอใจของท่านเก่ียวกับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 
 กรุณาให้คะแนนการประเมินตามประเด็นต่างๆ โดยให้คะแนนตามความคิดเห็นต้ังแต่ 1 – 5 
ความหมายของระดับ 1 - 5 คือ  
 

5  หมายถึง  เข้าใจมากที่สุด/พึงพอใจมากที่สุด   
4  หมายถึง  เข้าใจมาก/พึงพอใจมาก   

  3  หมายถึง  ค่อนข้างเข้าใจ/พึงพอใจปานกลาง   
  2  หมายถึง  เข้าใจน้อย/พึงพอใจน้อย   
  1  หมายถึง  ไม่เข้าใจ/ไม่พึงพอใจ  
2.1 ข้ันตอนการขอตรวจและรับใบอนุญาต 
 

ประเด็น 

คะแนนการประเมิน 

ความเข้าใจ(ทราบ/เข้าใจ) 

คะแนนการประเมิน 

ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ประเภทใบอนุญาตท่ีหน่วยงาน

ท่านจําเป็นต้องมี 

                    

  

เอกสารท่ีต้องเตรียมประกอบการ

ขอใบอนุญาต 

          

ขั้นตอนในการย่ืนขอใบอนุญาต           

ระยะเวลาท่ีใช้ในการพิจารณาขอ

หรือต่อใบอนุญาต 
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2.2 ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานในด้านรังสีของสถานปฏิบติัการทางรังสี 
 

ประเด็น 

คะแนนการประเมิน 

ความเข้าใจ(ทราบ/เข้าใจ) 

คะแนนการประเมิน 

ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

สถานปฏิบัติการทางรังสี 

                    

  

รอบในการตรวจสอบสถาน

ปฏิบัติการ เช่น ทุกๆปี เป็นต้น 

          

ปส. มีการจัดส่งหนังสือแจ้งก่อน

เข้าตรวจสอบทุกครั้ง 

          

ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบ

สถานปฏิบัติการ 

          

ขั้นตอนในการตรวจสอบสถาน

ปฏิบัติการ  

                    

ความครบถ้วนในประเด็นท่ีทําการ

ตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 

เช่น ใบอนุญาต บัญชีวัสดุ

กัมมันตรังสี การตรวจวัดรังสีเป็น

ประจํา การควบคุมการได้รับรังสี

ของห้องปฏิบัติงาน เป็นต้น 

                    

  

การให้คําแนะนําระหว่างการ

ตรวจสอบสถานปฏิบัติการ 

          

การแจ้งผลการตรวจสอบสถาน

ปฏิบัติการและข้อพึงปฏิบัติ

ภายหลังการตรวจสอบสถาน

ปฏิบัติการ 

          

ระยะเวลาการได้รับผลการ

ตรวจสอบสถานปฏิบัติการ 

          

 
2.3 อื่นๆ 
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ประเด็น 
คะแนนการประเมินความเข้าใจ คะแนนการประเมินความเข้าใจ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

การอบรมความรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้

การดําเนินงานด้านรังสีอย่าง

ปลอดภัย 

                    

  

การอบรมความรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้ใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน และ/หรือ มี

การรั่วไหลของสารกัมมันตรังสี 

                    

  

การได้ข้อมูลข่าวสารที่ประโยชน์

ในการปฏิบัติงานด้านรังสี 

                    

  

 
นอกจากน้ี หากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในแต่ละประเด็นท่านสามารถใส่รายละเอียดข้อมูลในช่อง 

“ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม”   
 

ส่วนท่ี 3  :  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอืน่ๆ 

 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดผลสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

 
ช.1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
 จากแบบสอบถามท่ีส่งออกไปให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จํานวน 400 ชุด ทางคณะท่ีปรึกษาได้รับการ
ตอบแบบสอบถามกลับมาจํานวน 113 ชุด ซ่ึงแบ่งออกเป็นผู้ตอบแบบสอบถามจากแต่ละประเภทของการใช้
งานนิวเคลียร์และรังสี ได้แก่ การแพทย์ 
 

ตารางท่ี ข-1 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทองค์กร/ผู้ใช้รังสี 
จํานวน 
(ราย) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

การแพทย ์ 16 14.16 
อุตสาหกรรม 61 53.98 
การเกษตร 4 3.54 
ส่ิงแวดล้อม 3 2.65 
ศึกษาวิจัย 22 19.47 
รักษาความปลอดภัย 7 6.19 
รวมทั้งส้ิน 113 100.00 

 
ตารางท่ี ข-2 ประเภทใบอนญุาตที่หน่วยงานต้องได้รับการรับรองจาก ปส. 

