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ค าน า 
 ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ปส.) ไดด้ ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลำกรกลุ่ม
ต่ำงๆ ที่มีต่อแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2558 - 2561 ได้แก่ บุคลำกรภำยใน ปส. 
บุคลำกรในหน่วยงำนรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ ปส. หน่วยงำนภำยนอกที่ได้รับกำรให้บริกำร
จำก ปส. และประชำชนทั่วไปที่เข้ำร่วมกิจกรรมของ ปส. เพ่ือรวบรวมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจน
น ำมำวิเครำะห์เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแผนยุทธศำสตร์ ปส. ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับต่อ
บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอก และประชำชนในทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนปรมำณู (กนผ.) ขอขอบคุณบุคลำกรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำย ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน เป็นอย่ำงยิ่ง ทีไ่ดใ้ห้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดใีนกำรเสนอควำมคิดเห็น
และมอบข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ของ ปส. อันจะส่งผลให้ ปส. สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนปรมำณูให้เกิดควำม
มั่นคงปลอดภัยต่อไป 
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รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

พ.ศ. 2558 - 2561 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ปส.) ได้จัดท ำยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2558 ถึง 
2561 โดยได้วำงยุทธศำสตร์ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของ ปส. ไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อให้สำมำรถตอบสนอง
ต่อนโยบำยรัฐบำล แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และบรรลุวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยขององค์กร ตลอดจน
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสัมฤทธิ์ผล 
 ดังนั้น กำรวำงยุทธศำสตร์ ปส. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2561 จึงเป็นกระบวนกำรที่มุ่ง
สู่กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของ ปส. อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งใช้ในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2561 ปส. จึงได้จัดให้มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ส ำคัญ เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลประกอบในกำรพิจำรณำทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำรระดับกรม 
ให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรให้มำกที่สุด 

2. วัตถุประสงค์ของการส ารวจความคิดเห็น 

 2.1 เพ่ือทรำบควำมคิดเห็นของบุคคลต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ปส. ที่มีต่อแผนยุทธศำสตร์
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2558 - 2561 
 2.2 เพ่ือทรำบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสียต่อกำรด ำเนินงำนของ ปส. 
 2.3 เพ่ือก ำหนดทิศทำงและกำรด ำเนินงำนของ ปส. ต่อไปในอนำคต 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการส ารวจความคิดเห็น 

 3.1 น ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และแผน
ยุทธศำสตร์ ปส. ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสียให้มำกที่สุด 
 3.2 สำมำรถวำงกรอบกำรด ำเนินงำนในระยะ 1 - 5 ปี เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
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4. ขอบเขตการส ารวจความคิดเห็น 

 4.1 ขอบเขตของเนื้อหำ 
 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นครั้งนี้ ได้ด ำเนินกำรศึกษำสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม ควำม
คิดเห็นต่อแผนยุทธศำสตร์ ปส. พ.ศ. 2558 - 2561 และข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของ 
ปส. ต่อไปในอนำคต รวมทั้งข้อมูลควำมประสงค์ในกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนของ ปส. 
 4.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกรที่ท ำกำรส ำรวจควำมคิดเห็นครั้งนี้ คือ บุคลำกรของ ปส. ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อกำรด ำเนินงำนของ ปส. โดยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง สำมำรถแบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) ข้ำรำชกำร และ เจ้ำหน้ำที่ ปส. จ ำนวน   323 คน 
 2) หน่วยงำนภำครัฐ จ ำนวน     80 คน 
 3) ผู้รับบริกำร จ ำนวน   427 คน 
 4) ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมของ ปส. จ ำนวน   170 คน 
 รวมตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรส ำรวจควำมคิดเห็น จ ำนวน 1,000 ตัวอย่ำง 

5. กรอบแนวคิดในการส ารวจความคิดเห็น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. วิธีการด าเนินการส ารวจความคิดเห็น 

 ๖.๑ กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรส ำรวจ 
 ใช้วิธีกำรสร้ำงแบบสอบถำมในกำรส ำรวจ โดยน ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ
พ.ศ. 2558 - 2561 ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด มำก ำหนดให้ผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียให้ควำมเห็น 
 แบบสอบถำมมี 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม
ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ จ ำนวนครั้งที่ใช้บริกำร และประเภทของกำรใช้บริกำรกับ ปส. 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรทบทวน/ปรับปรุงยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักงำนฯ โดยน ำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ให้ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็น ซึ่งเป็น
แบบเลือกตอบแบ่งเป็น 4 หมวด มีค ำถำม 46 ข้อ รูปแบบค ำถำมเป็นมำตรวัดประมำณค่ำ (Rating Scale) 
4 ระดับ ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ 
อายุ 

ระดับการศึกษา 
อาชีพ 

จ ารวนครั้งที่ใช้บริการ 
การใช้บริการของ ปส. 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

พ.ศ. 2558 - 2561 
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 ระดับ 4 หมำยถึง เหมำะสมมำกที่สุด 
 ระดับ 3 หมำยถึง เหมำะสมมำก 
 ระดับ 2 หมำยถึง เหมำะสมน้อย 
 ระดับ 1 หมำยถึง เหมำะสมน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 ควำมต้องกำรต่อกำรบริกำรของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ โดยแบ่งประเภทตำม
งำนที่ส ำคัญของ ปส. ได้แก่ 
 - ด้ำนพัฒนำก ำลังคน ด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนัก เช่น งำนประชำสัมพันธ์และกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำร 
 - ด้ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เช่น ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำก
ส ำนักงำนฯ 
 - ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น เข้ำรับกำรบริกำรในด้ำนกำรวิเครำะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และ
ออกใบอนุญำต 
 - ด้ำนกำรประสำนด้ำนนโยบำยและแผน 
 โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็น ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบแบ่งเป็น 5 ตัวเลือก เป็นมำตร
วัดประมำณค่ำ (Rating Scale) 4 ระดับ ดังนี้  
 ระดบั 4 หมำยถึง เหมำะสมมำกที่สุด 
 ระดับ 3 หมำยถึง เหมำะสมมำก 
 ระดับ 2 หมำยถึง เหมำะสมน้อย 
 ระดับ 1 หมำยถึง เหมำะสมน้อยที่สุด 
 ระดบั 0 หมำยถึง ไม่แสดงควำมเห็น (ไม่น ำมำคิดคะแนน) 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นค ำถำมปลำยเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถำมแสดงควำม
คิดเห็นได้อย่ำงอิสระเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติให้
มีมำกยิ่งข้ึน 

 ๖.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 แบบสอบถำมที่จัดเก็บได้จะน ำมำวิเครำะห์ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS โดยมีวิธีกำรทำง
สถิติกำรน ำเสนอข้อมูลดังนี้ 
 ๑) วิเครำะห์สภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมโดยใช้กำรแจกแจงควำมถี่และหำค่ำร้อยละ 
 ๒) วิเครำะห์ระดับกำรปฏิบัติด้ำนแผนยุทธศำสตร์ ตำมควำมคิดเห็นของบุคลำกร โดยใช้
ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
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 ๖.๓ เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของข้อมูล 
 กำรส ำรวจครั้งนี้ได้ก ำหนดน้ ำหนักของกำรประเมินระดับกำรปฏิบัติด้ำนแผนยุทธศำสตร์ โดย
ก ำหนดค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักและอิงเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยไว้ ดังนี้ 
 ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 3.26 – 4.00 หมำยถึง มคีวำมเหมำะสมอยู่ในระดับ มำกที่สุด 
 ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 2.51 – 3.25 หมำยถึง มคีวำมเหมำะสมอยู่ในระดับ มำก 
 ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.76 – 2.50 หมำยถึง มคีวำมเหมำะสมอยู่ในระดับ น้อย 
 ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.00 – 1.75 หมำยถึง มคีวำมเหมำะสมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

7. ผลการส ารวจความคิดเห็น 

 จำกกำรรวบรวมแบบสอบถำมและวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกร 
ปส. และ ผู้มีส่วนได้เสีย เรื่อง “ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2558 - 2561” 
มีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 402 รำย จำกกำรส่งแบบสอบถำม 1,000 รำย สำมำรถแสดงผลกำรวิเครำะห์
ข้อมูลได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ จ าแนกตามประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเภทผู้มีส่วนได้เสีย 
จ านวนที่ส่ง

แบบสอบถาม 
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ปส. 323 179 55.42 
หน่วยงำนภำครัฐ 80 37 46.25 

ผู้รับบริกำร 427 142 33.26 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมของ ปส. 170 44 25.88 

รวม 1,000 402 40.2 

 จำกตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนของผู้ตอบสอบถำม โดยจ ำแนกตำมประเภทผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน
ทั้งหมด 402 คน พบว่ำ ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ปส. เป็นผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด จ ำนวน 179 รำย 
รองลงมำคือ ผู้รับบริกำร จ ำนวน 142 รำย 

ชุดที่ 1 แบบสอบถามบุคลากรภายในส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากบุคคลภายใน ปส. 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ชำย 67 37.43 
หญิง 112 62.57 
รวม 179 100.0 
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 จำกตำรำงที่ 2 แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำก จ ำนวนทั้งหมด 179 คน โดยจ ำแนก
ตำมเพศ พบว่ำ มีเพศชำยตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 37.43 และเพศหญิงตอบ
แบบสอบถำม 112 คน คิดเป็นร้อยละ 62.57 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
20 - 30 ปี 35 19.55 
31 - 40 ปี 69 38.55 
41 - 50 ปี 46 25.70 
51 - 60 ปี 29 16.20 

รวม 179 100.0 
 จำกตำรำงที่ 3 แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำก จ ำนวนทั้งหมด 179 คน โดยจ ำแนก
ตำมอำยุ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมช่วงอำยุ 31 - 40 ปี มีจ ำนวนมำกที่สุด คือ 69 คนคิดเป็นร้อยละ 
38.55 รองลงมำ คือ ช่วงอำยุ 41 - 50 ปี จ ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 48 26.82 

ปริญญำตรี 87 48.60 
สูงกว่ำปริญญำตรี 44 24.58 

รวม 179 100.0 

 จำกตำรำงที่ 4 แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำก จ ำนวนทั้งหมด 179 คน โดยจ ำแนก
ตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมระดับกำรศึกษำปริญญำตรี มีจ ำนวนมำกที่สุด คือ 87 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.60 รองลงมำ คือ ระดับกำรศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 48 คนคิดเป็นร้อยละ 
26.82 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ผู้บริหำร  5 2.79 

ข้ำรำชกำร 103 57.54 
ลูกจ้ำงประจ ำ 25 13.97 

พนักงำนรำชกำร 46 25.70 
รวม 179 100.0 
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จำกตำรำงที่ 5 แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำก จ ำนวนทั้งหมด 179 คน โดยจ ำแนกตำม
ต ำแหน่ง พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นข้ำรำชกำร จ ำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 57.54 
รองลงมำได้แก่ พนักงำนรำชกำร จ ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามระยะเวลาการท างานที่ ปส. 

