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คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) 

หมวดท่ี ๑ การนําองค์กร 



 
 

คํานํา 
 
  รายงานผลสํารวจการกําหนดทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยได้กําหนดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นตัวชี้วัดที่ ๑๐ ในมิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยหมวด ๑ 
การนําองค์กร จะต้องดําเนินการให้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตาม
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗) เป็นการสะท้อนผลลัพธ์ของการปรับปรุงองค์กรใน
หมวด ๑ การนําองค์กร  

  รายงานเร่ืองดังกล่าว เป็นการดําเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๑ การนําองค์กร เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการนําองค์กร อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ต่อไป  

 
   คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (Working Team) หมวด ๑ การนําองค์กร 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

กันยายน ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 หน้า 

บทที ่๑ บทนํา ๑ – ๔ 
 หลักการและเหตุผล ๑ 
 วัตถุประสงค์ของการประเมิน ๓ 
 ขอบเขตของการประเมิน ๓ 
 กรอบแนวคิดในการประเมิน ๓ 
 นิยามศัพท์เฉพาะ ๔ 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๔ 

บทที ่๒ ทบทวนวรรณกรรม ๕ – ๑๓  
 ความหมายและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ ๕ 
 ความหมายของการเป็นผู้นําและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ๘ 
 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาองค์กร ๑๑ 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  ๑๓ 

บทที ่๓  วิธีดําเนินการประเมิน  ๑๖ - ๑๗ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๖ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน ๑๖ 
 กรอบระยะเวลา  ๑๗ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๗ 

บทที ่๔ ผลการประเมิน ๑๘ - ๒๙ 
 ส่วนที่ ๑ ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร ๑๘ 
 ส่วนที่ ๒ การรับรู้ทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ๒๔ 
 ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ  ๒๙ 

บทที ่๕ สรุปผลการประเมิน ๓๕ - ๓๖ 
 สรุปผลการประเมิน  ๓๕ 
 ข้อเสนอแนะ   ๓๖ 

บทที ่๖ ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กร ๓๗ 
 ของผู้บริหาร   

บรรณานุกรม ๔๑ 
ภาคผนวก  

 แบบสอบถาม   
 แผนภาพเปรียบเทียบความพึงพอใจ ป ี๒๕๕๓ และ ป ี๒๕๕๔  
 แผนภาพแสดงช่องทางการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 
 



บทที่ ๑  
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล    
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๔  โดยกําหนดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) เป็นตัวชี้วัดที่ ๑๐ ในมิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยจะใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental level) เป็นกรอบการประเมินเนื่องจากเป็นเกณฑ์
ที่สามารถบ่งชี้ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็น
แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยในปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ สํานักงานฯ เลือกดําเนินการ ๒ หมวด คือ หมวด ๑ การนําองค์กร และหมวด ๒ การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ จากตัวชี้วัดที่ ๑๐ แบ่งออกเป็น ๓ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก  
(ร้อยละ)  

๑๐.๑ 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน 

๘ 

๑๐.๒ 
ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ
ของผลลัพธ์การดําเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗) 

๑๔ 

๑๐.๓ 
ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๓ 

รวม ๒๕ 
 
 

การดําเนินการ หมวด ๑ การนําองค์กร ตามตัวช้ีวัดย่อย มีดังนี้  
จากตัวช้ีวัดย่อยที่ ๑๐.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน การดําเนินการของหมวด ๑ ในข้อ LD ๑ ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมี
การกําหนดทิศทางการทํางานที่ชัดเจน ครอบคลุมในเร่ืองวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ หรือผลการ
ดําเนินการที่คาดหวังขององค์การ โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการส่ือสาร 
เพื่อถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวสู่บุคลากร เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการนําไปปฏิบัติของ
บุคลากร อันจะส่งผลให้การดําเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 



 ๒

 

จากตัวช้ีวัดย่อยที่ ๑๐.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (หมวด ๗)  เป็นการสะท้อนผลลัพธ์ของการปรับปรุงองค์กรทั้งในหมวดที่เลือกดําเนินการ และ
หมวดที่ไม่ได้เลือกดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อให้ส่วนราชการให้ความสําคัญกับการดําเนินการที่
ครอบคลุมทุกหมวด โดยได้กําหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวด ๑ การนําองค์กร คือ RM ๑ ร้อยละ
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร จะพิจารณาจากร้อยละความพึงพอใจท่ี
ได้จากการสํารวจ เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กําหนดไว้ ดังนี้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)  น้ําหนัก 
ตัวช้ีวัด หมวด (ร้อยละ)  ๑ ๒ ๓ ๔ 

 
๕ 

 
 

๖๐ 

 
 

๖๕ 

 
 

๗๐ 

 
 

๗๕ 

 
 

๘๐ 

๑ RM ๑ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร 

 
 
    ๒ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 กรณีที่ ๑  หมายถึง ผลค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์การของ
ผู้บริหารในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

 กรณีที่ ๒  หมายถึง ผลค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์การของ
ผู้บริหารในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๘๐  

 ในการสํารวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ กรณีที่ ๑ เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา มีผลค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์การของผู้บริหาร ร้อยละ 
๗๓.๓๗  

เพื่อให้การดําเนินงานตามตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ และ ๑๐.๒ เป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด ๑ การนําองค์กร จึงดําเนินการให้มีการสํารวจการกําหนด
ทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อจะได้นําข้อมูลมา
ประกอบการพัฒนาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 

กรณีที่ ๑ 

 กรณีที่ ๒



 ๓

    

วัตถุประสงค์ของการประเมิน  

๑. เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร   
๒. เพื่อสํารวจการรับรู้ เข้าใจทิศทางของสํานักงานฯ และการนําไปปฏิบัติของบุคลากร 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ๓.  เพื่อติดตาม ประเมินผล ช่องทางการสื่อสารที่บุคลากรรับรู้การกําหนดทิศทางขององค์กร  

ขอบเขตการประเมิน  
  การสํารวจการกําหนดทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ จะครอบคลุมการดําเนินการของ หมวด ๑ การนําองค์กร ดังนี้ 
 ๑. ประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการนําองค์กรของผู้บริหารของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา โดยครอบคลุม ๕ บทบาท ดังนี้  

๑.๑  บทบาทด้านการกําหนดทิศทางขององค์กร  
๑.๒  บทบาทด้านการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กรให้บุคลากรรับรู้ 
๑.๓  บทบาทด้านการสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมต่างๆ 

เก่ียวกับการพัฒนาองค์กร 
๑.๔  บทบาทด้านการให้ความสําคัญเร่ืองธรรมาภิบาลขององค์กร 
๑.๕  บทบาทด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารในการดําเนินการเรื่องต่างๆ   

๒. ประเมินการรับรู้ทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาของบุคลากร 
๒.๑  ประเมินการรับรู้ เข้าใจทิศทางของสํานักงาน 
๒.๒  ประเมินการนําทิศทางของสํานักงานฯ ไปปฏิบัติ  

๓. ปัญหา อุปสรรคในการทํางานที่เกิดจากการนําองค์การของผู้บริหาร และข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ  

๓.๑  ผลกระทบจากการกําหนดทิศทางของผู้บริหาร 
๓.๒  ความประทับใจ 

 
กรอบแนวคิดในการประเมิน 
 การสํารวจการกําหนดทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔    
ในคร้ังนี้ เป็นการดําเนินการตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
จะต้องดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  หมวด ๑ การนําองค์กร  
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นิยามศัพท์เฉพาะ  
  ผู้บริหาร หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา และผู้อํานวยการสํานัก 
   บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ และลูกจ้างประจําของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  ระบบการนําองค์กรของผู้บริหาร หมายถึง วิธีการบริหาร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการที่ผู้บริหารส่วนราชการนํามาใช้ทั่วทั้งส่วนราชการ ซึ่งเป็นพื้นฐานและวิธีการใช้ในการตัดสินใจ
เร่ืองสําคัญ การสื่อสารและการถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ รวมถึงโครงสร้างและกลไกในการตัดสินใจ 
การเลือกสรรและการพัฒนาผู้นําและผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนการเสริมสร้างค่านิยม ทิศทาง และ
ความคาดหวังด้านผลการดําเนินการ 
  การรับรู้ ทิศทางขององค์กร หมายถึง บุคลากรมีการรับรู้และเข้าใจเก่ียวกับทิศทาง
ขององค์กรและสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน   
 
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  ทราบระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร และทราบการ
รับรู้ทิศทางของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการบริหารของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตอ่ไป  
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บทที่ ๒  
ทบทวนวรรณกรรม  

   
การสํารวจการกําหนดทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ 

๒๕๕๔ ในคร้ังนี้ มีแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

๑. ความหมายและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ  
๒. ความหมายของความเป็นผู้นําและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
๓. หลักการแนวคิดเก่ียวกับการกําหนดทิศทางขององค์กร 
๔. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 
ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