 
ประเภทใบอนุญาตท่ีต้องรับการรับรองจาก ปส. มี ไม่มี 

ใบอนุญาตสําหรับขออนุญาตผลิต มีไว้ครอบครอง หรือใช้วัสดุพลอยได้ (แบบฟอร์ม ป.ส. ๑ก) 96 15 
ใบอนุญาตสําหรับขออนุญาตผลิต มีไว้ครอบครอง หรือใช้ซ่ึงวัสดุนิวเคลียร ์(แบบฟอร์ม ป.ส. ๑ข) 13 98 
ใบอนุญาตสําหรับขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซ่ึงพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี 
(แบบฟอร์ม ป.ส. ๑ค) 

26 85 

ใบอนุญาตสําหรับอนุญาตนําหรือส่ังเข้ามาในราชอาณาจักร นําหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซ่ึงวัสดุ
พลอยได้ (แบบฟอร์ม ป.ส. ๓ก) 

25 86 

อื่นๆ 3 108 
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ตารางที่ ข-3 รอบเฉลี่ยการขอใบอนญุาต 
 

รอบการขอใบอนุญาต จํานวน ร้อยละ 

1 ปี 32 28.32 

2 ปี 52 46.02 

3 ปี 21 18.58 

มากกว่า 3-5 ปี 8 7.08 

รวม 113 100.00 

 
ตารางท่ี ข-4 รอบการตรวจสถานปฏิบัติการ 

 
รอบการตรวจสถานปฏิบัติการ

ของผู้ประกอบการ 
จํานวน ร้อยละ 

1 ปี 56 52.34 

2 ปี 29 27.1 

3 ปี 14 13.08 

มากกว่า 3-5 ปี 8 7.48 

รวม 113 100.00 

 
ตารางท่ี ข-5 ภาคการผลิตกับแนวโนม้การใช้นิวเคลียร์และรังสี 

 

แนวโน้ม การแพทย ์ อุตสาหกรรม การเกษตร ส่ิงแวดล้อม ศึกษาวิจัย 
รักษาความ
ปลอดภัย 

รวม 

ลดลง 0 10 1 0 14 1 26 

เท่าเดิม 3 34 2 1 5 6 51 

มากกว่าเดิม 13 15 1 2 2 0 33 
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ข.2 ระดับความเข้าใจและพึงพอใจต่อการดําเนินงานของ ปส. 
 

ตารางท่ี ข-6 ความเข้าใจต่อขั้นตอนการขอตรวจและรับใบอนญุาต 
 

ขั้นตอนการขอตรวจและรับใบอนุญาต 
จํานวน 
(ราย) 

คะแนน
เฉล่ีย 

คะแนนท่ีต่ํา
ท่ีสุด 

คะแนนท่ีสูง
ท่ีสุด 

ประเภทใบอนุญาตท่ีหน่วยงานท่านจําเป็นต้องมี 114 4.09 2 5 

เอกสารท่ีต้องเตรียมประกอบการขอใบอนุญาต 115 3.85 1 5 

ขั้นตอนในการย่ืนขอใบอนุญาต 115 3.76 1 5 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการพิจารณาขอหรือต่อใบอนุญาต 115 3.63 1 5 

เฉล่ียรวม 
 

3.83 
  

 
ตารางท่ี ข-7 ความเข้าใจต่อการตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน 

ในด้านรังสีของสถานปฏิบัติการทางรังสี 
 

ตรวจสอบและประเมินการดาํเนนิงานในดา้นรังสีของสถาน
ปฏิบัติการทางรังสี 

จํานวน 
(ราย) 

คะแนน
เฉล่ีย 

คะแนนท่ีต่ํา
ท่ีสุด 

คะแนนท่ีสูง
ท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี 113 4.12 1 5 

รอบในการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ เช่น ทุกๆปี เป็นต้น 113 4.00 1 5 