จ านวนปี จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
1 – 5 ปี 46 25.70 

6 – 10 ปี 32 17.88 
11 – 15 ปี 31 17.32 
16 – 20 ปี 30 16.76 
20 ปีขึ้นไป 40 22.34 

รวม 179 100.0 

 จำกตำรำงที่ 6 แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำก จ ำนวนทั้งหมด 179 คน โดยจ ำแนก
ตำมตำมระยะเวลำท ำงำนที่ ปส. พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีระยะเวลำกำรท ำงำนที่ ปส. 1 – 5 ปี มี
จ ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 รองลงมำ คือ ระยะเวลำ 20 ปี ขึ้นไป จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.34 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามการมีส่วนร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู 

การมีส่วนร่วม จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
กำรจัดท ำนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ 40 22.34 
กำรจัดท ำงบประมำณ 57 31.84 
กำรติดตำมและประเมินผล เช่น ตัวชี้วัด 
โครงกำร 

67 37.43 

กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรทบทวนแผน
ยุทธศำสตร์ 

47 26.26 

กำรร่วมประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผน
ยุทธศำสตร์ ปส. 

34 19.00 

กำรเข้ำร่วมชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

32 17.88 

กำรให้ข้อมูลพื้นฐำนต่ำงๆ เพ่ือจัดท ำรำยงำน 71 39.66 

 จำกตำรำงที่ 7 แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำกจ ำนวนทั้งหมด 179 คน โดยจ ำแนก
ตำมกำรมีส่วนร่วมกับกลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนปรมำณู พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูลพ้ืนฐำนต่ำงๆ เพ่ือจัดท ำรำยงำน จ ำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 39.66 
รองลงมำคือ กำรมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินผล เช่น ตัวชี้วัดโครงกำร จ ำนวน 67 คนคิดเป็น
ร้อยละ 37.43 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวน/การปรับปรุงยุทธศาสตร์ของ ปส. 

ตารางท่ี 8 แสดงระดับระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ปส. 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่แสดง
ความเห็น 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นหนึ่งใน
องค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรก ำกับกำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์ในอำเซียน” (To be 
one of excellent nuclear 
regulatory bodies in ASEAN) 

16 12 33 8 2 2.52 มำก 

2. ค่ำนิยม “ATOMSE : 
 A = Accountability  
(ควำมรับผิดชอบต่อสังคม) 
 T = Teamwork (กำรท ำงำนเป็นทีม) 
 O = Occupational  
(ท ำงำนแบบอำชีพ)              
 M = Mind fullness (ใส่ใจในงำน) 
  S = Service mind (ให้บริกำรด้วยใจ) 
  E = Efficiency (มีประสิทธิภำพ) 

24 117 30 5 3 2.91 มำก 

3. พันธกิจ 
 3.๑ พัฒนำกฎหมำยและเสนอแนะ
นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำน
พลังงำนนิวเคลียร์ เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรม 

16 113 39 9 2 2.77 มำก 

3.๒ ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำร
ใช้พลังงำนนิวเคลียร์ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล 

26 120 26 5 2 2.94 มำก 

3.๓ เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถและ
ควำมเข้มแข็งในกำรวิจัยและพัฒนำด้ำน
ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำน
นิวเคลียร์ 

25 114 33 4 3 2.91 มำก 

3.๔ ประสำนงำนและด ำเนินกำรด้ำน
พันธกรณีควำมตกลงระหว่ำงประเทศ
ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ 

17 120 35 5 2 2.84 มำก 
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ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่แสดง
ความเห็น 

3.๕ เผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์ให้แก่ประชำชน 

31 100 30 9 3 2.90 มำก 

 จำกตำรำงที่ 8 พบว่ำ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรก ำกับกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ในอำเซียน” 
(To be one of excellent nuclear regulatory bodies in ASEAN)  มีค่ำเฉลี่ย 2.52มีควำมเหมำะสม
อยู่ในระดับมำก 
 ค่ำนิยม ATOMSE มีค่ำเฉลี่ย 2.91 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 พันธกิจ พัฒนำกฎหมำยและเสนอแนะนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ เพ่ือ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีค่ำเฉลี่ย 2.77 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 พันธกิจ ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  มี
ค่ำเฉลี่ย 2.94 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 พันธกิจ เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถและควำมเข้มแข็งในกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนก ำกับดูแลควำม
ปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์ มีค่ำเฉลี่ย 2.91 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 พันธกิจ ประสำนงำนและด ำเนินกำรด้ำนพันธกรณีควำมตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำน
นิวเคลียร์ มีค่ำเฉลี่ย 2.84 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 พันธกิจ เผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำน  
มีค่ำเฉลี่ย 2.90 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถำมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (1) วิสัยทัศน์ไม่เป็นรูปธรรมพอ ส่งผลให้คนในองค์กรไม่เข้ำใจวิธีปฏิบัติเพ่ือให้องค์กรบรรลุ
วิสัยทัศน์นั้นๆ 

 (2) ใช้ค ำศัพท์ไม่ชัดเจน ท ำให้ควำมหมำยของวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจนตำม ได้แก่ พลังงำนนิวเคลียร์ – 
พลังงำนปรมำณู ,อำเซียน – เอเชีย 

 (3) วิสัยทศัน์ควรมีควำมกว้ำงไกลมำกกว่ำนี้ รู้จักปรับปรุงและเปรียบเทียบกับประเทศต่ำงๆ 

ค่ำนิยม (1) ท ำไม่ได้ตำมค่ำนิยมที่ตั้งไว้ 
 (2) ไม่มีกำรส่งเสริมอย่ำงเป็นรูปธรรม ท ำให้ ปส. ไม่เกิดค่ำนิยมอย่ำงที่ตั้งเป้ำไว้ 
 (3) ค่ำนิยมควรเป็นประเด็นสั้นๆและต้องก ำหนดควำมหมำยให้ชัดเจน 
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พันธกิจ 1. พัฒนำกฎหมำยและเสนอแนะนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ เพ่ือน ำไปสู่
กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

  (1) กำรพัฒนำกฎหมำยมีอุปสรรค มีขั้นตอนและกระบวนกำรท ำล่ำช้ำ ไม่ทันต่อกำร
ขับเคลื่อนขององค์กร 

  (2) กำรพัฒนำกฎหมำยและกำรเสนอแนะนโยบำย แผนยุทธศำสตร์ ควรแยกออกจำกกันให้
ชัดเจน ไม่ควรรวมเป็นพันธกิจเดียวกัน 

  (3) นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ควรจ ำกัดขอบเขตที่กำรก ำกับดูแล ไม่ควรครอบคลุมถึงกำร
สนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์ 

 2. ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
  (1) หน่วยงำนใน ปส. ขำดกำรสื่อสำร ท ำให้เข้ำใจคลำดเคลื่อนในเรื่องของมำตรฐำนสำกล 
  (2) ขำดกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

 3. เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถและควำมเข้มแข็งในกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนก ำกับดูแลควำม
ปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์ 

  (1) ส ำนักก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ (สน.) และส ำนักก ำกับดูแลควำมปลอดภัย
ทำงรังสี (สร.) ไม่เคยวิจัยด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสี 

  (2) ควรมีกำรท ำวิจัยเชิงบูรณำกำรกับทุกหน่วยงำนใน ปส. และก ำหนดทิศทำงของงำนวิจัย 

 4. ประสำนงำนและด ำเนินกำรด้ำนพันธกรณีควำมตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ 
  (1) ขำดเป้ำหมำยที่ชัดเจน ควรก ำหนดหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 

 5. เผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ให้แก่
ประชำชน 

  (1) มีข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบข่ำวสำรจึงเป็นไปได้ยำก 
  (2) ควรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแก่ประชำชนในด้ำนนิวเคลียร์และรังสี ทั้งอันตรำยและ

ประโยชน์ รวมถึงควำมปลอดภัยในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
  (3) ควรก ำหนดพันธกิจรวมถึงวิธีกำรด ำเนินกำรให้ชัดเจน 
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ส่วนที่ ๒ ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวน/การปรับปรุงยุทธศาสตร์ของ ปส. 