คําว่า “พอใจ” ตามคําจํากัดความของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒) 
หมายถึง สมใจ ชอบใจ ความพึงพอใจ (Satisfaction) ตามคําจํากัดความของพจนานุกรมทางด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ หมายถึง สภาพของบุคคลท่ีมีความสุข ความอิ่มเอมใจ เม่ือความต้องการหรือ
แรงจูงใจได้รับการตอบสนองความพึงพอใจ  

ตามคําจํากัดความของพจนานุกรมด้านจิตวิทยา หมายถึง ความรู้สึกขั้นแรกเมื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป็นความรู้สึกข้ันสุดท้ายเม่ือบรรลุถึงจุดมุ่งหมายโดยมีแรงกระตุ้นความพึงพอใจ  
ตามทฤษฎีของ Morse หมายถึง สภาพจิตใจที่ปราศจากความเครียด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์ 
มีความต้องการ ถ้าความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วนความเครียดก็จะลดน้อยลง
ความพึงพอใจจึงจะเกิดขึ้น และในทางกลับกันหากความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนองความเครียด
ความไม่พึงพอใจจะเกิดข้ึน 

Wolman (๑๙๗๓) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นสภาพความรู้สึกของบุคคลที่มีความสุข 
ความอิ่มเอมใจ เม่ือความต้องการหรือแรงจูงใจของตนเองได้รับการตอบสนอง 

ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ (๒๕๔๙) ความพึงพอใจของลูกค้ามีความเกี่ยวโยงกัน ๓ ฝ่าย 
ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับตัวสินค้าหรือบริการที่ได้รับ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ลูกค้ากับผู้ขายหรือผู้ให้บริการ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายหรือผู้ให้บริการกับตัวสินค้าและบริการ 
โดยความพึงพอใจลูกค้าสามารถวัดได้จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการ 
ที่ได้รับกับสิ่งที่ได้จริง หรือสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้ โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจเป็นได้หลายลักษณะ  
เช่น ความสัมพันธ์แบบคร้ังคราวหรือเป็นประจําต่อเนื่อง ความสัมพันธ์อาจเก่ียวข้องกับสินค้าหรือ
บริการชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิดประกอบกัน ผู้เก่ียวข้องในความสัมพันธ์นี้อาจเกิดข้ึนระหว่าง
ลูกค้ากับผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรงเพียง ๒ ฝ่าย หรืออาจมีฝ่ายอื่นเข้ามาเก่ียวข้อง รวมถึงสินค้าและ
บริการนี้อาจเก่ียวข้องกับเรื่องอารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อตราสินค้าเป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าความพึงพอใจ
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ลูกค้ามิได้มีรูปแบบตายตัว สามารถเป็นไปได้หลายลักษณะ อาจเก่ียวข้องกับบุคคลเพียง ๒ คน หรือ
มากกว่านี้ก็ได้ ลูกค้าอาจมีความพึงพอใจต่ําๆ ทั้งๆ ที่สินค้าหรือบริการมีคุณภาพสูง หรือลูกค้าอาจมี
ความพึงพอใจสูง ทั้งๆ ที่สินค้าหรือบริการมีคุณภาพต่ํา 

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใด 
สิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเกิดข้ึนเม่ือความต้องการของบุคคลนั้นได้รับการตอบสนองในส่ิงที่ได้ตั้งความคาดหวังไว้ 
แต่หากไม่ได้รับการตอบสนองความพึงพอใจจะลดลงถึงขั้นไม่พอใจ การสร้างอิทธิพลต่อผู้รับบริการ
นอกจากความรู้ ความเข้าใจใน “ความต้องการ” ของผู้รับบริการความรู้ในกระบวนการทางจิตวิทยา 
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้รับบริการ ซึ่งได้แก่ การรับรู้ ทัศนคติความคาดหวัง และความพึงพอใจ 
จัดเป็นเร่ืองพื้นฐานที่ต้องทําความเข้าใจด้วย (Engel, Blackwell & Miniard, ๑๙๙๕) 

Gerson (๑๙๙๓) กล่าวว่า การทําให้เกิดความพึงพอใจนั้น เป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงใน
การให้บริการเพราะว่าความพึงพอใจเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้กิจกรรมสามารถดําเนินต่อไปได้ เนื่องจาก
ถ้าผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจข้ึนก็อาจจะยุติการทํากิจการนั้นๆ และถึงแม้ว่ากิจการจะมอบบริการ
ที่ดีเลิศให้กับผู้รับบริการ แต่ถ้าบริการที่ดีนั้นไม่ได้ทําให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจได้ ก็ถือว่าการ
ดําเนินงานนั้นไม่ประสบความสําเร็จ 

Rust & Oliver (๑๙๙๔) ได้กล่าวเพิ่มเติมเก่ียวกับความสําคัญของความพึงพอใจว่า 
การเข้าใจถึงแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นสิ่งสําคัญในการที่จะทําให้การจัดการ
เก่ียวกับคุณภาพ การบริการมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เนื่องจากความพึงพอใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ
ผู้รับบริการมีผลต่อความทรงจําและนําไปสู่การตัดสินใจในอนาคตของผู้รับบริการ ดังนั้น ถ้าสามารถ
เข้าใจถึงจิตใจของผู้รับบริการว่าปัจจัยใดจะทําให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจได้ก็จะทําให้ประสบ
ความสําเร็จได้ 

Thomas & Earl (๑๙๙๕ : ๘๘-๘๙) ได้ให้แนวความคิดความพึงพอใจไว้ว่า “การวัด
ความพึงพอใจเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่ เพื่อทราบผลของการให้บริการที่ดีเลิศที่ทําให้ลูกค้าพอใจ เป็นที่
บริษัทเชื่อว่ามีคุณค่าและควรให้ความเข้าใจในความต้องการและปัญหาของลูกค้าในการบริการ 
ผู้บริหารขององค์กรต้องมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลและผลดีอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น การสํารวจความพึงพอใจจึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารจัดการ” 
 

การวดัความพึงพอใจ 
การวัดความพึงพอใจเป็นสิ่งจําเป็นในการพิจารณาจากความรู้สึกพึงพอใจหรืออารมณ์ทางบวก 

ที่เกิดร่วมกับการแสดงพฤติกรรม ซึ่งปฏิกิริยาทางอารมณ์นั้นไม่จําเป็นต้องแสดงให้ผู้อื่นเห็น ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับบุคคลหรือสถานการณ์ ซึ่ง แครธวูลและคณะ (Krathwolh et al., ๑๙๖๔ : ๑๓๐ – ๑๓๒ 
อ้างถึงใน จารุวรรณ พูพะนียด ๒๕๔๒ : ๒๔) กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจพอสรุปได้ว่า การวัดความ
พึงพอใจประกอบด้วย 
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๑. การระบุพฤติกรรมที่บ่งชี้ความพึงพอใจ 
๒. วิธีการบันทึกพฤติกรรมที่แสดงออกถงึความพึงพอใจอย่างเป็นระบบ 

 
วิธีการวัดความพึงพอใจ 
เนื่องจากความพึงพอใจเป็นพฤติกรรมภายใน บางคร้ังไม่ได้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก

และพฤติกรรมภายนอกอย่างเดียวอาจมาจากพฤติกรรมภายในที่แตกต่างกัน เคร่ืองมือที่ใช้พฤติกรรม 
ที่ดีสามารถล้วงพฤติกรรมภายในให้แสดงเป็นพฤติกรรมภายนอกได้บ้าง การวัดความพึงพอใจจึงอาจใช้
การวัดได้ดังนี้ (Krathwolh et al., ๑๙๖๔ : ๑๓๐ – ๑๓๘ อ้างถึงใน จารุวรรณ  พูพะเนียด. ๒๕๔๒ : 
๒๖) 

๑. การให้เขาบอกเรื่องราวเก่ียวกับความคิด ความเชื่อ การปฏิบัติ และความพึงพอใจของ
ตนเองโดยใช้เคร่ืองมือดังต่อไปนี้ 

๑.๑ แบบตรวจสอบรายการ ซึ่งประกอบด้วยข้อความอธิบายเร่ืองราวแล้วให้ผู้ตรวจ
สอบกับความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของตนเอง 

๑.๒ มาตราส่วนประเมินค่า ประกอบด้วยข้อความอธิบายเร่ืองราวหรือคุณลักษณะที่
ต้องการวัดให้ผู้ตอบอ่านข้อความแล้วพิจารณาว่าตนเองมีความรู้สึกในระดับใด 

๑.๓ แบบจับคู่ โดยการให้ผู้ตอบเลือกคําคุณศัพท์จากรายการ ๓-๔ คํา เขียนบรรยาย
ความรู้สึก เม่ือทํากิจกรรมร่วมกับรายการของคําคุณศัพท์ที่ต้องการบรรยายปฏิกิริยาทางอารมณ์ทั้ง
ทางบวกและทางลบโดยคําคุณศัพท์ที่เลือกสามารถแสดงออกถึงความพึงพอใจ 

๑.๔ โปรเจคทีฟเทคนิค (Projective techniques) สามารถใช้ประโยชน์ในการล้วง 
การตอบสนองทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดี มี ๓ ส่วน คือ 