ปส. มีการจัดส่งหนังสือแจ้งก่อนเข้าตรวจสอบทุกครั้ง 113 4.25 1 5 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ 113 4.17 1 5 

ขั้นตอนในการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ  113 4.10 1 5 

ความครบถ้วนในประเด็นท่ีทําการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 
เช่น ใบอนุญาต บัญชีวัสดุกัมมันตรังสี การตรวจวัดรังสีเป็นประจํา 
การควบคุมการได้รับรังสีของห้องปฏิบัติงาน เป็นต้น 

113 4.18 1 5 

การให้คําแนะนําระหว่างการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ 113 4.12 1 5 

การแจ้งผลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการและข้อพึงปฏิบัติ
ภายหลังการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ 113 4.05 1 5 

ระยะเวลาการได้รับผลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ 113 3.94 1 5 

เฉล่ียรวม 
 

4.10 
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ตารางท่ี ข-8 ความเข้าใจต่อการดําเนินงานอ่ืนๆ 
 

อ่ืนๆ 
จํานวน 
(ราย) 

คะแนน
เฉล่ีย 

คะแนนท่ีต่ํา
ท่ีสุด 

คะแนนท่ีสูง
ท่ีสุด 

การอบรมความรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้การดําเนินงานด้านรังสีอย่าง
ปลอดภัย 

106 3.54 1 5 

การอบรมความรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ/หรือ 
มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสี 

106 3.37 2 5 

การได้ข้อมูลข่าวสารที่ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านรังสี 106 3.27 1 5 

เฉล่ียรวม 
 

3.39 
  

 

ข้ันตอนการขอตรวจและรับใบอนุญาต 
 

ไม่
เข้าใจ 

เข้าใจ
น้อย 

ค่อนข้าง
เข้าใจ 

เข้าใจ
มาก 

เข้าใจมาก
ท่ีสุด 

รวม 

ประเภทใบอนุญาตท่ีหน่วยงานท่านจําเป็นต้องมี คะแนน 0 6 17 52 39 114 

(%) 0 5.26 14.91 45.61 34.21 100.00 

เอกสารทีต่้องเตรียมประกอบการขอใบอนุญาต คะแนน 1 9 23 55 27 115 

(%) 0.87 7.83 20 47.83 23.48 100.00 

ข้ันตอนในการยื่นขอใบอนุญาต คะแนน 1 10 28 53 23 115 

(%) 0.87 8.7 24.35 46.09 20 100.00 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการพิจารณาขอหรือตอ่ใบอนุญาต คะแนน 2 11 33 51 18 115 

(%) 1.74 9.57 28.7 44.35 15.65 100.00 

 
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานในด้านรังสีของ

สถานปฏิบัติการทางรังสี  
ไม่

เข้าใจ 
เข้าใจ
น้อย 

ค่อนข้าง
เข้าใจ 

เข้าใจ
มาก 

เข้าใจมาก
ท่ีสุด 

รวม 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทาง
รังส ี

คะแนน 1 3 15 57 37 113 

(%) 0.88 2.65 13.27 50.44 32.74 100.00 

รอบในการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ เช่น ทุกๆปี เป็น
ต้น 

คะแนน 2 4 20 53 34 113 

(%) 1.77 3.54 17.7 46.9 30.09 100.00 

ปส. มีการจัดส่งหนังสือแจ้งก่อนเข้าตรวจสอบทุกครั้ง คะแนน 1 4 16 37 55 113 

(%) 0.88 3.54 14.16 32.74 48.67 100.00 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ คะแนน 1 4 16 46 46 113 

(%) 0.88 3.54 14.16 40.71 40.71 100.00 

ข้ันตอนในการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ  คะแนน 2 3 16 53 39 113 

(%) 1.77 2.65 14.16 46.9 34.51 100.00 

ความครบถ้วนในประเด็นท่ีทําการตรวจสอบตาม คะแนน 
1 3 14 52 43 113 
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ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานในด้านรังสีของ
สถานปฏิบัติการทางรังสี  