ตารางท่ี 9 แสดงระดับระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อ ประเด็นยุทธศาสตร์ ปส. 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่แสดง
ความเห็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลักดันนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
ปรมาณูของประเทศ 

13 67 26 3 70 2.83 มำก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะ
และประสิทธิภาพระบบก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 

18 87 21 1 52 2.96 มำก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ และการ
ด าเนินการตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ 

16 71 23 7 62 2.82 มำก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างการ
บริหารจัดการและการบริการที่ดีของ
องค์กร 

17 71 25 2 64 2.90 มำก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์และการสร้างความ
ตระหนักเชิงรุกด้านพลังงานปรมาณู 

9 70 25 5 70 2.79 มำก 

 จำกตำรำงที่ ๙ พบว่ำ 
 ยุทธศำสตร์ที ่ ๑ กำรผลักดันนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนปรมำณูของประเทศ มี
ค่ำเฉลี่ย ๒.๘๓ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ยุทธศำสตร์ที ่ ๒ กำรพัฒนำสมรรถนะและประสิทธิภำพระบบก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำก
พลังงำนปรมำณู มีค่ำเฉลี่ย ๒.๙๖ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ และกำรด ำเนินกำรตำมพันธกรณีระหว่ำง
ประเทศ มีค่ำเฉลี่ย ๒.๘๒ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรที่ดีขององค์กร มีค่ำเฉลี่ย ๒.๙๐ มีควำม
เหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงควำมตระหนักเชิงรุกด้ำนพลังงำน
ปรมำณู มีค่ำเฉลี่ย ๒.๗๙ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
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ตารางท่ี ๑๐ แสดงระดับระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อ เป้าประสงค์ ปส. 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่แสดง
ความเห็น 

เป้ำประสงค์ที่ 1 นโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนปรมำณูสำมำรถ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมได้
อย่ำงแท้จริง 

20 105 41 6 7 2.81 มำก 

เป้ำประสงค์ที่ 2 ผู้ใช้ ผู้รับบรกิำร และ
ประชำชนมีควำมมั่นใจในกำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณูของ
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 

23 110 37 5 4 2.86 มำก 

เป้ำประสงค์ที่ 3 ยกระดับประเทศด้ำน
ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำน
ปรมำณูเพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นผู้น ำในระดับ
ภูมิภำคอำเซียน 

23 100 44 9 3 2.78 มำก 

เป้ำประสงค์ที่ 4 ยกระดับคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรขององค์กรได้ตำม
เป้ำหมำย 

21 98 49 5 6 2.78 มำก 

เป้ำประสงค์ที่ 5 ประชำชนมีทัศนคติที่ดี
และมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนด้ำน
ควำมปลอดภัยของพลังงำนปรมำณู 

18 96 47 9 9 2.72 มำก 

 จำกตำรำงที่ ๑๐ พบว่ำ 
 เป้ำประสงค์ที่ 1 นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนปรมำณูสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำง
เป็นรูปธรรมได้อย่ำงแท้จริง มีค่ำเฉลี่ย ๒.๘๑ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 เป้ำประสงค์ที่ 2 ผู้ใช้ ผู้รับบริกำร และประชำชนมีควำมมั่นใจในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำก
พลังงำนปรมำณูของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ มีค่ำเฉลี่ย ๒.๘๖ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 เป้ำประสงค์ที่ 3 ยกระดับประเทศด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณูเพ่ือมุ่งสู่กำร
เป็นผู้น ำในระดับภูมิภำคอำเซียน มีค่ำเฉลี่ย ๒.๗๘ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 เป้ำประสงคท์ี่ 4 ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรได้ตำมเป้ำหมำย มีค่ำเฉลี่ย ๒.๗๘ มี
ควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 เป้ำประสงค์ที่ 5 ประชำชนมีทัศนคติที่ดีและมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยของ
พลังงำนปรมำณู มีค่ำเฉลี่ย ๒.๗๒ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
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ตารางท่ี ๑๑ แสดงระดับระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ ปส. 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่แสดง
ความเห็น 

กลยุทธ์ 1.1 ผลักดันนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน
ปรมำณูของประเทศน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

14 113 40 4 8 2.80 มำก 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนำแผนยุทธศำสตร์
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติสู่กำรปฏิบัติ 

12 110 45 6 6 2.74 มำก 

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนำกฎหมำยให้
สอดคล้องพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 

15 111 39 10 4 2.75 มำก 

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนำระบบกำรก ำกับดูแล
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและทันต่อ
สถำนกำรณ์ 

23 114 34 4 4 2.89 มำก 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนำ
บุคลำกรทำงนิวเคลียร์และรังสีให้มี
สมรรถนะและควำมเชี่ยวชำญที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำร 

25 109 37 5 3 2.88 มำก 

กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ
เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู 

24 111 34 8 2 2.85 มำก 

กลยุทธ์ 3.1 สร้ำงและผลักดันควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำน
ปรมำณู 

20 105 42 8 4 2.78 มำก 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
สำธำรณูปโภคขององค์กรให้มี
ประสิทธิภำพ 

28 98 40 11 2 2.81 มำก 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถรวมทั้งมีจิตบริกำร 

31 95 41 7 5 2.86 มำก 

กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนำระบบงำนด้ำนงำน
บริกำรขององค์กรให้มีประสิทธิภำพและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
 
 

24 97 45 8 5 2.79 มำก 
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ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่แสดง
ความเห็น 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ถ่ำยทอดและเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนควำมปลอดภัย
จำกพลังงำนปรมำณูแก่ทุกภำคส่วน 

18 97 51 8 5 2.72 มำก 

กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือด้ำนควำมปลอดภัยจำกพลังงำน
ปรมำณูในประเทศ 

16 98 51 8 6 2.71 มำก 

 จำกตำรำงที่ ๑๑ พบว่ำ 
 กลยุทธ์ 1.1 ผลักดันนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนปรมำณูของประเทศ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติ มีค่ำเฉลี่ย ๒.๘๐ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติสู่กำรปฏิบัติ มีค่ำเฉลี่ย ๒.๗๔ มีควำม
เหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนำกฎหมำยให้สอดคล้องพันธกรณีระหว่ำงประเทศ มีค่ำเฉลี่ย ๒.๗๕ มีควำม
เหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 กลยุทธ์ 2.1 พัฒนำระบบกำรก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและทันต่อสถำนกำรณ์ มี
ค่ำเฉลี่ย ๒.๘๙ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรทำงนิวเคลียร์และรังสีให้มีสมรรถนะและควำมเชี่ยวชำญที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ย ๒.๘๘ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำก
พลังงำนปรมำณู มีค่ำเฉลี่ย ๒.๘๕ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 กลยุทธ์ 3.1 สร้ำงและผลักดันควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนปรมำณูมีค่ำเฉลี่ย ๒.๗๘ มี
ควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณูปโภคขององค์กรให้
มีประสิทธิภำพ มีค่ำเฉลี่ย ๒.๘๑ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถรวมทั้งมีจิตบริกำร มีค่ำเฉลี่ย ๒.๘๖ มีควำม
เหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนำระบบงำนด้ำนงำนบริกำรขององค์กรให้มีประสิทธิภำพและตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย ๒.๗๙ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 กลยุทธ์ที่ 5.1 ถ่ำยทอดและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณูแก่
ทุกภำคส่วน มีค่ำเฉลี่ย ๒.๗๒ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณูในประเทศ มี
ค่ำเฉลี่ย ๒.๗๑ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 



                                                                                     . . 2558 - 2561 

กลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตรด์้ำนพลังงำนปรมำณ ู 14 

ตารางท่ี ๑๒ แสดงระดับระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ปส. 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่แสดง
ความเห็น 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผน 7 80 40 8 44 2.64 มำก 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของหน่วยงำนที่ใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีไม่เกิด
อุบัติเหตุทำงนิวเคลียร์และรังสี 

19 104 42 11 3 2.74 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรตำมกรอบควำมร่วมมือ 
ASEANTOM  

12 105 46 13 3 2.66 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์PMQA 

18 94 51 11 5 2.68 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของกำรมีทัศนคติที่ดี
ของประชำชนต่อควำมปลอดภัยในกำร
ใช้พลังงำนปรมำณู 

12 86 59 15 7 2.55 มำก 

 จำกตำรำงที่ ๑๒ พบว่ำ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผน มีค่ำเฉลี่ย ๒.๖๔ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของหน่วยงำนที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีไม่เกิดอุบัติเหตุทำงนิวเคลียร์และ
รังสี มีค่ำเฉลี่ย ๒.๗๔ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมกรอบควำมร่วมมือ ASEANTOMมีค่ำเฉลี่ย 
๒.๖๖ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ PMQA มีค่ำเฉลี่ย ๒.๖๘มีควำม
เหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของกำรมีทัศนคติที่ดีของประชำชนต่อควำมปลอดภัยในกำรใช้พลังงำนปรมำณู มี
ค่ำเฉลี่ย ๒.๕๕ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
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ตารางท่ี ๑๓ แสดงระดับระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ปส. 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่แสดง
ความเห็น 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน
ปรมำณูของประเทศ 

9 102 52 9 7 2.65 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละควำมส ำเร็จตำม
แผน 
 

9 76 46 10 38 2.60 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละควำมส ำเร็จร่ำง
กฎหมำยที่สอดคล้องกับพันธกรณี (ท่ี
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก ครม.) 

12 96 50 12 9 2.64 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของ
กำรพัฒนำระบบด้ำนกำรก ำกับดูแลให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล(ระบบทำง
นิวเคลียร์ /รังสี /รับรองมำตรฐำน) 

21 118 30 7 3 2.87 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำน
ควำมปลอดภัยจำกนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ 

16 108 41 10 4 2.74 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 จ ำนวนผลงำนวิจัยและ
พัฒนำที่น ำไปใช้ในกำรสนับสนุนกำร
ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำน
ปรมำณู 

23 96 44 10 6 2.76 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ ำนวนเครือข่ำย/จ ำนวน
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่มีส่วน
ร่วมในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ 
ปส.  

22 97 43 13 4 2.73 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศและระบบ
สำธำรณูปโภคของ ปส. ให้พร้อมใช้งำน 
 
 

31 85 43 17 3 2.74 มำก 
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ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่แสดง
ความเห็น 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 จ ำนวนบุคลำกรของ ปส. 
ที่ได้รับกำรพัฒนำ  

19 78 59 16 7 2.58 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรของ ปส. 