๑.๔.๑ ส่วนที่ ๑ เป็นการสอบถามปากเปล่าเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ตอบพูด
แสดงความรู้สึก หรือเร่ืองที่ได้รับรู้โดยเร็วที่สุด ปฏิกิริยาจากการตอบสนองที่ผู้ตอบพูดออกมาสามารถ
จะนํามาวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ตอบได้ 

๑.๔.๒ ส่วนที่ ๒ เป็นการสอบถามปากเปล่าเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ตอบเล่า
เร่ืองจากภาพบรรยายความรู้สึกนึกคิดอย่างอิสระ แล้วนํามาวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ตอบได้ 

๑.๔.๓ ส่วนที่ ๓ เป็นการเขียนตอบโดยการเติมประโยคให้สมบูรณ์แล้วนํา
คําตอบไปวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ตอบได้ 

๑.๕ แบบสอบถามปลายเปิด เป็นการเขียนตอบบรรยายความรู้สึกนึกคิดอย่างอิสระ 
แล้วนํามาวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ตอบได้ 
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๑.๖ ซีเมนติค ดิฟเฟอเรนเชียล (Semantic differential) ประกอบด้วยคําหรือวลี  

หรือประโยคที่แทนสิ่งที่ต้องการประเมินแล้วตามด้วยคําคุณศัพท์หลายๆ คู่ ที่อธิบายความหมายหรือ
ลักษณะของเรื่องที่ต้องการประเมิน คู่ของคําคุณศัพท์แต่ละคู่จะประกอบด้วยคําคุณศัพท์ ๒ คํา เช่น 
สนุกสนาน-น่าเบื่อ 

๑.๗ การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่สามารถสํารวจความรู้สึก และความคิดเห็นที่แท้จริง
ของผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ แต่ผู้ถูกสัมภาษณ์ต้องมีประสบการณ์ อาจใช้การสัมภาษณ์เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล 
และอาจใช้เวลามากน้อยแตกต่างกัน 

๑.๘ การอภิปรายเป็นกลุ่ม 
๑.๙ การเขียนบรรยายความรู้สึกหรือความคิดเห็น เป็นการให้ผู้ตอบเขียนบรรยาย

ความรู้สึกความคิดเห็น พร้อมเหตุผลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ที่
กําหนดให้ วิธีการเขียนบรรยายความรู้สึกเป็นวิธีการที่ดีมาก สามารถวัดความคิดเห็น และความรู้สึก
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

๑.๑๐ แบบเลือกตอบคงที่ มีลักษณะคล้ายมาตราส่วนประเมินค่า คือ มีตัวเลือกหนึ่งชุด 
อาจประกอบไปด้วยตัวเลือก ๔-๕ ตัวเลือก แล้วมีคําถามหลายข้อไว้พิจารณา 

๑.๑๑ แบบเลือกตอบ มีลักษณะคล้ายข้อสอบแบบเลือกตอบที่ใช้โดยทั่วไป 
๒. การวัดโดยการให้ผู้อื่นบอกเรื่องราวเก่ียวกับตัวบุคคลที่ต้องการวัด โดยการ 

๒.๑ สัมภาษณ์ผู้อื่น 
๒.๒ การให้ผู้อื่นกรอกแบบสอบถาม 

๓. การสังเกตบุคคลที่ต้องการวัดในสถานการณ์เฉพาะ เป็นวิธีการตรงในการวัดความสนใจ
ความอยากรู้อยากเห็นแต่ต้องใช้เวลามาก การสังเกตพฤติกรรมอาจทําได้ ๒ แบบ คือ 

๓.๑ การสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปกติ เม่ือพบว่าผู้ตอบพฤติกรรมใด
ตรงตามรายการที่ทําการจดบันทึกไว้ 

๓.๒ การสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่กําหนด สามารถสังเกตได้คร้ังละ
หลายๆ คนโดยการจัดสถานการณ์หรือกิจกรรมที่ต้องการสังเกตให้ปฏิบัติ โดยให้ผู้ปฏิบัติมีโอกาสเท่าๆ 
กับที่จะเลือกทํากิจกรรมได้อย่างอิสระ 
 
ความหมายของความเป็นผู้นําและแบบภาวะผู้นํา 

 นักวิชาการทางด้านการบริหารได้ให้ความหมายของความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําไว้หลายทัศนะ 
ดังนี้ 

 ภาวะผู้นํา ตรงกับภาษาอังกฤษ Leadership ซึ่งหมายถึงการเป็นผู้นําโดยการใช้อิทธิพล 
(influence) ในการดําเนินงานหรือปฏิบัติราชการ  
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 ชเวอร์ทซ (Schwarts ๑๙๘๐, ๗๕) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นํา หมายถึง ศิลปะของการ
บอกชี้แนะผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความเข้าใจและกระตือรือร้น 

 มิลตัน (Milton ๑๙๘๑, ๑๕๐) ได้กล่าวถึงนิยามของภาวะผู้นํา คือ การท่ีผู้นําใช้อิทธิพลใน
ความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้บุคคลแต่ละคนหรือกลุ่มใช้ความพยายาม
ทํากิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามสถานการณ์ที่กําหนด 

 เทนเนนบัม, เวชเลอร์ และมาสซาริค (Tennenbaum, Weschler, and Massarik ๑๙๖๔, 
๒๔) กล่าวว่า ผู้นํา คือ บุคคลที่มีอํานาจ มีอิทธิพล หรือมีความสามารถในการจูงใจคนให้ปฏิบัติตาม
ความเห็น ความต้องการ หรือคําสั่งของเขาได้ ผู้นําเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของคนอื่น  

 สต๊อคดิล (Stogdill ๑๙๗๔, ๑๓) ให้ความหมายผู้นําว่า เป็นบุคคลที่ผูกพันกลุ่มเข้าด้วยกัน  
เป็นผู้กระตุ้นให้กลุ่มแสดงความสามารถสูงสุด เพื่อสร้างผลงานให้เต็มที่  

 ผู้นํา ตามความหมายในพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๔, ๒๐๗) 
หมายถึง ผู้ใดก็ตามที่นําให้ผู้อื่นทําสิ่งต่างๆ โดยตนเองอาจเป็นผู้เร่ิมแสดงพฤติกรรม หรือเป็นผู้วางแผน
โดยการจัดระเบียบ หรือควบคุมการกระทําของผู้อื่น หรือโดยการใช้อํานาจหรือตําแหน่งของตน และ
หมายถึง บุคคลที่ใช้ความสามารถในการเกล้ียกล่อมให้ผู้อื่นยอมตามด้วยความสมัครใจ  
 ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้นําโดยตําแหน่ง จึงหมายถึง ผู้ที่ใช้อิทธิพลในการจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามความต้องการขององค์การ 
 ความเป็นผู้นํา คือการใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่นให้กระทําสิ่งที่ผู้นําต้องการให้พวกเขากระทํา  
  

พ้ืนฐานและลักษณะความเป็นผู้นํา  

 ๑. พ้ืนฐานทางความเป็นผู้นํา 
  ๑.๑ ผู้นําแบบเผด็จการ (Autocratic Leader) บุคคลที่สั่งการสิ่งที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ต้องกระทําและคาดหวังการเชื่อฟังโดยไม่มีข้อสงสัย  
  ๑.๒ ผู้นําแบบมีส่วนร่วม (Participative Leader) บุคคลที่ยอมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
มีส่วนร่วมภายในการตัดสินใจ แต่อาจจะรักษาอํานาจหน้าที่ของการตัดสินใจในท่ีสุดเอาไว้  
  ๑.๓ ผู้นําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) บุคคลที่พยายามจะทําสิ่งที่อยู่ใต้
บังคับบัญชาส่วนใหญ่ต้องการผู้นําแบบมีส่วนร่วมและประชาธิปไตย จะใช้ข้อมูลสมมุติฐานของทฤษฎี Y 
ผู้นําแบบประชาธิปไตย ได้มีความสําคัญมากข้ึนทุกที 
  ๑.๔ ผู้นําแบบเสรีนิยม (Laissez-Faire Leader) บุคคลท่ีไม่ได้มีส่วนร่วมกับการ
ดําเนินงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเลย มักจะยุ่งยากต่อการรักษาสไตล์ความเป็นผู้นํานี้เอาไว้ ถ้าหากว่า
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้นําไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีแรงจูงใจสูง เช่น นักวิทยาศาสตร์  



 ๑๐

 

ตารางสไตล์ความเป็นผู้นําพ้ืนฐาน  
ผู้นําแบบเผด็จการ ผู้นําแบบมีส่วนร่วม ผู้นําแบบประชาธิปไตย ผู้นําแบบปล่อยตามสบาย 

ผู้นําบอกสิ่งที่ต้องกระทํา
แก่ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา 

ผู้นําเปิดโอกาสและ
คาดหวังการมีส่วนร่วม
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