ไม่
เข้าใจ 

เข้าใจ
น้อย 

ค่อนข้าง
เข้าใจ 

เข้าใจ
มาก 

เข้าใจมาก
ท่ีสุด 

รวม 

มาตรฐานสากล เช่น ใบอนุญาต บัญชีวัสดุกัมมันตรังสี 
การตรวจวัดรังสีเป็นประจํา การควบคุมการได้รับรังสี
ของห้องปฏิบัติงาน เป็นต้น 

(%) 

0.88 2.65 12.39 46.02 38.05 100.00 

การให้คําแนะนําระหว่างการตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการ 

คะแนน 3 2 15 52 41 113 

(%) 2.65 1.77 13.27 46.02 36.28 100.00 

การแจ้งผลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการและข้อพึง
ปฏิบัติภายหลังการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ 

คะแนน 
3 4 20 43 43 113 

(%) 2.65 3.54 17.7 38.05 38.05 100.00 

ระยะเวลาการได้รับผลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ คะแนน 2 6 25 44 36 113 

(%) 1.77 5.31 22.12 38.94 31.86 100.00 

 

อื่นๆ 
 

ไม่
เข้าใจ 

เข้าใจ
น้อย 

ค่อนข้าง
เข้าใจ 

เข้าใจ
มาก 

เข้าใจมาก
ท่ีสุด 

รวม 

การอบรมความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือใช้การดําเนินงานด้านรังสี
อย่างปลอดภัย 

คะแนน 2 9 40 40 15 106 

(%) 1.89 8.49 37.74 37.74 14.15 100.00 

การอบรมความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
และ/หรือ มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังส ี

คะแนน - 18 44 31 13 106.00 

(%) - 16.98 41.51 29.25 12.26 100.00 

การได้ข้อมลูข่าวสารท่ีประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้าน
รังส ี

คะแนน 7 15 41 28 15 106 

(%) 6.6 14.15 38.68 26.42 14.15 100.00 

 
ตารางท่ี ข-9 ความพึงพอใจต่อข้ันตอนการขอตรวจและรับใบอนุญาต 

 

ขั้นตอนการขอตรวจและรับใบอนุญาต 
จํานวน 
(ราย) 

คะแนน
เฉล่ีย 

คะแนนท่ีต่ํา
ท่ีสุด 

คะแนนท่ีสูง
ท่ีสุด 

ประเภทใบอนุญาตท่ีหน่วยงานท่านจําเป็นต้องมี 113 4.03 2 5 

เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการขอใบอนุญาต 114 3.75 1 5 

ขั้นตอนในการยื่นขอใบอนุญาต 114 3.61 1 5 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการพิจารณาขอหรือต่อใบอนุญาต 114 3.19 1 5 

เฉล่ียรวม 
 

3.64 
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ตารางท่ี ข-10 ความพึงพอใจต่อการตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน 
ในด้านรังสีของสถานปฏิบัตกิารทางรังสี 

 
การตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานในดา้นรังสีของสถาน

ปฏิบัติการทางรังสี 
จํานวน 
(ราย) 

คะแนน
เฉล่ีย 

คะแนนท่ีต่ํา
ท่ีสุด 

คะแนนท่ีสูง
ท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี 112 4.08 1 5 

รอบในการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ เช่น ทุกๆปี เป็นต้น 112 3.94 1 5 

ปส. มีการจัดส่งหนังสือแจ้งก่อนเข้าตรวจสอบทุกครั้ง 111 4.17 1 5 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ 111 4.16 2 5 

ขั้นตอนในการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ  112 4.13 1 5 

ความครบถ้วนในประเด็นท่ีทําการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 
เช่น ใบอนุญาต บัญชีวัสดุกัมมันตรังสี การตรวจวัดรังสีเป็นประจํา 
การควบคุมการได้รับรังสีของห้องปฏิบัติงาน เป็นต้น 

111 4.23 2 5 

การให้คําแนะนําระหว่างการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ 112 4.21 1 5 

การแจ้งผลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการและข้อพึงปฏิบัติ
ภายหลังการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ 112 4.08 1 5 

ระยะเวลาการได้รับผลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ 112 3.95 1 5 

เฉล่ียรวม 
 

4.11 
  

 
ตารางท่ี ข-11 ความพึงพอใจต่อกระบวนการดําเนินงานอ่ืนๆ 

 

อ่ืนๆ 
จํานวน 
(ราย) 