19 93 54 6 7 2.73 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของประชำชนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อควำมปลอดภัยจำก
กำรใช้พลังงำนปรมำณู 

12 90 52 18 7 2.56 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 จ ำนวนเครือข่ำยที่มีส่วน
ร่วมในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย 

25 86 58 13 7 2.68 มำก 

 จำกตำรำงที่ ๑๓ พบว่ำ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
พลังงำนปรมำณูของประเทศ มีค่ำเฉลี่ย ๒.๖๕ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผน มีค่ำเฉลี่ย ๒.๖๐ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละควำมส ำเร็จร่ำงกฎหมำยที่สอดคล้องกับพันธกรณี (ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก ครม.) 
มีค่ำเฉลี่ย ๒.๖๔ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่  2.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบด้ำนกำรก ำกับดูแลให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล (ระบบทำงนิวเคลียร์/รังสี/รับรองมำตรฐำน) มีค่ำเฉลี่ย ๒.๘๗ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัยจำก
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ มีค่ำเฉลี่ย ๒.๗๔ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 2.3 จ ำนวนผลงำนวิจัยและพัฒนำที่น ำไปใช้ในกำรสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย
จำกพลังงำนปรมำณู มีค่ำเฉลี่ย ๒.๗๖ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ ำนวนเครือข่ำย/จ ำนวนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนของ ปส. มีค่ำเฉลี่ย ๒.๗๓ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและระบบสำธำรณูปโภคของ ปส.ให้
พร้อมใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย ๒.๗๔ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 4.2 จ ำนวนบุคลำกรของ ปส. ที่ได้รับกำรพัฒนำ มีค่ำเฉลี่ย ๒.๕๘ มีควำมเหมำะสมอยู่ใน
ระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของ ปส. มีค่ำเฉลี่ย ๒.๗๓ มีควำมเหมำะสมอยู่ใน
ระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนปรมำณูมี
ค่ำเฉลี่ย ๒.๕๖ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
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 ตัวชี้วัดที่ 5.2 จ ำนวนเครือข่ำยที่มีส่วนร่วมในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย มีค่ำเฉลี่ย ๒.๖๘ มีควำม
เหมำะสมอยู่ในระดับมำก 

ส่วนที่ 3 ความต้องการต่อการบริการของกลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู 

ตารางที่ 1๔ แสดงระดับความต้องการต่อการบริการของกลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
ปรมาณู 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความต้องการต่อการบริการของส านักงานฯ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มาก
ที่สุด 
(1) 

มาก 
(2) 

น้อย 
(3) 

น้อย
ที่สุด 
(4) 

ไม่แสดง
ความเห็น 

1. ด้ำนพัฒนำก ำลังคน  42 82 37 9 9 2.92 มำก 
2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนักเช่น 
งำนประชำสัมพันธ์และกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำร  

25 95 42 12 5 2.76 มำก 

3. ด้ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เช่น 
ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีจำกส ำนักงำนฯ 

25 98 37 13 6 2.78 มำก 

4. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น เข้ำรับ
กำรบริกำรในด้ำนกำรวิเครำะห์ 
ทดสอบ สอบเทียบ ออกใบอนุญำต 

33 83 41 16 6 2.77 มำก 

5. ด้ำนกำรประสำนด้ำนนโยบำยและ
แผน และกำรจัดท ำงบประมำณ 

21 98 41 13 6 2.73 มำก 

 จำกตำรำงที่ ๑๔ พบว่ำ 
 ประเด็นควำมต้องกำรที่ 1 ด้ำนพัฒนำก ำลังคน มีค่ำเฉลี่ย 2.92 มีควำมต้องกำรในระดับมำก 
 ประเด็นควำมต้องกำรที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนักเช่น งำนประชำสัมพันธ์และกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำร มีค่ำเฉลี่ย 2.76 มีควำมต้องกำรในระดับมำก 
 ประเด็นควำมต้องกำรที่ 3 ด้ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เช่น ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีจำกส ำนักงำนฯ มีค่ำเฉลี่ย 2.78 มคีวำมต้องกำรในระดับมำก 
 ประเด็นควำมต้องกำรที่ 4 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น เข้ำรับกำรบริกำรในด้ำนกำรวิเครำะห์ 
ทดสอบ สอบเทียบ ออกใบอนุญำต มีค่ำเฉลี่ย 2.77 มีควำมต้องกำรในระดับมำก 
 ประเด็นควำมต้องกำรที่ 5 ด้ำนกำรประสำนด้ำนนโยบำยและแผน และกำรจัดท ำงบประมำณ มี
ค่ำเฉลี่ย 2.73 มีควำมต้องกำรในระดับมำก 
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ชุดที่ 2 แบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตารางท่ี 1๕ แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ชำย 122 54.71 
หญิง 101 45.29 
รวม 223 100 

 จำกตำรำงที่ 1๕ แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำก จ ำนวนทั้งหมด 223 คน โดยจ ำแนก
ตำมเพศ พบว่ำ มีเพศชำยตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 54.71 และเพศหญิงตอบ
แบบสอบถำม 101 คน คิดเป็นร้อยละ 45.29 

ตารางท่ี 1๖ แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 20 ปี 2 0.90 
20 - 30 ปี 30 13.45 
31 - 40 ปี 65 29.15 
41 - 50 ปี 58 26.01 
51 - 60 ปี 63 28.25 
60 ปีชึ้นไป 5 2.24 

รวม 223 100 

 จำกตำรำงที ่1๖ แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำก จ ำนวนทั้งหมด 223 คน โดยจ ำแนก
ตำมอำยุ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมช่วงอำยุ 31 - 40 ปี มีจ ำนวนมำกที่สุด คือ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 29.15 
รองลงมำ คือ ช่วงอำยุ 51 - 60 ปี จ ำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 

ตารางท่ี 1๗ แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 1 2.33 

ปริญญำตรี 16 37.21 
ปริญญำโท 22 51.16 

สูงกว่ำปริญญำโท 4 9.30 
รวม 43 100 

 จำกตำรำงที่ 1๗ แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำก จ ำนวนทั้งหมด 43 คน โดยจ ำแนก
ตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมระดับกำรศึกษำปริญญำโท มีจ ำนวนมำกที่สุด คือ 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.16 รองลงมำ คือ ระดับกำรศึกษำปริญญำตรี จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 37.21 
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ตารางท่ี 1๘ แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามสังกดั 

สังกัด จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
หน่วยงำนในกระทรวงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี 
48 21.52 

หน่วยงำนในสังกัดรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/
หน่วยงำนอื่นๆ 

76 34.08 

บริษัทเอกชน 80 35.87 
นักวิชำกำร/ครู/อำจำรย์ 15 6.74 

อ่ืนๆ 4 1.79 
รวม 223 100 

 จำกตำรำงที่ 1๘ แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำก จ ำนวนทั้งหมด 223 คน โดยจ ำแนก
ตำมต ำแหน่ง พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมประชุมส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 35.87 
รองลงมำคือผู้เข้ำร่วมประชุมสังกัดหน่วยงำนภำครัฐ จ ำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 34.08 

ตารางที่ 1๙ แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามการจ านวนครั้งที่ใช้บริการ/ปี หรือ
การติดต่อประสานงานกับ ปส. 

จ านวนครั้ง จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
1 - 3 ครั้ง 116 52.02 
4 - 6 ครั้ง 72 32.29 

7 - 39 ครั้ง 10 4.48 
10 ครั้งขึ้นไป 25 11.21 

รวม 223 100 

 จำกตำรำงที่ 1๙ แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำก จ ำนวนทั้งหมด 223 คน โดยจ ำแนก
ตำมตำมจ ำนวนครั้งที่/ปีที่ใช้บริกำรหรือกำรติดต่อประสำนงำนกับ ปส. พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมหรือ
หน่วยงำนของผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ใช้บริกำรหรือติดต่อประสำนงำนกับ ปส. จ ำนวน 1 – 3 ครั้งต่อปี 
คือ จ ำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 52.02 รองลงมำ คือ จ ำนวน 4 – 6 ครั้ง/ปี จ ำนวน 72 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.29 
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ตารางที่ ๒๐ แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามด้านที่ใช้บริการหรือการติดต่อ
ประสานงานกับ ปส. 

กำรใช้บริกำรหรือกำรติดต่อประสำนงำน 
กับ ปส. 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 

ด้ำนพัฒนำก ำลังคน  59 26.46 
ด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนักเช่น งำน
ประชำสัมพันธ์และกำรให้บริกำรข้อมูล
ข่ำวสำร  

35 15.70 

ด้ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เช่น ได้รับควำม
ช่วยเหลือในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำก
ส ำนักงำนฯ 

28 12.56 

ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น เข้ำรับกำรบริกำร
ในด้ำนกำรวิเครำะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ออก
ใบอนุญำต 

153 68.61 

ด้ำนกำรประสำนด้ำนนโยบำยและแผน และ
กำรจัดท ำงบประมำณ 

39 17.49 

 จำกตำรำงที่ ๒๐ แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำกจ ำนวนทั้งหมด 223 คน โดยจ ำแนก
ตำมกำรใช้บริกำรหรือกำรติดต่อประสำนงำนกับ ปส. พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีส่วนร่วมใช้บริกำรด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น เข้ำรับกำรบริกำรในด้ำนกำรวิเครำะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ออกใบอนุญำตจ ำนวน 153 คน คิด
เป็นร้อยละ 68.61 รองลงมำได้แก่ ด้ำนพัฒนำก ำลังคน เช่น ทุนกำรศึกษำ ได้รับกำรฝึกอบรมจำก ปส. 
จ ำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 26.46 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวน/การปรับปรุงยุทธศาสตร์ของ ปส. 