ผู้นําแสวงหาหลักการที่
เห็นพ้องต้องกันเป็นส่วน
ใหญ่จากผู้ใต้บังคับบัญชา 

ผู้นําปล่อยให้สมาชิกของ
กลุ่มตัดสินใจทุกอย่าง  

ทฤษฎี X ของ 
แมคเกรเกอร์ 

ทฤษฎี Y ของ แมคเกรเกอร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

ที่มา : สมยศ นาวีการ ๒๕๔๐, ๑๕๖ 
 

 ๒. ลักษณะความเป็นผู้นํา  
  ๒.๑ ความเป็นผู้นําที่เป็นทางการ (Formal leadership) จะเกิดข้ึนเม่ือผู้บริหารเป็น
ผู้นําโดยการใช้อํานาจหน้าที่เป็นทางการ บุคคลที่ดํารงตําแหน่งบริหารมีโอกาสและความรับผิดชอบ 
ที่จะใช้ความเป็นผู้นําอย่างทางการภายในความสัมพันธ์กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารบางคนจะมี
ความเข้าใจท่ีดีต่ออํานาจหน้าที่และความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารเหล่านี้
จะเป็นผู้นําที่ดี  
  ๒.๒ ความเป็นผู้นําที่ไม่เป็นทางการ (Informal leadership) จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลท่ีไม่มี
อํานาจหน้าที่ที่เป็นทางการสามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอื่นได้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ถูก
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ พวกเขาสามาถกลายเป็นผู้นําโดยความดึงดูดส่วนบุคคลของพวกเขาได้ 
  ๒.๓ ความเป็นผู้นําที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการจะอยู่ร่วมกันภายในเกือบ 
ทุกสถานการณ์ของงาน ผู้บริหารโดยตัวพวกเขาเองอาจจะเป็นผู้นําที่เป็นทางการ ผู้บริหารจะบริหารงาน
ตามสายการบังคับบัญชาและใช้อิทธิพลจากบนลงล่างลดหล่ันกันลงมาตามอํานาจหน้าที่ จากผู้บริหาร 
ที่บรรลุความสําเร็จสามารถใช้ทั้งความเป็นผู้นําที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
 
ทฤษฎีเกี่ยวกับแบบผู้นํา  
 ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงแนวทางปริมาณ  
  Robert J.House ได้พิจารณาทฤษฎีความเป็นผู้นําจากงานวิจัยของเขาเองประกอบกับ
ข้อสนับสนุนจากงานวิจัยของนักวิจัยอื่นๆ เช่น Vroom, Fiedler เป็นต้น หลักสําคัญของทฤษฎีนี้คือ  
มุ่งให้ผู้บริหารมีพฤติกรรมความเป็นผู้นําเชิงกระตุ้น จูงใจผู้บังคับบัญชาด้วยการสร้างความพอใจให้แก่เขา
และสร้างอิทธิพลเหนือการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยวิธีวางแนวทางให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาส
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายต่างๆ ทั้งขององค์การและของตัวเขาเองไปพร้อมๆ กัน (Evan and House 
๑๙๗๑, ๓๒๑-๓๓๘) ได้สร้างแบบจําลองขึ้นมาดังรูป  



 ๑๑

 
                                  เชื่อมโยงเป้าหมายของผู้ใต้บังคับบัญชากับเป้าหมายองค์กร 
     

                                         
 
 
   พฤติกรรมผู้นํา                     
                                     
 
                                  การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลทําให้เกิดความชัดเจนกับแนวทางเป้าหมาย 
     
ภาพแบบจําลองพฤติกรรมผู้นําเชิงแนวทาง - เป้าหมาย 
ที่มา : Hicks and Gullet ๑๙๘๑, ๔๙๔  
 
  ทฤษฎีนี้ได้แยกแบบของผู้นําที่สําคัญออกเป็น ๔ แบบ คือ 

๑) ผู้นําแบบเข้มงวดแข็งกร้าว (Directive leadership) 
๒) ผู้นําแบบช่วยเหลือสนับสนุน (Supportive leadership) 
๓) ผู้นําแบบให้เข้ามามีส่วนร่วม (Participative leadership)  
๔) ผู้นําแบบมุ่งทํางานให้สัมฤทธ์ิผล (Achievement – oriented leadership)  

 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร 

จากชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Organization Improvement Toolkits) ตามแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การนําองค์กร ได้อธิบายเครื่องมือสําคัญ 
ที่ผู้บริหารจะนํามาใช้เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นตัวอย่างที่ดี หรือ Role Model คือ การพัฒนาผู้นํา 
(Strategic Leadership Development) ดังนี้ 
ความหมาย : การพัฒนาภาวะผู้นํา (Strategic Leadership Development)  
         การพัฒนาภาวะผู้นํา หมายถึง การพัฒนาผู้นําให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ  
โดยมุ่งเน้นที่ศักยภาพในการบริหารทรัพยากรเพื่อสนับสนุนเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร  

 

 

 

 



 ๑๒

 

หลักการและแนวคิด  
  การพัฒนาผู้นํามีหลักการสําคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระดับผู้นําให้มี 
ขีดสมรรถนะในการบริหารงานเพิ่มสูงขึ้นและตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างแท้จริง และ
เพื่อให้บุคลากรในระดับผู้นํามีศักยภาพในระดับที่เป็นแกนหลักขับเคลื่อนองค์กรในอนาคตต่อไป ถึงแม้
เป้าหมายขององค์กรจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  
  สิ่งสําคัญเบ้ืองต้นที่องค์กรจะต้องมีในการดําเนินการในเร่ืองนี้ คือ 
   - มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจน 
   - หากองค์กรมีการกําหนด Competency Model มาแล้วจะทําให้การดําเนินการ
พัฒนาผู้นําได้ตรงกับความต้องการได้อย่างชัดเจน 
 

การพัฒนาผู้นํา 
   - การพัฒนาสามารถดําเนินการได้หลายรูปแบบ แต่จะเน้นการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายหรือกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Alignment Events) 
   - รูปแบบหรือแนวคิดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้นําสมัยใหม่ 
   - กําหนดแผนการพัฒนาผู้นําขององค์กร (Leadership Development Plan) 
   - กําหนดแผนพัฒนารายบุคคล (Personal Development Plan) โดยใช้ผล
ของการประเมินเป็นข้อพิจารณากําหนดการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาผู้นํา
องค์กร  
   หลังจากพัฒนาผู้นําได้ระดับหนึ่งตามแผนที่วางไว้ ควรทําการประเมินศักยภาพ
ของผู้นํา เพื่อศึกษาพัฒนาการและปรับเปล่ียนความจําเป็นในการพัฒนาให้เหมาะสมและม่ันใจว่ายังคง
เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓

 
รูปแบบผู้นําในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ชุดเคร่ืองมือการพัฒนาองค์กรฯ กพร. ๒๕๕๑, ๓๓  
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนํา
องค์กรของผู้บริหาร มีไม่มากนัก ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปงานวิจัยที่เก่ียวข้องได้ ดังนี้ 

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (๒๕๕๐) ได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของห้องสมุดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ผลการสํารวจพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก โดยพึงพอใจต่อการให้บริการอาคารสถานที่มีความสะอาด 
สะดวกสบาย และบรรยากาศดี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด รองลงมาคือ มีความพึงพอใจต่อการ
บริการห้องสมุดในภาพรวม คอมพิวเตอร์/ฐานข้อมูล/อินเทอร์เน็ต การให้บริการหนังสือ/ วารสาร/จุล
สารท่ีทันสมัยและตรงกับความต้องการ และการมีทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการอย่างเพียงพอ 
ตามลําดับ  

               รูปแบบผู้นําในอนาคต 
          

          สร้าง                   ดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

สนับสนุน/พัฒนา 

    
       รูปแบบผู้นําในปัจจุบัน 

แนวคิดและศักยภาพของ
ผู้นําจะถูกกําหนดเพ่ือ
ตอบสนองความท้าทาย
และดําเนินการตามภารกิจ
องค์กรให้สําเร็จ 

- 

                ปัจจัยผลักดัน  
ตัวอย่างปัจจัยผลักดันท่ีก่อให้เกิดการปรับเปล่ียน
บทบาทของผู้นํา 

การปฏิรูประบบราชการ 
การกําหนดรูปแบบการดําเนินงานใหม่ เช่น การ
กระจายอํานาจ 
ความต้องการของประชาชนท่ีมีมากขึ้นและ

 
สร้างให้ตระหนักถึง
ทิศทาง วิสัยทัศน์ 
ความมีส่วนร่วม และ
ความท้าทายแก่
บุคลากรในองค์กร   

แนวคิดและศักยภาพ
ของผู้นําจะถูกกําหนด
เพ่ือตอบสนองความ
ท้าทายและดําเนินการ
ภารกิจขององค์กรให้    
        สําเร็จ 

สร้างวัฒนธรรมท่ี
สนับสนุนการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาทาง
เทคโนโลยีตลอดจน
พัฒนาการตัดสินใจทาง
กลยุทธ์ 

 

ปรบัเปลี่ยน
 

   