คะแนน
เฉล่ีย 

คะแนนท่ีต่ํา
ท่ีสุด 

คะแนนท่ีสูง
ท่ีสุด 

การอบรมความรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้การดําเนินงานด้านรังสีอย่าง
ปลอดภัย 

100 3.60 1 5 

การอบรมความรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ/หรือ 
มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสี 

100 3.45 1 5 

การได้ข้อมูลข่าวสารที่ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านรังสี 100 3.32 1 5 

เฉล่ียรวม 
 

3.46 
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ภาคผนวก ค 
 

สรุปข้อเสนอแนะในการประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา ครั้งท่ี 2 
โครงการการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2550-2553 

วันท่ี 3 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. 
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

 
เริ่มการนําเสนอผลการศึกษา โดยทีมท่ีปรึกษา เวลา 9.30 น. 
เมื่อจบการนําเสนอมีข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุม ดังน้ี 

1. มีความเห็นจากทาง ปส. เรื่องอํานาจหน้าท่ีของ ปส. ในปัจจุบัน การวิจัยท่ีในปัจจุบันไม่ได้กระทําแล้ว 
เน่ืองจากปัจจุบันได้แยกหน่วยงานระหว่าง ปส. กับ สทน. ออกจากกันแล้ว จึงขอให้ทางที่ปรึกษา
แก้ไขต่อไป พร้อมท้ัง ขอเสนอให้ทีมที่ปรึกษายกตัวอย่างตัวช้ีวัดต่อไป นอกจากน้ี ขอให้ตัดคําว่า
กัมมันตภาพรังสีสูงสุดเพ่ือการอุปโภคบริโภค ซึ่งกรณีของการบริโภค หน้าท่ีของ อย. ส่วน ปส. ทํา
หน้าท่ีให้คําปรึกษาทางด้านวิชาการ 

2. ความเห็นจาก Stakeholder ด้านการศึกษาและการทําวิจัย เห็นว่า บทบาทของ ปส. ในช่วงท่ีผ่านมา
น้ัน คิดว่า ปส. ได้พยายามปรับบทบาทให้สอดคล้องกับความต้องการของคนท่ีอยากจะเห็นความ
เปลี่ยนแปลงไปได้พอสมควรแล้ว ยกตัวอย่างเช่น การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ แต่
อย่างไรก็ตาม ในฐานะท่ีเป็นสถาบันการศึกษา มองว่า การประชาสัมพันธ์โดยเอาบุคลากรของ ปส. ไป
ทําหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ด้วยตนเอง ซึ่งอาจส่งผลต่อการทําภารกิจของ ปส. ท่ีอาจจะด้อยลง 
นอกจากน้ี มีความเห็นว่า ปส. น่าจะมีบุคลากรและขีดความสามารถท่ีควรจะทําการวิจัยด้านความ
ปลอดภัยด้วย อย่างไรก็ดี ท่ีปรึกษาช้ีแจงว่าปัจจุบันประชาชนมีความต้องการความรู้ทางด้านนิวเคลียร์
และรังสี โดยอาจจะใช้วิธีการ Outsource ก็ได้ นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาให้ความเห็นเสริมว่าควรท่ีจะทํา
ในลักษณะของการสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือ และการถ่ายทอดองค์ความรู้
ระหว่างกัน เช่น การถ่ายทอดความรู้ให้กับมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

3. มีความเห็นต่อจากประเด็นของการประชาสัมพันธ์ ว่าควรที่จะมีการวางกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์
ให้ถูกกับ Generation ท่ีจะต้องใช้นิวเคลียร์ โดยเฉพาะในระดับประถมตอนปลาย ให้มีความรู้ความ
เข้า ซึมซับความรู้ต้ังแต่อายุยังน้อย เพราะการทําในระยะ 5 ปี หรือ 10 ปี ท่ีผ่านมาน้ัน ให้
ผลประโยชน์ค่อนข้างน้อย ซึ่งในประเด็นน้ีทาง ปส. ช้ีแจงว่าการจะไปประชาสัมพันธ์โดยที่ยังไม่มี
ความชัดเจนว่าจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่อาจเป็นเรื่องที่ ปส. ยังไม่เหมาะสมที่จะไปให้ความรู้ใน
ประเด็นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตอนนี้ การประชาสัมพันธ์อาจส่งผลต่อหลักการและหน้าท่ีของ ปส. ท่ี
ผิดไป 