ตารางท่ี ๒๑ แสดงระดับระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ปส. 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่แสดง
ความเห็น 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นหนึ่งใน
องค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรก ำกับกำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์ในอำเซียน” (To be 
one of excellent nuclear 
regulatory bodies in ASEAN) 
 
 

71 137 12 1 2 3.26 มำก
ที่สุด 
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ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่แสดง
ความเห็น 

2. ค่ำนิยม “ATOMSE : 
 A = Accountability  
(ควำมรับผิดชอบต่อสังคม) 
 T = Teamwork (กำรท ำงำนเป็นทีม) 
 O =Occupational  
(ท ำงำนแบบอำชีพ)              
 M = Mind fullness (ใส่ใจในงำน) 
  S = Service mind (ให้บริกำรด้วยใจ) 
  E = Efficiency (มีประสิทธิภำพ) 

81 130 10 0 2 3.32 มำก
ที่สุด 

3. พันธกิจ 
 3.๑  พัฒนำกฎหมำยและเสนอแนะ
นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำน
พลังงำนนิวเคลียร์ เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรม 

86 114 18 2 3 3.29 มำก
ที่สุด 

3.๒  ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำร
ใช้พลังงำนนิวเคลียร์ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล 

110 92 16 1 4 3.42 มำก
ที่สุด 

  3.๓  เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถและ
ควำมเข้มแข็งในกำรวิจัยและพัฒนำด้ำน
ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำน
นิวเคลียร์ 

95 108 15 1 4 3.36 มำก
ที่สุด 

3.๔  ประสำนงำนและด ำเนินกำรด้ำน
พันธกรณีควำมตกลงระหว่ำงประเทศ
ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ 

81 116 19 1 6 3.28 มำก
ที่สุด 

3.๕เผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์ให้แก่ประชำชน 

88 87 38 6 4 3.17 มำก 

 จำกตำรำงที่ ๒๑ พบว่ำ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรก ำกับกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ในอำเซียน” 
(To be one of excellent nuclear regulatory bodies in ASEAN) มีค่ำเฉลี่ย 3.26มีควำมเหมำะสมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด 
 ค่ำนิยม ATOMSE มีค่ำเฉลี่ย 3.32 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด 
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 พันธกิจ พัฒนำกฎหมำยและเสนอแนะนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ เพ่ือ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีค่ำเฉลี่ย 3.29 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด 
 พันธกิจ ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  มี
ค่ำเฉลี่ย 3.42 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด 
 พันธกิจ เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถและควำมเข้มแข็งในกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนก ำกับดูแลควำม
ปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์ มีค่ำเฉลี่ย 3.36 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด 
 พันธกิจ ประสำนงำนและด ำเนินกำรด้ำนพันธกรณีควำมตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ 
มีค่ำเฉลี่ย 3.28 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด 
 พันธกิจ เผยแพร่ควำมรู้ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำน 
มีค่ำเฉลี่ย 3.17 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถำมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (1) ควรใช้ค ำที่แสดงวิสัยทัศน์อย่ำงเฉพำะเจำะจงมำกกว่ำนี้ เช่น “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ...”,“เป็น
องค์กรแนวหน้ำ...” เป็นต้น 

 (2) ควรเพิ่มวิสัยทัศน์ในเรื่องของกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยด้วย 

ค่ำนิยม (1) ค่ำนิยมแต่ละข้อควรครอบคลุม แต่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน 
 (2) เพ่ิมระมัดระวังเรื่องกำรใช้ค ำและกำรแปลควำมหมำยของค่ำนิยมแต่ละข้อ 
 (3) ควรเพิ่มค่ำนิยมในเรื่องของกำรท ำงำนเป็นทีม ควำมปลอดภัย และควำมโปร่งใสขององค์กร 

พันธกิจ 1. พัฒนำกฎหมำยและเสนอแนะนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ เพ่ือน ำไปสู่
กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

  (1) ควรเร่งผลักดันกฎหมำย นโยบำยและ แผนยุทธศำสตร์ โดยเร็ว เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
น ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 2. ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
  (1) หน่วยงำนที่ดูแลรับผิดชอบควรได้รับกำรสนับสนุนและมีอิสระในกำรด ำเนินงำน 
  (2) ควรมีกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
 3. เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถและควำมเข้มแข็งในกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนก ำกับดูแลควำม

ปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์ 
  (1) เพ่ิมงบประมำณทำงกำรวิจัย 
  (2) ควรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ 
 4. ประสำนงำนและด ำเนินกำรด้ำนพันธกรณีควำมตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ 
  (1) หน่วยงำนควรรีบด ำเนินกำรให้เห็นเป็นรูปธรรม 
  (2) ควรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ 
 5. เผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ให้แก่

ประชำชน 
  (1) ประชำสัมพันธ์โครงกำรต่ำงๆ และเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับพลังงำนปรมำณูสู่ภูมิภำคและ

หน่วยงำนภำยนอกให้มำกขึ้น 
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  (2) จัดอบรมและสนับสนุนกำรจัดอบรมให้มำกขึ้น โดยเฉพำะกับบุคคลำกรภำยในและสถำน
ประกอบกำร 

ตารางท่ี 22 แสดงระดับระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อ ประเด็นยุทธศาสตร์ ปส. 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย แปล
ผล มาก

ที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่แสดง
ความเห็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลักดันนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
ปรมาณูของประเทศ 

27 83 9 2 102 3.12 มำก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะ
และประสิทธิภาพระบบก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 

54 81 11 1 76 3.28 มำก
ที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ และการ
ด าเนินการตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ 

44 79 15 - 85 3.21 มำก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างการ
บริหารจัดการและการบริการที่ดีของ
องค์กร 

52 81 7 - 83 3.32 มำก
ที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์และการสร้างความ
ตระหนักเชิงรุกด้านพลังงานปรมาณู 

52 72 17 - 82 3.25 มำก 

 จำกตำรำงที่ 22 พบว่ำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลักดันนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนปรมำณูของประเทศ มี
ค่ำเฉลี่ย ๓.๑๒ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำสมรรถนะและประสิทธิภำพระบบก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำน
ปรมำณู มีค่ำเฉลี่ย ๓.๒๘ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ และกำรด ำเนินกำรตำมพันธกรณีระหว่ำง
ประเทศ มีค่ำเฉลี่ย ๓.๒๑ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรที่ดีขององค์กร มีค่ำเฉลี่ย ๓.๓๒ มี
ควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงควำมตระหนักเชิงรุกด้ำนพลังงำนปรมำณู 
มีค่ำเฉลี่ย ๓.๒๕ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
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ตารางท่ี 23 แสดงระดับระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อ เป้าประสงค์ ปส. 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย แปล
ผล มาก

ที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่แสดง
ความเห็น 

เป้ำประสงค์ที่ 1 นโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนปรมำณูสำมำรถ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมได้
อย่ำงแท้จริง 

61 132 18 3 5 3.17 มำก 

เป้ำประสงค์ที่ 2 ผู้ใช้ ผู้รับบรกิำร และ
ประชำชนมีควำมมั่นใจในกำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณูของ
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 

95 102 20 3 3 3.31 มำก
ที่สุด 

เป้ำประสงค์ที่ 3 ยกระดับประเทศด้ำน
ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำน
ปรมำณูเพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นผู้น ำในระดับ
ภูมิภำคอำเซียน 

76 107 34 - 6 3.19 มำก 

เป้ำประสงค์ที่ 4 ยกระดับคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรขององค์กรได้ตำม
เป้ำหมำย 

67 127 17 - 12 3.24 มำก 

เป้ำประสงค์ที่ 5 ประชำชนมีทัศนคติที่ดี
และมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนด้ำน
ควำมปลอดภัยของพลังงำนปรมำณู 

79 105 28 5 6 3.19 มำก 

 จำกตำรำงที่ 23 พบว่ำ 
 เป้ำประสงค์ที่ 1 นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนปรมำณูสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำง
เป็นรูปธรรมได้อย่ำงแท้จริง มีค่ำเฉลี่ย ๓.๑๗ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 เป้ำประสงค์ที่ 2 ผู้ใช้ ผู้รับบริกำร และประชำชนมีควำมมั่นใจในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำก
พลังงำนปรมำณูของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ มีค่ำเฉลี่ย ๓.๓๑ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด 
 เป้ำประสงค์ที่ 3 ยกระดับประเทศด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณูเพ่ือมุ่งสู่กำร
เป็นผู้น ำในระดบัภูมิภำคอำเซียน มีค่ำเฉลี่ย ๓.๑๙ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 เป้ำประสงค์ที่ 4 ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรได้ตำมเป้ำหมำย มีค่ำเฉลี่ย๓.๒๔ มี
ควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 เป้ำประสงค์ที่ 5 ประชำชนมีทัศนคติที่ดีและมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยของ
พลังงำนปรมำณู มีค่ำเฉลี่ย ๓.๑๙ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
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ตารางท่ี 24 แสดงระดับระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อ กลยุทธ์ ปส. 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย แปล
ผล มาก

ที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่แสดง
ความเห็น 

กลยุทธ์ 1.1 ผลักดันนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน
ปรมำณูของประเทศน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

63 133 21 1 5 3.18 มำก 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนำแผนยุทธศำสตร์
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติสู่กำรปฏิบัติ 

52 136 21 2 12 3.13 มำก 

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนำกฎหมำยให้
สอดคล้องพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 

57 133 21 2 10 3.15 มำก 

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนำระบบกำรก ำกับดูแล
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและทันต่อ
สถำนกำรณ์ 

86 107 18 - 12 3.32 มำก
ที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนำ
บุคลำกรทำงนิวเคลียร์และรังสีให้มี
สมรรถนะและควำมเชี่ยวชำญที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำร 

90 102 25 1 5 3.29 มำก
ที่สุด 

กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ
เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู 

81 109 30 - 3 3.23 มำก 

กลยุทธ์ 3.1 สร้ำงและผลักดันควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำน
ปรมำณู 

76 113 27 - 7 3.23 มำก 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
สำธำรณูปโภคขององค์กรให้มี
ประสิทธิภำพ 

70 115 29 1 8 3.18 มำก 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถรวมทั้งมีจิตบริกำร 

86 110 19 1 7 3.30 มำก
ที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนำระบบงำนด้ำนงำน
บริกำรขององค์กรให้มีประสิทธิภำพและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
 
 