- 
- 



 ๑๔

 
ซาเวอรี (Savery, ๑๙๙๑ อ้างถึงในนพวรรณ กาจนะวรรณ, ๒๕๕๐ น.๔๖) ศึกษาความ

แตกต่างระหว่างรูปแบบการบังคับบัญชาตามการรับรู้และความต้องการ ซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจในงาน
ของผู้ใต้บัง คับบัญชาตามการรับ รู้และความต้องการ  ซึ่ ง มีผลต่อความพึงพอใจในงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้แบบสอบถามการรับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาว่าใครเป็นผู้ทําการตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่างๆ เปรียบเทียบกับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการใครเป็นผู้ทําการตัดสินใจ แบ่งเป็นแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic) และแบบอัตตาธิปไตย (Autocratic) ผลปรากฏว่า 
  ๑) ผู้ใต้บังคับบัญชาหญิง ต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้รูปแบบการบังคับบัญชาแบบ
ประชาธิปไตยมากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาชาย 
  ๒) ผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้แบบการบังคับของผู้บังคับบัญชาตรงกัน 
  ๓) กรณีที่มีความแตกต่างระหว่างรูปแบบการบังคับบัญชาตามการรับรู้กับความ
ต้องการอย่างมาก ผู้ใต้บังคับบัญชาหญิงจะเกิดความรู้สึกคับข้องใจมากกว่าชาย 
  ๔) ยิ่งมีความแตกต่างระหว่างแบบพฤติกรรมการนําตามการรับรู้และความต้องการ 
มากเท่าใด คนจะอยากอยู่กับองค์การน้อยลงเท่านั้น ไม่ว่าบุคคลจะรับรู้ว่าผู้บังคับบัญชามีพฤติกรรม 
การบังคับบัญชาแบบใด ยิ่งมีความแตกต่างมากผู้ใต้บังคับบัญชาย่ิงมีความพึงพอใจในงานน้อยลง  
ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวจะเป็นตัวชี้บอกความพึงพอใจในงานตลอดจนความผูกพันกับองค์การ 
ในระยะยาว (ประวิทย์ ต้นสมบูรณ์, ๒๕๕๐ อ้างถึงในรายงานการวิจัย เร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุก 
ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒๕๕๒, ๖๓) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญในสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี ได้แก่ 
  ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เงินเดือนที่รับ
ในปัจจุบัน กลุ่มงานท่ีปฏิบัติ และพื้นที่ในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี ในระดับต่ํา 
  ปัจจัยด้านงานจําแนกตามลักษณะของงาน เงินเดือน และผลประโยชน์ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี ในระดับสูงและพบว่าข้าราชการใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานตรงกับความถนัด ความรู้ ความสามารถและ
ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเบิกเงินสวัสดิการ 
 
 
 



 ๑๕

 
  ปัจจัยด้านการจัดการ จําแนกตามสภาพการทํางาน ความม่ันคงและโอกาสก้าวหน้าที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีในระดับสูง และพบว่า
ข้าราชการพลเรือนสามัญในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี มีความภาคภูมิใจในตําแหน่งหน้าที่การ
งาน ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและม่ันใจว่าอาชีพที่ทํามีความม่ันคงสูง  
  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม จําแนกตามความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และการปกครอง
บังคับบัญชา ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรีในระดับ
มาก และพบว่าข้าราชการพลเรือนสามัญในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีส่งเสริมให้ข้าราชการ
ทํางานเป็นทีม ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยความยินดี  
  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม จําแนกตามความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และการปกครอง
บังคับบัญชา ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี ในระดับ
มาก และพบว่าข้าราชการพลเรือนสามัญในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี ส่งเสริม สนับสนุนให้
ข้าราชการทํางานเป็นทีม ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยความยินดี  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖

บทที่ ๓ 
วิธีดําเนินการประเมิน 

 การสํารวจการกําหนดทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี ๒๕๕๔ คร้ังนี้ เป็นการ
สํารวจเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กร
ของผู้บริหาร และเป็นการสํารวจการรับรู้ เข้าใจ ทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการดําเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  มีรายละเอียด
วิธีดําเนินการสํารวจ ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการสํารวจคร้ังนี้ ได้แก่ บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้งหมด จํานวน 
๑,๐๔๐ คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
 การประเมินคร้ังนี้ ใช้ระบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา              
(e - Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน โดยแบ่งการสํารวจเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ ๑ ความพึงพอใจต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร ผู้ประเมินใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ลักษณะคําถามเป็นแบบให้เลือกตอบจากรายการที่กําหนดให้ 
แบ่งระดับการวัดเป็น ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
 ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 
 

๔.๒๑ – ๕.๐๐ ๘๐ – ๑๐๐ มากที่สุด 
 

๓.๔๑ – ๔.๒๐ ๗๕ – ๗๙.๙๙ มาก 
 

 
  

๒.๖๑ – ๓.๔๐ ๗๐ – ๗๔.๙๙ ปานกลาง 

๑.๘๑ – ๒.๖๐ ๖๕ – ๖๙.๙๙ น้อย 

๑.๐๐ – ๑.๘๐ น้อยกว่า ๖๐ – ๖๔.๙๙ น้อยที่สุด   
  

ส่วนท่ี ๒ การรับรู้ทิศทางของสํานักงาน  ผู้ประเมินได้กําหนดให้ ข้อคําถาม ๑ – ๙ เป็นการ
สะท้อนถึงการรับรู้ เข้าใจ ทิศทางของสํานักงาน การนําไปปฏิบัติของบุคลากร โดยใช้คําถาม ให้
เลือกตอบเพียงข้อเดียว จากคําตอบที่ให้เลือกมากกว่า ๒ คําตอบขึ้นไป (Multiple Choices) และข้อ
คําถามที่ ๑๐ เป็นการสํารวจช่องทางการสื่อสาร ซึ่งเป็นลักษณะคําถามที่ให้เลือกตอบได้หลายข้อ 
(Multi – Response)  

 



 ๑๗

 

 ส่วนท่ี ๓ ปัญหาอุปสรรคในการทํางานที่เกิดจากการนําองค์การของผู้บริหารและข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เป็นลักษณะคําถามปลายเปิด (Open – Ended Question) โดยนําข้อคําตอบที่ใกล้เคียง
กันมาจัดเป็นกลุ่มคําตอบ  

กรอบระยะเวลา 
ช่วงเวลาในการตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ๒๕ สิงหาคม ถึง ๕ กันยายน ๒๕๕๔ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
เม่ือปิดระบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์แล้ว นําข้อมูลจากระบบแบบสอบถามมาประมวลผลข้อมูล
ตามระเบียบวิธีวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘

บทที่ ๔ 
ผลการประเมิน 

 
คณะทํางาน PMQA หมวด ๑ ได้แจกแบบสอบถามผ่านระบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๑,๐๔๐ ชุด ได้รับการตอบกลับมาจํานวน ๔๓๑ ชุด คิดเป็นร้อยละ 
๔๑.๔๔ โดยสามารถนําเสนอผลการประเมินการกําหนดทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ 

 

ส่วนที่ ๑ ความพึงพอใจต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร 
 

๑. บทบาทด้านการกําหนดทิศทางขององค์กร 

ตารางที่ ๑ ความพึงพอใจแยกตามระดับ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละและระดับความพึงพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ (ความถ่ี) 
ด้านการกําหนดทิศทาง 

ขององค์กร 
จํานวน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย SD. 
ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ความ 
พึง 
พอใจ 

๑.๑ มีการบริหารจัดการ 
อย่างเป็นระบบ 

๔๓๑ ๓๗ ๑๖๑ ๑๘๔ ๔๐ ๙ ๓.๔๑ .๘๕ ๗๕ มาก 

๑.๒ กําหนดทศิทางของ 
องค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 
ที่ชัดเจน 

๔๓๑ ๕๗ ๑๘๕ ๑๔๒ ๓๖ ๑๑ ๓.๕๖ .๙๑ ๗๕.๙๔ มาก 

๑.๓ ประสานความร่วมมือ  
และผลกัดันในการแก้ไข
ปัญหาขององค์กร 

๔๓๑ ๓๕ ๑๕๗ ๑๗๑ ๕๕ ๑๓ ๓.๓๔ .๙๑ ๗๔.๕๖ 
ปาน
กลาง 

๑.๔ พัฒนาระบบ        
การบริหารงานบุคคล 
ให้มีมาตรฐาน 

๔๓๑ ๓๔ ๑๕๖ ๑๗๕ ๔๗ ๑๙ ๓.๓๒ .๙๓ ๗๔.๔๔ 
ปาน
กลาง 

๑.๕ ส่งเสริมหน่วยงานให้มี 
ความทันสมัย โปร่งใส    
และเป็นธรรม 

๔๓๑ ๕๒ ๑๕๓ ๑๖๖ ๔๑ ๑๙ ๓.๔๑ .๙๗ ๗๕ มาก 

รวม ๓.๔๑ .๘๑ ๗๕ มาก 
 
 



 ๑๙

 จากตารางที่ ๑ แสดงว่า ความพึงพอใจต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร ในบทบาทด้านการ
กําหนดทิศทางขององค์กร อยู่ในระดับมาก (คิดเป็นร้อยละ ๗๕) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจในลําดับ
แรก คือ กําหนดทิศทางขององค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน อยู่ในระดับมาก (คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๔) 
และประเด็นที่มีความพึงพอใจในลําดับสุดท้าย คือ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีมาตรฐาน อยู่
ในระดับปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๔) 