4. ในประเด็นของความสับสนระหว่างบทบาทหน้าที่ของ ปส. และ สทน. นั้น ส่วนหน่ึงเป็นเพราะความ
เข้าใจผิดของคนท่ัวไปหรือไม่ หรือมาจากความเห็นส่วนตัวของผู้ได้รับการสัมภาษณ์ หรือเป็นผลจาก



 

ภาคผนวก ค‐2 
 

การประชาสัมพันธ์ที่ไม่เพียงพอ ซ่ึงที่ปรึกษาช้ีแจงว่ามีการได้ยินได้ฟังมาจริง และบางรายก็มีความ
สงสัยในเรื่องของการเป็นเจ้าของ จากการท่ีอยู่ในรั้วเดียวกัน การทํางานของ ปส. ท่ีสอดคล้องกับ 
สทน. ส่งผลต่อความเข้าใจที่ทับซ้อนระหว่าง ปส. กับ สทน. ดังน้ัน ส่ิงที่ควรให้ความสําคัญ คือ ทํา
อย่างไรท่ีจะแยกความชัดเจนระหว่าง ปส. และ สทน. ได้ 

5. ปัญหาที่พบจากการขอใบอนุญาตจาก ปส. ได้บ่อยครั้ง คือ ปัญหาการพิจารณาใบอนุญาตท่ีจะต้อง
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งธุรกิจต้องการความรวดเร็ว 
รวมทั้งทางการแพทย์ก็ต้องการควรรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งผลในส่วนน้ีสะท้อนให้เห็นได้จากคะแนนความ
พึงพอใจที่น้อยลงเมื่อเทียบกับคะแนนของความเข้าใจในหัวข้อเดียวกัน ดังน้ัน สิ่งท่ีควรจะต้องทํา คือ 
จะทําอย่างไรที่จะมีการออกกฎระเบียบและขั้นตอนท่ีช่วยลดระยะเวลาของการพิจารณาดังกล่าวได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งอาจให้ ปส. เองมีอํานาจในการออกใบอนุญาตภายใน 1-2 วัน หรือหากในกรณีท่ีเคย
มีการออกใบอนุญาตมาแล้วอาจให้ทาง ปส. สามารถออกใบอนุญาตเองได้ ในประเด็นน้ี ทาง ปส. 
ช้ีแจงว่าในอนาคต ลปส. จะสามารถเป็นผู้ให้อนุญาตเองได้ ซึ่งจะต้องรอผ่านร่างกฎหมายจาก
กฤษฎีกาก่อน ท้ังน้ี Stakeholder ทางด้านการแพทย์ ให้ความเห็นต่อการทํางานของ ปส. ว่าการให้
ความสําคัญกับความรวดเร็วของการให้ใบอนุญาตเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะแนวโน้มการใช้รังสีในทาง
การแพทย์กําลังเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ และเป็นห่วงในเร่ืองของบุคลากรทางด้านรังสีท่ีจะต้องรองรับกับการ
ใช้รังสีท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

6. ในประเด็นของการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน ได้มีการซ้อมแผนชาติ และทํางานร่วมกัน ปภ. อย่างโดย
ดีมาโดยตลอด และมีการทําแผนรับมือในกรณีฉุกเฉินไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

7. ตัวช้ีวัดทางด้านประชาสัมพันธ์ท่ีควรมีมากขึ้นของ ปส. เช่น การ Training for the Trainer 
หมายความถึงอะไร และมีลักษณะอย่างไร หมายถึงการท่ี ปส. เป็น Trainer ของ Trainer อีกทีใช่
หรือไม่ และควรมีการพัฒนาในหลักสูตรในส่วนน้ีใช่หรือไม่ โดยท่ีปรึกษาชี้แจงว่าควรที่จะมีการ 
Trainer ของ Trainer ซึ่งหมายถึงการอบรมไปถึงวิธีการถ่ายทอดความรู้ท่ีถูกต้องด้วย และน่าจะมีการ
ปรับแผนให้เป็นระบบ เพ่ือสร้างประสิทธิภาพอีกด้วย 
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