91 101 21 - 10 3.33 มำก
ที่สุด 
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ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย แปล
ผล มาก

ที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่แสดง
ความเห็น 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ถ่ำยทอดและเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนควำมปลอดภัย
จำกพลังงำนปรมำณูแก่ทุกภำคส่วน 

80 97 33 9 4 3.13 มำก 

กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือด้ำนควำมปลอดภัยจำกพลังงำน
ปรมำณูในประเทศ 

78 106 30 6 3 3.16 มำก 

 จำกตำรำงที่ 24 พบว่ำ 
 กลยุทธ์ 1.1 ผลักดันนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนปรมำณูของประเทศ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติ มีค่ำเฉลี่ย ๓.๑๘ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติสู่กำรปฏิบัติ มีค่ำเฉลี่ย ๓.๑๓ มีควำม
เหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนำกฎหมำยให้สอดคล้องพันธกรณีระหว่ำงประเทศ มีค่ำเฉลี่ย ๓.๑๕มีควำม
เหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 กลยุทธ์ 2.1 พัฒนำระบบกำรก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและทันต่อสถำนกำรณ์  มี
ค่ำเฉลี่ย ๓.๓๒ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรทำงนิวเคลียร์และรังสีให้มีสมรรถนะและควำมเชี่ยวชำญที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ย ๓.๒๙ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด 
 กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำก
พลังงำนปรมำณู มีค่ำเฉลี่ย ๓.๒๓ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 กลยุทธ์ 3.1 สร้ำงและผลักดันควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนปรมำณูมีค่ำเฉลี่ย ๓.๒๓ มี
ควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณูปโภคขององค์กรให้
มีประสิทธิภำพ มีค่ำเฉลี่ย ๓.๑๘ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถรวมทั้งมีจิตบริกำร มีค่ำเฉลี่ย ๓.๓๐ มีควำม
เหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด 
 กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนำระบบงำนด้ำนงำนบริกำรขององค์กรให้มีประสิทธิภำพและตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย ๓.๓๓ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด 
 กลยุทธ์ที่ 5.1 ถ่ำยทอดและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณูแก่
ทุกภำคส่วน มีค่ำเฉลี่ย ๓.๑๓ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณูในประเทศมี
ค่ำเฉลี่ย ๓.๑๖ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
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ตารางท่ี 25 แสดงระดับระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ปส. 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย แปล
ผล มาก

ที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่แสดง
ความเห็น 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผน 31 108 20 1 63 3.06 มำก 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของหน่วยงำนที่ใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีไม่เกิด
อุบัติเหตุทำงนิวเคลียร์และรังสี 

91 97 28 1 6 3.28 มำก
ที่สุด 

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรตำมกรอบควำมร่วมมือ 
ASEANTOM  

55 122 33 - 13 3.08 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์PMQA 

52 135 24 - 11 3.13 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของกำรมีทัศนคติที่ดี
ของประชำชนต่อควำมปลอดภัยในกำร
ใช้พลังงำนปรมำณู 

67 102 35 8 11 3.08 มำก 

 จำกตำรำงที่ 25 พบว่ำ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผน มีค่ำเฉลี่ย ๓.๐๖ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของหน่วยงำนที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีไม่เกิดอุบัติเหตุทำงนิวเคลียร์และ
รังสี มีค่ำเฉลี่ย ๓.๒๘ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด 
 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมกรอบควำมร่วมมือ ASEANTOMมีค่ำเฉลี่ย 
๓.๐๘ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์PMQA มีค่ำเฉลี่ย ๓.๑๓มีควำมเหมำะสม
อยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของกำรมีทัศนคติที่ดีของประชำชนต่อควำมปลอดภัยในกำรใช้พลังงำนปรมำณูมี
ค่ำเฉลี่ย ๓.๐๘ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
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ตารางท่ี 26 แสดงระดับระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ปส. 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย แปล
ผล มาก

ที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่แสดง
ความเห็น 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน
ปรมำณูของประเทศ 

45 142 30 1 5 3.06 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละควำมส ำเร็จตำม
แผน 

38 124 21 2 38 3.07 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละควำมส ำเร็จร่ำง
กฎหมำยที่สอดคล้องกับพันธกรณี (ท่ี
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก ครม.) 

46 128 36 2 11 3.03 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของ
กำรพัฒนำระบบด้ำนกำรก ำกับดูแลให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล(ระบบทำง
นิวเคลียร์ /รังสี /รับรองมำตรฐำน) 

68 120 28 - 7 3.19 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำน
ควำมปลอดภัยจำกนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ 

68 114 32 1 8 3.16 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 2.3จ ำนวนผลงำนวจิัยและ
พัฒนำที่น ำไปใช้ในกำรสนับสนุนกำร
ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำน
ปรมำณู 

56 114 47 - 6 3.04 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ ำนวนเครือข่ำย/จ ำนวน
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่มีส่วน
ร่วมในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ 
ปส.  

59 117 38 - 9 3.10 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศและระบบ
สำธำรณูปโภคของปส.ให้พร้อมใช้งำน 

61 124 27 3 8 3.13 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 จ ำนวนบุคลำกรของ ปส. 
ที่ได้รับกำรพัฒนำ  
 

70 120 22 - 11 3.23 มำก 
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ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย แปล
ผล มาก

ที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่แสดง
ความเห็น 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรของ ปส. 

81 116 16 1 9 3.29 มำก
ที่สุด 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของประชำชนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อควำมปลอดภัยจำก
กำรใช้พลังงำนปรมำณู 

68 96 42 9 8 3.04 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 จ ำนวนเครือข่ำยที่มีส่วน
ร่วมในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย 

74 102 37 3 7 3.14 มำก 

 จำกตำรำงที่ 26 พบว่ำ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
พลังงำนปรมำณูของประเทศ มีค่ำเฉลี่ย ๓.๐๖ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผน มีค่ำเฉลี่ย ๓.๐๗ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละควำมส ำเร็จร่ำงกฎหมำยที่สอดคล้องกับพันธกรณี (ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก 
ครม.) มีค่ำเฉลี่ย ๓.๐๓ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่  2.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบด้ำนกำรก ำกับดูแลให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล (ระบบทำงนิวเคลียร์ /รังสี /รับรองมำตรฐำน) มีค่ำเฉลี่ย ๓.๑๙ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับ
มำก 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัยจำก
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ มีค่ำเฉลี่ย ๓.๑๖ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 2.3 จ ำนวนผลงำนวิจัยและพัฒนำที่น ำไปใช้ในกำรสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย
จำกพลังงำนปรมำณู มีค่ำเฉลี่ย ๓.๐๔ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ ำนวนเครือข่ำย/จ ำนวนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนของ ปส. มีค่ำเฉลี่ย ๓.๑๐ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและระบบสำธำรณูปโภคของ ปส.ให้
พร้อมใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย ๓.๑๓ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 4.2 จ ำนวนบุคลำกรของ ปส. ที่ได้รับกำรพัฒนำ มีค่ำเฉลี่ย ๓.๒๓ มีควำมเหมำะสมอยู่ใน
ระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของ ปส. มีค่ำเฉลี่ย ๓.๒๙ มีควำมเหมำะสมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด 
 ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำน
ปรมำณู มีค่ำเฉลี่ย ๓.๐๔ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 5.2 จ ำนวนเครือข่ำยที่มีส่วนร่วมในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย มีค่ำเฉลี่ย ๓.๑๔ มีควำม
เหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
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ส่วนที่ 3 ความต้องการต่อการบริการของกลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู 

ตารางท่ี 27 แสดงระดับความต้องการต่อการบริการของ ปส. 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความต้องการต่อการบริการของส านักงานฯ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มาก
ที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่แสดง
ความเห็น 

1. ด้ำนพัฒนำก ำลังคน  62 88 46 14 13 2.94 มำก 
2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนักเช่น งำน
ประชำสัมพันธ์และกำรให้บริกำรข้อมูล
ข่ำวสำร  

74 108 31 4 6 3.16 มำก 

3. ด้ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เช่น 
ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีจำกส ำนักงำนฯ 

67 100 38 7 11 3.07 มำก 

4. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น เข้ำรับ
กำรบริกำรในด้ำนกำรวิเครำะห์ ทดสอบ 
สอบเทียบ และออกใบอนุญำต 

104 78 23 10 8 3.28 มำกที่สุด 

5. ด้ำนกำรประสำนด้ำนนโยบำยและ
แผน และกำรจัดท ำงบประมำณ 

41 97 60 13 12 2.78 มำก 

 จำกตำรำงที่ 27 พบว่ำ 
 ประเด็นควำมต้องกำรที่ 1 ด้ำนพัฒนำก ำลังคน มีค่ำเฉลี่ย ๒.๙๔ มีควำมต้องกำรในระดับมำก 
 ประเด็นควำมต้องกำรที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนัก เช่น งำนประชำสัมพันธ์และกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำร มีค่ำเฉลี่ย ๓.๑๖ มีควำมต้องกำรในระดับมำก 
 ประเด็นควำมต้องกำรที่ 3 ด้ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เช่น ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีจำกส ำนักงำนฯ มีค่ำเฉลี่ย ๓.๐๗ มีควำมต้องกำรในระดับมำก 
 ประเด็นควำมต้องกำรที่ 4 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น เข้ำรับกำรบริกำรในด้ำนวิเครำะห์ ทดสอบ 
สอบเทียบ และออกใบอนุญำต มีค่ำเฉลี่ย ๓.๒๘ มีควำมต้องกำรในระดับมำกที่สุด 
 ประเด็นควำมต้องกำรที่ 5 ด้ำนกำรประสำนด้ำนนโยบำยและแผนและกำรจัดท ำงบประมำณ มี
ค่ำเฉลี่ย ๒.๗๘ มีควำมต้องกำรในระดับมำก 