๒. บทบาทด้านการถ่ายทอดส่ือสารให้บุคลากรในองค์กรรับรู้ เข้าใจถึงทิศทางขององค์กร 

ตารางที่ ๒ ความพึงพอใจแยกตามระดับ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับความพึงพอใจ 

     ระดับความพึงพอใจ (ความถ่ี) 
ด้านการถ่ายทอดสื่อสารให้

บุคลากรในองค์กรรับรู้ เข้าใจ
ถึงทิศทางขององค์กร 

จํานวน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

SD. 
ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ความ 
พึง 
พอใจ 

๒.๑ มีการประชุมช้ีแจง
นโยบายให้บุคลากรทุกระดับ
ทราบ 

๔๓๑ ๓๒ ๑๓๙ ๑๘๑ ๖๒ ๑๗ ๓.๒๕ .๙๓ ๗๔.๐๐ 
ปาน
กลาง 

๒.๒ มีการมอบหมายงานและ
สั่งการชัดเจน 

๔๓๑ ๓๗ ๑๑๗ ๑๖๙ ๘๑ ๒๗ ๓.๑๓ ๑.๐๒ ๗๓.๒๕ 
ปาน
กลาง 

๒.๓ มีการสื่อสารสร้างความ
เข้าใจถึงทิศทางการ
บริหารงานขององค์กร 

๔๓๑ ๔๘ ๑๑๑ ๑๗๘ ๗๕ ๑๙ ๓.๒๒ ๑.๐๐ ๗๓.๘๑ 
ปาน
กลาง 

๒.๔ เปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในองค์กร เสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาองค์กร 

๔๓๑ ๓๓ ๑๑๕ ๑๘๙ ๗๘ ๑๖ ๓.๑๖ .๙๔ ๗๓.๔๔ 
ปาน
กลาง 

๒.๕ มีช่องทางการสื่อสารกับ
ข้าราชการในทุกระดับ 

๔๓๑ ๔๒ ๑๑๘ ๑๗๒ ๗๓ ๒๖ ๓.๑๘ ๑.๐๒ ๗๓.๕๖ 
ปาน
กลาง 

รวม ๓.๑๙ .๘๗ ๗๓.๖๓ 
ปาน
กลาง 

 
 จากตารางที่ ๒ แสดงว่า ความพึงพอใจต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร ในบทบาทด้านการ
ถ่ายทอดสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรรับรู้ เข้าใจถึงทิศทางขององค์กร อยู่ในระดับปานกลาง (คิดเป็น
ร้อยละ ๗๓.๖๓) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจในลําดับแรก คือ มีการประชุมชี้แจงนโยบายให้บุคลากร
ทุกระดับทราบ อยู่ในระดับปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๐) และประเด็นที่มีความพึงพอใจในลําดับ
สุดท้าย คือ มีการมอบหมายงานและสั่งการชัดเจน อยู่ในระดับปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๕) 



 ๒๐

 
๓. บทบาทด้านการสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ

การพัฒนาองค์กร 

ตารางที่ ๓ ความพึงพอใจแยกตามระดับ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับความพึงพอใจ 

     ระดับความพึงพอใจ (ความถ่ี) ด้านการสรา้งบรรยากาศ
และการมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหารในกิจกรรมต่างๆ 
เก่ียวกับการพฒันาองค์กร 

จํานวน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย SD. 
ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ความ 
พึง 
พอใจ 

๓.๑ เปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้รับทราบและแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 

๔๓๑ ๔๔ ๑๖๒ ๑๕๔ ๕๗ ๑๔ ๓.๓๘ .๙๕ ๗๔.๘๑ 
ปาน
กลาง 

๓.๒ มุ่งเน้นการสร้างขวัญ 
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากร 

๔๓๑ ๔๕ ๑๘๐ ๑๔๕ ๔๗ ๑๔ ๓.๔๕ .๙๓ ๗๕.๒๕ มาก 

๓.๓ สร้างบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ
และเป็นกันเอง 

๔๓๑ ๕๑ ๑๗๖ ๑๔๖ ๓๗ ๒๑ ๓.๔๖ .๙๘ ๗๕.๓๑ มาก 

๓.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
และองค์กร 

๔๓๑ ๔๑ ๑๕๑ ๑๕๓ ๖๒ ๒๔ ๓.๒๙ ๑.๐๑ ๗๔.๒๕ 
ปาน
กลาง 

๓.๕ ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความร่วมมือร่วมใจใน      
การปฏิบัติงาน 

๔๓๑ ๔๔ ๑๗๕ ๑๕๖ ๔๔ ๑๒ ๓.๔๕ .๙๑ ๗๕.๒๕ มาก 

รวม ๓.๔๑ .๘๖ ๗๕.๐๐ มาก 

 
 จากตารางที่ ๓ แสดงว่า ความพึงพอใจต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร ในบทบาทด้านการสร้าง
บรรยากาศและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับการพัฒนาองค์กร อยู่ในระดับมาก        
(คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจในลําดับแรก คือ สร้างบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจและเป็นกันเอง อยู่ในระดับมาก (คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๑) และประเด็นที่มี
ความพึงพอใจในลําดับสุดท้าย คือ ส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและองค์กร อยู่ใน
ระดับปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๕) 
 
 



 ๒๑

 
๔. บทบาทด้านการให้ความสําคัญเร่ืองธรรมาภิบาลองค์กร  

ตารางที่ ๔ ความพึงพอใจแยกตามระดับ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับความพึงพอใจ 

     ระดับความพึงพอใจ (ความถ่ี) 
ด้านการให้ความสําคัญ
เร่ืองธรรมาภิบาลองค์กร 

จํานวน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย SD. 
ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ความ 
พึง 
พอใจ 

๔.๑ กําหนดนโยบายโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

๔๓๑ ๔๓ ๑๕๐ ๑๖๙ ๕๖ ๑๓ ๓.๓๖ .๙๓ ๗๔.๖๙ 
ปาน
กลาง 

๔.๒ ยึดถือและเชื่อม่ันใน
ความถูกต้อง ดีงาม 

๔๓๑ ๓๘ ๑๔๙ ๑๗๖ ๕๖ ๑๒ ๓.๓๔ .๙๑ ๗๔.๕๖ 
ปาน
กลาง 

๔.๓ ปฏิบัติตนอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม 

๔๓๑ ๔๑ ๑๓๖ ๑๗๕ ๖๕ ๑๔ ๓.๒๙ .๙๕ ๗๔.๒๕ 
ปาน
กลาง 

๔ .๔  คํ านึ งถึ งประ โยช น์
ส่วนรวม  

๔๓๑ ๔๓ ๑๔๔ ๑๖๙ ๕๖ ๑๙ ๓.๓๒ .๙๗ ๗๔.๔๔ 
ปาน
กลาง 

๔.๕ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เป็นกลาง และความเสมอ
ภาคเป็นธรรม 

๔๓๑ ๕๒ ๑๓๕ ๑๗๕ ๔๕ ๒๔ ๓.๓๔ ๑.๐๐ ๗๔.๕๖ 

ปาน
กลาง 

รวม ๓.๓๓ .๘๖ ๗๔.๕๐ 
ปาน
กลาง 

 
 จากตารางที่ ๔ แสดงว่า ความพึงพอใจต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร ในบทบาทด้านการให้
ความสําคัญเร่ืองธรรมาภิบาลองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๐) โดยประเด็นที่มี
ความพึงพอใจในลําดับแรก คือ กําหนดนโยบายโดยยึดหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก (คิดเป็น 
ร้อยละ ๗๔.๖๙) และประเด็นที่มีความพึงพอใจในลําดับสุดท้าย คือ ปฏิบัติตนอย่างเสมอภาคและ 
เป็นธรรมอยู่ในระดับปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๕) 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒

 
๕. บทบาทด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี (Role model) 

 ตารางที่ ๕ ความพึงพอใจแยกตามระดับ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับความพึงพอใจ 
     ระดับความพึงพอใจ (ความถ่ี) 

ด้านการเปน็แบบอย่างที่ดี 
 

จํานวน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย SD. 
ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ความ 
พึง 
พอใจ 

๕.๑ ซื่อสัตย์สจุริตต่อตนเอง
และผู้อ่ืน โดยปราศจาก
อคติและความลําเอียงใน
การปฏิบัติงาน 