๘. สรุป และข้อเสนอแนะจากการส ารวจ 

 ๘.๑ สรุป 
 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทรำบควำมคิดเห็นของบุคคลต่ำงๆ ทั้งภำยในและ
ภำยนอก ปส. ที่มีต่อแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2558-2561 และทรำบควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสียต่อกำรด ำเนินงำนของ ปส.  รวมทั้งก ำหนดทิศทำงและกำรด ำเนินงำนของ 
ปส. ต่อไปในอนำคตให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
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ข้ำรำชกำร และ เจ้ำหน้ำที่ ปส. หน่วยงำนภำครัฐ ผู้รับบริกำร และผู้เข้ำร่วมกิจกรรมของ ปส. มีกำรวิเครำะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่ำสถิติ กำรแจกแจงควำมถี่ กำรเปรียบเทียบเป็นค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย (x̄ ) ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(SD) ข้อมูลเชิงคุณภำพ สำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไปของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ปส. 
  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมที่เป็นข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ปส. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิด
เป็นร้อยละ 62.57 ผู้ตอบแบบสอบถำมมีอำยุระหว่ำง 31 – 40 ปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.55เป็นผู้มี
กำรศึกษำระดับกำรศึกษำปริญญำตรีมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.60 มีต ำแหน่งที่ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดคือ 
ข้ำรำชกำรคิดเป็นร้อยละ 57.54 มีระยะเวลำกำรท ำงำนที่ ปส. 1 – 5 ปี มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ25.70 และ
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมกับกำรด ำเนินงำนของกองนโยบำยและแผน ในด้ำนของกำรให้ข้อมูล
พ้ืนฐำนต่ำงๆเพ่ือจัดท ำรำยงำนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.66 รองลงมำคือด้ำนกำรติดตำมประเมินผล คิด
เป็นร้อยละ 37.43 
  ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2558 – 2561ผลกำร
ส ำรวจโดยจ ำแนกเป็น ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำ พบว่ำในภำพรวมนั้นผู้ตอบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีควำมพึงพอใจต่อวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจของ ปส. ในระดับมำกมีค่ำเฉลี่ย 
2.52 ,2.91 และ 2.87 ตำมล ำดับ โดยในส่วนของพันธกิจนั้น ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจใน พันธกิจที่ 
2 : กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล มำกที่สุดในพันธ
กิจของ ปส. ทั้งหมด คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 2.94 รองลงมำคือ พันธกิจที่ 3 : กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถและ
ควำมเข้มแข็งในกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์ คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 2.91 
  เมื่อพิจำรณำระดับควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อประเด็นยุทธศำสตร์ ปส. ในภำพรวม 
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมโดยรวม มีควำมเห็นว่ำประเด็นยุทธศำสตร์ของ ปส. มีควำมเหมำะสมในระดับมำกคิด
เป็นค่ำเฉลี่ย 2.86 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยประเด็น พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรพัฒนำสมรรถนะและประสิทธิภำพระบบก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู 
มำกที่สุด คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 2.96 รองลงมำคือ ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรเสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรและกำร
บริกำรที่ดีขององค์กร คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 2.90 และเป็นที่น่ำสังเกตว่ำแม้ผู้ตอบแบบสอบถำมจะมีควำมพึง
พอใจในระดับมำกในทุกประเด็นยุทธศำสตร์ของ ปส. แต่จ ำนวนของผู ้ที ่ไม่แสดงควำมคิดเห็น ก็สูงมำก
เช่นเดียวกัน คิดค่ำเฉลี่ยเป็น 64 คนต่อยุทธศำสตร์ หรือร้อยละ 35.75 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำยังมีบุคลำกรของ 
ปส. จ ำนวนไม่น้อย ที่ยังมีควำมไมเ่ข้ำใจหรือไม่ทรำบในยุทธศำสตร์ขององค์กร 
  เมื่อพิจำรณำระดับควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อเป้ำประสงค์ ปส. ในภำพรวม พบว่ำ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมโดยรวม มีควำมพึงพอใจในเป้ำประสงค์ของ ปส. ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 2.79 และเมื่อ
แยกเป็นรำยประเด็น พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจใน เป้ำประสงค์ที่ ๒ : ผู้ใช้ ผู้รับบริกำร และ
ประชำชนมีควำมมั่นใจในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณูของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ  
มำกที่สุด คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 2.86 รองลงมำคือ เป้ำประสงค์ที่ ๑ : นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำน
ปรมำณูสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมได้อย่ำงแท้จริง คิดเป็นค่ำเฉลี่ย ๒.๘๑ 
  เมื่อพิจำรณำระดับควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อกลยุทธ์ ปส. ในภำพรวม พบว่ ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจต่อกลยุทธ์ของ ปส. โดยรวม ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 2.82 และเมื่อแยก
พิจำรณำเป็นรำยกลยุทธ์ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อ กลยุทธ์ที่ 2.1 : พัฒนำระบบกำร
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ก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและทันต่อสถำนกำรณ์ มำกที่สุดในทุกกลยุทธ์ มีค่ำเฉลี่ย 2.89 
รองลงมำคือ กลยุทธ์ที่ 2.2 : ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรทำงนิวเคลียร์และรังสีให้มีสมรรถนะและควำมเชี่ยวชำญที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำร คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 2.88 
  เมื่อพิจำรณำระดับควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ ปส. ในภำพรวม 
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ของ ปส. ในระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 2.66 
และเมื่อแยกพิจำรณำเป็นรำยตัวชี้วัด พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจใน ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ที่ 2 : 
ร้อยละของหน่วยงำนที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีไม่เกิดอุบัติเหตุทำงนิวเคลียร์และรังสี มำกท่ีสุดในทุก
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ โดยผู้ตอบแบบสอบถำมร้อยละ 59.10 มีควำมพึงพอใจในระดับมำกมีค่ำเฉลี่ย ๒.๗๔ 
รองลงมำคือ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ที่ 4 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ PMQA โดยผู้ตอบ
แบบสอบถำมร้อยละ 54.02 มีควำมพึงพอใจในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย ๒.๖๘ ส ำหรับผลส ำรวจของตัวชี้วัด
เป้ำประสงค์นั้น มีข้อสังเกตว่ำ ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผน มีจ ำนวนของผู้ที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น
ค่อนข้ำงแตกต่ำงจำกตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ 44 คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๘ แสดงให้เห็นว่ำมีบุคลำกรของ ปส. 
จ ำนวนไม่น้อย ที่ยังไม่เข้ำใจหรือไม่ทรำบในแผนยุทธศำสตร์ขององค์กร 
  เมื่อพิจำรณำระดับควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ปส. ในภำพรวม พบว่ำ 
ผู้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจต่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ของ ปส. ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 2.69และเมื่อแยก
พิจำรณำเป็นรำยตัวชี้วัด พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 : ร้อยละ
ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบด้ำนกำรก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล (ระบบทำงนิวเคลียร์/รังสี/
รับรองมำตรฐำน) มำกที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถำมร้อยละ 67.05 มีควำมพึงพอใจในระดับมำก มี
ค่ำเฉลี่ย 2.87 รองลงมำคือ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.3 จ ำนวนผลงำนวิจัยและพัฒนำที่น ำไปใช้ ในกำรสนับสนุน
กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู ผู้ตอบแบบสอบถำมร้อยละ 55.49มีควำมพึงพอใจใน
ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 2.76 ส ำหรับผลส ำรวจของตัวชี้วัดกลยุทธ์นั้น มีข้อสังเกตว่ำ ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ร้อยละ
ควำมส ำเร็จตำมแผน มีจ ำนวนของผู้ที่ไม่แสดงควำมคิดเห็นค่อนข้ำงแตกต่ำงจำกตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ 38 คน คิด
เป็นร้อยละ ๒๑.๒๓ แสดงให้เห็นว่ำมีบุคลำกรของ ปส. จ ำนวนไม่น้อย ที่ยังไม่เข้ำใจหรือไม่ทรำบในแผน
ยุทธศำสตร์ขององค์กร 
  เมื่อพิจำรณำระดับควำมต้องกำรต่อกำรบริกำรของกลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ ด้ำน
พลังงำนปรมำณูในภำพรวม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมต้องกำรในระดับมำกในทุกประเด็นควำม
ต้องกำร มีค่ำเฉลี่ย ๒.๗๙ และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยประเด็น พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมต้องกำรต่อ 
ประเด็นที่ 1 : ด้ำนพัฒนำก ำลังคน มำกที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถำมร้อยละ ๔8.24 เห็นว่ำมีควำมต้องกำร
ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย ๒.๙๒ รองลงมำคือ ประเด็นที่ 3 : ด้ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เช่น ได้รับควำม
ช่วยเหลือในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ผู้ตอบแบบสอบถำมร้อยละ ๕6.6๕ เห็นว่ำ
มีควำมตอ้งกำรในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย ๒.๗๘ 
  2. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงำนรัฐ ผู้รับบริกำร และผู้เข้ำร่วมกิจกรรมของ ปส. 
  ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมท่ีเป็นตัวแทนของหน่วยงำนรัฐ ผู้รับบริกำร และผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมของ ปส. ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๑ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีอำยุระหว่ำง 31 – 40 
ปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๕ มีระดับกำรศึกษำปริญญำโทมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๖ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่ท ำงำนในบริษัทเอกชนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๗ มีจ ำนวนกำรใช้บริกำร ปส. 1 – 
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3 ครั้งต่อปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๒ และผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมกับกำรด ำเนินงำนของ
กองนโยบำยและแผน ในด้ำนของด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น เข้ำรับกำรบริกำรในด้ำนกำรวิเครำะห์ ทดสอบ 
สอบเทียบ ออกใบอนุญำต มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๑ รองลงมำคือด้ำนพัฒนำก ำลังคน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๖ 
  ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2558 – 2561ผล
กำรส ำรวจโดยจ ำแนกเป็น บุคคลของหน่วยงำนในกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงำนในสังกัด
รำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/หน่วยงำนอื่นๆ บริษัทเอกชน นักวิชำกำร/ครู/อำจำรย์ และอื่นๆ พบว่ำในภำพรวม
นั้น ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีควำมพึงพอใจต่อ วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจของ ปส. ในระดับมำก
ที่สุด มีค่ำเฉลี่ย ๓.๒๖, ๓.๓๒ และ ๓.30 ตำมล ำดับ โดยในส่วนของพันธกิจนั้น ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึง
พอใจใน พันธกิจที่ 2 : กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
มำกที่สุดในพันธกิจของ ปส. ทั้งหมด คิดเป็นค่ำเฉลี่ย ๓.๔๒ รองลงมำคือ พันธกิจที่ 3 : กำรเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถและควำมเข้มแข็งในกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์ 
คิดเป็นค่ำเฉลี่ย ๓.๓๖ 
  เมื่อพิจำรณำระดับควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อประเด็นยุทธศำสตร์ ปส. ในภำพรวม 
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อประเด็นยุทธศำสตร์ของ ปส. ในระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ย ๓.๒๔ 
และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยประเด็น พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อ ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำร
เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรที่ดีขององค์กร มำกที่สุด คิดเป็นค่ำเฉลี่ย ๓.๓๒ รองลงมำคือ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรพัฒนำสมรรถนะและประสิทธิภำพระบบก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณ ู
คิดเป็นค่ำเฉลี่ย ๓.๒๘ และเป็นที่น่ำสังเกตว่ำแม้ผู้ตอบแบบสอบถำมจะมีควำมพึงพอใจในระดับมำกถึงมำกที่สุด
ในประเด็นยุทธศำสตร์ของ ปส. แต่จ ำนวนของผู้ที่ไม่แสดงควำมคิดเห็นก็สูงมำกเช่นเดียวกันคิดค่ำเฉลี่ยเป็น 
๘๖ คนต่อยุทธศำสตร์ หรือร้อยละ ๓๘.๕๗ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำมีบุคคลภำยนอกจ ำนวนไม่น้อย ที่ยังมีควำมไม่เข้ำใจ
หรือไม่ทรำบในยุทธศำสตร์ของ ปส. จึงควรส่งเสริมและผลักดันยุทธศำสตร์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักให้มำกขึ้น 
  เมื่อพิจำรณำระดับควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อเป้ำประสงค์ ปส. ในภำพรวม พบว่ ำ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมโดยรวม มีควำมพึงพอใจในเป้ำประสงค์ของ ปส. ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย ๓.๒๒ และเมื่อ
แยกเป็นรำยประเด็น พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจใน เป้ำประสงค์ที่ ๒ : ผู้ใช้ ผู้รับบริกำร และ
ประชำชนมีควำมมั่นใจในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณูของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
มำกที่สุด คิดเป็นค่ำเฉลี่ย ๓.๓๑ รองลงมำคือ เป้ำประสงค์ที่ ๔ : ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของ
องค์กรได้ตำมเป้ำหมำย คิดเป็นค่ำเฉลี่ย ๓.๒๔ 
  เมื่อพิจำรณำระดับควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อกลยุทธ์ ปส. ในภำพรวม พบว่ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจต่อกลยุทธ์ของ ปส. โดยรวม ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย ๓.๒1 และเมื่อแยก
พิจำรณำเป็นรำยกลยุทธ์ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อ กลยุทธ์ที่ ๔.๓ : พัฒนำระบบงำนด้ำน
งำนบริกำรขององค์กรให้มีประสิทธิภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  มำกที่สุดในทุกกลยุทธ์ 
มีค่ำเฉลี่ย ๓.๓๓ รองลงมำคือ กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : พัฒนำระบบกำรก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและทันต่อ
สถำนกำรณ ์คิดเป็นค่ำเฉลี่ย ๓.๓๒ 
  เมื่อพิจำรณำระดับควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ ปส. ในภำพรวม 
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ของ ปส. ในระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ย ๓.๑๓ 
และเมื่อแยกพิจำรณำเป็นรำยตัวชี้วัด พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจใน ตัวชี้วัด เป้ำประสงค์ที่ ๒ : 
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ร้อยละของหน่วยงำนที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีไม่เกิดอุบัติเหตุทำงนิวเคลียร์และรังสี  มำกที่สุดในทุก
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ โดยผู้ตอบแบบสอบถำมร้อยละ ๔4.7๐ มีควำมพึงพอใจในระดับมำกมีค่ำเฉลี่ย ๓.๒๘ 
รองลงมำคือ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ที่ ๔ ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ PMQA โดยผู้ตอบ
แบบสอบถำมร้อยละ ๖3.68 มีควำมพึงพอใจในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย ๓.๑๓ ส ำหรับผลส ำรวจของตัวชี้วัด
เป้ำประสงค์นั้น มีข้อสังเกตว่ำ ตัวชี้วัดที่ ๑ : ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผน มีจ ำนวนของผู้ที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น
ค่อนข้ำงแตกต่ำงจำกตัวชี้วัดอื่นๆ คือ ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๕ แสดงให้เห็นว่ำมีบุคคลภำยนอก
จ ำนวนไม่น้อย ที่ยังไม่เข้ำใจหรือไม่ทรำบในแผนยุทธศำสตร์ขององค์กร 
  เมื่อพิจำรณำระดับควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ปส. ในภำพรวม พบว่ำ 
ผู้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจต่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ของ ปส. ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย ๓.๑๒ และเมื่อแยก
พิจำรณำเป็นรำยตัวชี้วัด พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๔.๓ : ระดับควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำรของ ปส. มำกที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถำมร้อยละ ๕4.๒1 มีควำมพึงพอใจในระดับมำก มี
ค่ำเฉลี่ย ๓.๒๙ รองลงมำคือ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๔.๒ จ ำนวนบุคลำกรของ ปส. ที่ได้รับกำรพัฒนำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมร้อยละ ๕6.60 มีควำมพึงพอใจในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย ๓.๒๓ ส ำหรับผลส ำรวจของตัวชี้วัดกลยุทธ์
นั้น มีข้อสังเกตว่ำ ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผน มีจ ำนวนของผู้ที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น
ค่อนข้ำงแตกต่ำงจำกตัวชี้วัดอื่นๆ คือ ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๔ แสดงให้เห็นว่ำมีบุคคลภำยนอก
จ ำนวนไม่น้อย ที่ยังไม่เข้ำใจหรือไม่ทรำบในแผนยุทธศำสตร์ขององค์กร 
  เมื่อพิจำรณำระดับควำมต้องกำรต่อกำรบริกำรของกลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำน
พลังงำนปรมำณูในภำพรวม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมต้องกำรในระดับมำกในทุกประเด็นควำม
ต้องกำร มีค่ำเฉลี่ย ๓.๐๕ และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยประเด็น พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมต้องกำรต่อ 
ประเด็นที่ ๔ : ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น เข้ำรับกำรบริกำรในด้ำนกำรวิเครำะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และออก
ใบอนุญำต มำกที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถำมร้อยละ ๔8.37 เห็นว่ำมีควำมต้องกำรในระดับมำกมี
ค่ำเฉลี่ย ๓.๒๘ รองลงมำคือ ประเด็นที่ ๒ : ด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนักเช่น งำนประชำสัมพันธ์และกำร
ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ผู้ตอบแบบสอบถำมร้อยละ ๔7.17 เห็นว่ำมีควำมต้องกำรในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย ๓.๑๖ 