๔๒๗ ๒๒ ๑๓๐ ๑๕๕ ๗๙ ๔๑ ๓.๐๓ ๑.๐๔ ๗๔.๕๐ 
ปาน
กลาง 

๕.๒ ให้ความสาํคัญกับ   
การประสานความคิด และ
ประสานประโยชน์ 

๔๒๗ ๑๗ ๑๔๓ ๑๘๘ ๕๙ ๒๐ ๓.๑๘ .๘๙ ๗๓.๕๖ 
ปาน
กลาง 

๕.๓ ให้ความสาํคัญกับ   
การกระจายอํานาจใน   
การบริหารงาน 

๔๒๘ ๒๑ ๑๓๕ ๑๘๕ ๖๗ ๒๐ ๓.๑๖ .๙๑ ๗๓.๔๔ 
ปาน
กลาง 

๕.๔ มีความมุ่งมั่นกล้าหาญ
ในการตัดสินใจ 

๔๒๘ ๒๗ ๑๓๗ ๑๖๘ ๕๗ ๓๙ ๓.๑๓ ๑.๐๓ ๗๓.๒๕ 
ปาน
กลาง 

๕.๕ มีคณุธรรมและ
จริยธรรมในการใช้อํานาจ
ตัดสินใจ 

๔๒๘ ๒๙ ๑๓๐ ๑๗๒ ๖๓ ๓๔ ๓.๑๓ ๑.๐๑ ๗๓.๒๕ 
ปาน
กลาง 

๕.๖ มผีู้บริหารท่ีท่าน
สามารถยึดเป็นแบบอย่างที่
ดีในการปฏิบัติตนได้ 

๔๒๘ ๒๖ ๑๒๙ ๑๗๗ ๕๖ ๔๐ ๓.๑๑ ๑.๐๒ ๗๓.๑๓ 
ปาน
กลาง 

รวม ๓.๑๒ .๘๘ ๗๓.๑๙ 
ปาน
กลาง 

 
 จากตารางที่ ๕ แสดงว่า ความพึงพอใจต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร ในบทบาทด้านการเป็น
แบบอย่างที่ดีโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๙) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจ 
ในลําดับแรก คือ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น โดยปราศจาก อคติและความลําเอียงใน  การ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๐) และประเด็นที่มีความพึงพอใจในลําดับ
สุดท้าย คือ มีผู้บริหารที่ท่านสามารถยึดเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนได้ อยู่ในระดับปานกลาง (คิด
เป็นร้อยละ ๗๓.๑๙) 



 ๒๓

๖. ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร 

ตารางที่ ๖ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ ระดับ 
ความพึงพอใจโดยรวม ค่าเฉล่ีย SD. 

(%) ความพึงพอใจ 
๖.๑ บทบาทด้านการกําหนดทิศทางของ
องค์กร 

๓.๔๑ .๘๑ ๗๕.๐๐ มาก 

๖.๒ บทบาทด้านการถ่ายทอดสื่อสารให้
บุคลากรในองค์กรรับรู้ เข้าใจถึงทิศทาง
ขององค์กร 

๓.๑๙ .๘๗ ๗๓.๖๓ ปานกลาง 

๖.๓ บทบาทด้านการสร้างบรรยากาศและ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรม
ต่างๆ เก่ียวกับการพัฒนาองค์กร 

๓.๔๑ .๘๖ ๗๕.๐๐ มาก 

๖.๔ บทบาทด้านการให้ความสําคัญเร่ือง
ธรรมาภิบาลองค์กร 

๓.๓๓ .๘๖ ๗๔.๕๐ ปานกลาง 

๖.๕ บทบาทด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 
(Role model) 

๓.๑๒ .๘๘ ๗๓.๑๙ ปานกลาง 

ความพึงพอใจโดยรวม ๓.๒๙ .๖๖ ๗๔.๒๕ ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ ๖ แสดงว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร อยู่ในระดับ 
ปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๕) โดยบทบาทท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในลําดับแรก คือ 
บทบาทด้านการกําหนดทิศทางขององค์กร และบทบาทด้านการสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วม 
ของผู้บริหารในกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับการพัฒนาองค์กร อยู่ในระดับมาก (คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐) 
รองลงมาคือ บทบาทด้านการให้ความสําคัญเร่ืองธรรมาภิบาลองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง (คิดเป็น
ร้อยละ ๗๔.๕๐) บทบาท ด้านการถ่ายทอดสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรรับรู้ เข้าใจถึงทิศทางขององค์กร 
อยู่ในระดับปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๓) และบทบาทที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
ในลําดับสุดท้าย คือ บทบาทด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี อยู่ในระดับปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๙)  
 
 
 
 



 ๒๔

ส่วนที่ ๒ การรับรู้ทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

๗. การรับรู้ทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

๗.๑ การรับรู้ เข้าใจทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ตารางที่ ๗ จํานวนและร้อยละของการรับรู้ เข้าใจทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 

 

การรับรู้ เข้าใจทิศทางของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ข้อความ 

จํานวน  ร้อยละ 

๑. วิสัยทัศน์ หมายถึง จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์การ เป็นจุดมุ่งหมาย
ที่เราคาดหวังว่าจะไปให้ถึงในอนาคต 

๓๘๔ 
 

๘๙.๑๐ 

๒. วิสัยทัศน์ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามแผนยุทธศาสตร์
สํานักงานฯ ฉบับที่ ๒ คือ สาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กรที่มี
ความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนการดําเนินงานด้านนติิบัญญัติของชาติ 

๓๖๐ 
 

๘๓.๕๓ 

๓. คําว่า “มืออาชีพ” หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้สั่งสมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๓๒๘ 
 

๗๖.๑๐ 

๔. พันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๒  คือ เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่การดําเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่
สาธารณชน และพันธกิจตามแผนฯ ฉบับที่ ๓ คือ สนับสนุนและ
ส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 

๒๘๑ 
 

๖๕.๒๐ 

๕. แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ มี ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และฉบับที่ ๓ มี ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๓๖๐ 
 

๘๓.๕๓ 

๖. ไม่เลือกปฏิบัติ ทํางานเป็นทีม เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมหลักของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

๓๘๓ 
 

๘๘.๘๖ 

                       ร้อยละเฉลี่ย ๘๑.๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๗ แสดงว่าบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับรู้ เข้าใจทิศทางของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในภาพรวม ร้อยละ ๘๑.๐๕  โดยประเด็นที่รับรู้ เข้าใจทิศทางของ
สํานักงานเป็นลําดับแรก คือ วิสัยทัศน์ หมายถึง จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์การ เป็นจุดมุ่งหมายท่ีเรา
คาดหวังว่าจะไปให้ถึงในอนาคต คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๐  และประเด็นที่รับรู้ เข้าใจ เป็นลําดับสุดท้าย 
คือ พันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๒  คือ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่การ



 ๒๕

ดําเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน และพันธกิจตามแผนฯ ฉบับที่ ๓ คือ สนับสนุนและส่งเสริม
งานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๐ 
 
 ๗.๒ การปฏิบัติตามทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   

ตารางที่ ๘ จํานวนและร้อยละของการปฏิบัติตามทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

ใช ่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 
ข้อคําถามที่ ๗ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ท่านคิดว่าค่านิยมหลักของสํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภาเป็นแนวทางใน 
การปฏิบัติของบุคลากร จนเป็น 
วัฒนธรรมองค์กรได้ 

๓๗๘ ๘๗.๗๐ ๒๖ ๖.๐๓ ๒๗ ๖.๒๖ 

 จากตารางที่ ๘ แสดงว่า การรับรู้ว่าค่านิยมหลักของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นแนวทาง 

ในการปฏิบัติของบุคลากร จนเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้ มีจํานวน ๓๗๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๐) 
ไม่ใช่ มีจํานวน ๒๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๓) และไม่แน่ใจ มีจํานวน ๒๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๖) 
 
ตารางที่ ๙ จํานวนและร้อยละของการปฏิบัติตามทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

นําไปใช้กําหนดเป็น
แผนงาน/โครงการ 
และเปา้หมายการ

ทํางาน 

นําไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ไม่เป็นประโยชน ์
ข้อคําถามที่ ๘ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ท่านคิดว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภา เป็นประโยชน์กับท่านในด้าน 
ใดบ้าง 

๒๙๓ ๖๗.๙๘ ๑๓๑ ๓๐.๓๙ ๗ ๑.๖๒ 

 
 จากตารางที่ ๙ แสดงว่า การรับรู้ว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประโยชน์ในการนําไปใช้กําหนดเป็นแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายการทํางาน 
มีจํานวน ๒๙๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙๘) นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีจํานวน ๑๓๑ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๙) ไม่เป็นประโยชน์ มีจํานวน ๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๒)   
 



 ๒๖

ตารางที่ ๑๐ จํานวนและร้อยละของการรับรู้ทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในประเด็น  
                การดําเนินการพัฒนาองค์กร 
 

ใช ่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
ข้อคําถามที่ ๙ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ท่านเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินการ 
พัฒนาองค์กร ตามคํารับรองการปฏิบัติ 
ราชการของสํานักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภา 

๓๙๕ ๙๑.๖๕ ๑๒ ๒.๗๘ ๒๔ ๕.๕๗ 

 
 จากตารางที่ ๑๐ แสดงว่า การรับรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการพัฒนาองค์กร ตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีจํานวน ๓๙๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๕) 
ไม่เห็นด้วย มีจํานวน ๑๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๘) และไม่ทราบ มีจํานวน ๒๔ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๕.๕๗) 
 

ตารางที่ ๑๑ การปฏิบัติตามทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยรวม  