 ๘.2 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีกำรติดตำมและเรียกคืนแบบสอบถำมที่ส่งไปให้มำกกว่ำนี้ เพ่ือที่จะได้จ ำนวนของบุคคล
ตัวอย่ำงที่ส ำรวจครบถ้วน โดยเฉพำะกับบุคลำกรของ ปส. เอง ซึ่งนอกจำกจะท ำให้ผลส ำรวจมีควำมแม่นย ำ 
น่ำเชื่อถือ และได้ควำมคิดเห็นที่หลำกหลำยครอบคลุมมำกขึ้นแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดท ำนโยบำยและ
แผนยุทธศำสตร์โดยตรงอีกด้วย 
 2. จ ำแนกประเภทของผู้ตอบแบบสอบถำมให้มีควำมละเอียดมำกขึ้น โดยอำจหำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกลุ่มควำมคิดเห็นตำมประเภทของเจ้ำของควำมเห็นแบบต่ำงๆ ซึ่งจะท ำให้กำรวิเครำะห์มีควำมละเอียด
มำกขึ้น เป็นประโยชน์ในกำรวำงแผนนโยบำยและยุทธศำสตร์ในภำยภำคหน้ำ 
 3. กำรวิเครำะห์ควรดูทั้งปริมำณและคุณภำพ จึงควรเก็บตัวอย่ำงส ำรวจให้มำกพอที่ผลกำรส ำรวจจะ
สะท้อนควำมคิดเห็นของประชำกรได้ 
 4. ควรมีกำรน ำผลส ำรวจไปใช้ในกำรออกแบบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในโอกำสต่อไป 



 

 

คณะผู้จัดท ำ 

 ที่ปรึกษำ  
1. นำงสำววิไลวรรณ ตันจ้อย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำนปรมำณู 

 คณะผู้จัดท ำ  
1. นำงสำวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ 
2. นำงสำวเสำวนีย์ กรีพร นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
3. นำงสำวสำยสุรีย์ ปักกะทำนัง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
4. นำงสำวสำวิตรี ยศทะรำช นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
5. นำยนิรันดร บัวแย้ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
6. นำยปรำลม จำดโห้ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปช ำนำญงำน 
7. นำงสำวแก้วตำ แซ่เซี้ย เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
7. นำงสำวรัตติญำ เขียวทอง เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 
จัดท ำโดย : ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 เลขที่ 16 แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท์ 0 2596 7600 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู 
 ส านักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู 
 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทร. 0 2596 9600 โทรสาร. 0 2561 3013 www.oaep.go.th 

 

 
 
 