คําถาม      ร้อยละ 
- ค่านิยมหลักของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของ 
บุคลากรจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้ 

     ๘๗.๗๐ 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็น 
ประโยชน์ในการนําไปใช้กําหนดเป็นแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายการทํางาน 

     ๖๗.๙๘ 

- เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการพัฒนาองค์กร ตามคํารับรองการปฏิบัติ 
ราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

     ๙๑.๖๕ 

รวมเฉล่ีย      ๘๒.๔๔ 

 จากตารางที่ ๑๑ แสดงว่าบุคลากรปฏิบัติตามทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยรวม   
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๔  โดยบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการพัฒนาองค์กร ตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๕  ค่านิยมหลักของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๗.๗๐ และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
เป็นประโยชน์ในการนําไปใช้กําหนดเป็นแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายการทํางานของบุคลากร  
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙๘  
 



 ๒๗

 
ตารางที่ ๑๒ การรับรู้ทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยรวม  

 
 

        การรับรู้ทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     ร้อยละ 

- การรับรู้ เข้าใจทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     ๘๑.๐๕ 

- การปฏิบัติตามทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา _   ๘๒.๔๔ 

                                 รวมเฉล่ีย     ๘๑.๗๔ 

  จากตารางที่ ๑๒ แสดงว่าการรับรู้ทิศทางของสํานักงานเลขาธิการโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 
๘๑.๗๔  โดยมีการรับรู้ เข้าใจทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๕ และ
ปฏิบัติตามทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๔  
 
ตารางที่ ๑๓ จํานวนและร้อยละของการรับรู้ทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในประเด็น         
                ช่องทางการสื่อสารทิศทางขององค์กร 

ข้อคําถามที่ ๑๐ 

ป้าย
ประกาศ/
บอร์ด
ต่างๆ 

การ
ประชุม
ระดับ
สํานัก 

อักษรว่ิง   
ณ    

อาคาร
รัฐสภา ๒ 

Intranet 
ของสํานัก

นโยบายและ
แผน 

Website 
ของ

สํานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 

แผ่น 
พับ 

เสียงประชา 
สัมพันธ์ตาม

สาย 

หนังสือ 
เวียน 

  ท่านทราบการสื่อสาร 
ทิศทางขององค์กรผ่าน 
ช่องทางใด 

 

๒๖๓ 
คน 

 

(ร้อยละ 
๖๑.๐๒) 

 

๑๒๕ 
คน 

 

(ร้อยละ 
๒๙.๐๐) 

๓๒ 
คน 

 

(ร้อยละ 
๗.๔๒) 

๑๔๓  
คน 

 

(ร้อยละ 
๓๓.๑๘) 

๓๐๔ 
คน 

 

(ร้อยละ 
๗๐.๕๓) 

๑๐๑ 
คน 

 

(ร้อยละ 
๒๓.๔๓) 

๑๑๘ 
คน 

 

(ร้อยละ 
๒๗.๓๘) 

๓๖๔ 
คน 

 

(ร้อยละ 
๘๔.๔๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘

ตารางที่ ๑๔ จัดลําดับช่องทางการสื่อสารที่บุคลากรรับรู้ เรียงลําดับจากมากไปน้อย  

ลําดับ ช่องทางการสื่อสาร จํานวน (คน) ร้อยละ 
๑. หนังสือเวียน ๓๖๔ ๘๔.๔๕ 
๒. Website ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๓๐๔ ๗๐.๕๓ 
๓. ป้ายประกาศ/บอร์ดต่างๆ ๒๖๓ ๖๑.๐๒ 
๔. Intranet ของสํานักนโยบายและแผน ๑๔๓ ๓๓.๑๘ 
๕. การประชุมระดับสํานัก ๑๒๕ ๒๙.๐๐ 
๖. เสียงประชาสัมพันธ์ตามสาย ๑๑๘ ๒๗.๓๘ 
๗. แผ่นพับ ๑๐๑ ๒๓.๔๓ 
๘. อักษรวิ่ง ณ อาคารรัฐสภา ๒ ๓๒ ๗.๔๒ 

 
 จากตารางที่ ๑๔ แสดงว่า การรับรู้ทิศทางขององค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ เรียงจากช่องทาง 
ที่รับรู้ มากท่ีสุดถึงน้อยที่สุด โดยช่องทางที่มีการรับรู้มากท่ีสุด คือ หนังสือเวียน มีจํานวน ๓๖๔ คน  
(คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๕) รองลงมา คือ Website ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีจํานวน ๓๐๔ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๓) ป้ายประกาศ/บอร์ดต่างๆ มีจํานวน ๒๖๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๒) 
Intranet ของสํานักนโยบายและแผน มีจํานวน ๑๔๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๘) การประชุมระดับ
สํานัก มีจํานวน ๑๒๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๙) เสียงประชาสัมพันธ์ตามสาย มีจํานวน ๑๑๘ คน  
(คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๘) แผ่นพับ มีจํานวน ๑๐๑ คน (คิดเป็น ร้อยละ ๒๓.๔๓) อักษรว่ิง ณ อาคาร
รัฐสภา ๒ มีจํานวน ๓๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๒)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙

ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรคในการทํางานที่เกิดจากการนาํองค์การของผู้บริหารและข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

๑. ในการบริหารงานของผู้บริหารท่ีผ่านมา สง่ผลกระทบอะไรต่อท่านบ้าง จงอธิบายมาโดย
ละเอียด 

ประเดน็ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
จํานวนผู้แสดง
ความคิดเหน็ 

๑. ไม่ส่งผลกระทบ  

   - เนื่องจากผู้บริหารมอบนโยบายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
๑๘ 

๒. ผลกระทบเชิงบวก  
  - ทําให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า ๒ 
  - ทําให้ได้รับความรู้ เรียนรู้งาน และแบบอย่างที่ดีต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด ๒ 
  - ได้รู้ถึงบทบาทและหน้าที่ในการทํางานในสํานักงานฯ ๑ 
  - สร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานที่ดี มีแรงจูงใจในการทํางาน ๓ 
  - มีการมอบหมายงานที่ชัดเจนและถูกต้อง มีการกระจายงาน ๒ 
  - ไม่ลําเอียงต่อการปฏิบัติงาน ๑ 
  - มีความกระตือรือร้นในการทํางานให้ดีที่สุด    ๑ 
  - ส่งเสริมให้ข้าราชการหันมาสนใจองค์กรมากข้ึน ๒ 
  - ทําให้มีระบบ ระเบียบในการทํางานมากขึ้น ๑ 
  - ได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ๑ 
๓. การตอบแบบสอบถามด้วยวิธีการกรอกชื่อ เพื่อ login เข้าระบบทําให้ข้อมูล 
ไม่เป็นความลับ ควรทําเป็นแบบสอบถามในรูปแบบเอกสารเพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคล 

๒ 

๔. นโยบายของผู้บริหาร ความไม่ชัดเจนในนโยบายของผู้บริหาร ทําให้มีการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติยู่บ่อยครั้ง ภาระงานเพิ่มข้ึน รวมท้ังขาดการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ยึดตามความคิดของตน ยากต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ผู้บริหาร 
จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ยอมรับความ
ผิดพลาด พร้อมรับฟังผู้อื่น 

๑๑ 

๕. คุณธรรมของผู้บริหาร ผู้บริหารบางท่านเลือกปฏิบัติ อคติ ไม่ให้ความเป็นธรรมต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะการพิจารณาผลงานเพื่อเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่ง ไม่สนับสนุน 
การทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชาเท่าที่ควร การแบ่งงานไม่ชัดเจน ไม่ให้ความช่วยเหลือใน
การแก้ไขปัญหา อยากให้ผู้บริหารมีธรรมาภิบาลมากๆ 

๙ 



 ๓๐

ประเดน็ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
จํานวนผู้แสดง
ความคิดเหน็ 

๖. การเข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหารควรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสํานักงานฯ ให้มากขึ้น 
เช่น กีฬานิติสัมพันธ์ ควรให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการแข่งขัน มีหน้าที่รับผิดชอบ 
เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ด ี
 

๒ 

๗. การสื่อสาร ผู้บริหารมีการสื่อสารค่อนข้างน้อย และเป็นการสื่อสารทางเดียวในการ 

แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ปฏิบัติ ทําให้ไม่มีโอกาสรับทราบปัญหา รวมทั้งการแก้ไข 
ปัญหา การปฏิบัติงานจึงไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่สะท้อนความเป็นรูปธรรม 
ของนโยบายอย่างชัดเจน ผู้บริหารจึงควรมีการสื่อสารกับข้าราชการทุกระดับให้มากขึ้น 
และควรแสดงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนภายในหน่วยงาน 
 

๗ 

๘. ขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติขาดขวัญกําลังใจ และขาดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน อยากให้ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา ลดอคติ การประชุมร่วมกันอย่างพร้อม
เพรียง ร่วมกันหาวิธีการทํางานที่ดีที่สุด แก้ปัญหาอย่างจริงใจ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ 
ผู้ปฏิบัติ รวมท้ังให้คําแนะนําร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนางาน ลดแรงกดดัน 
ให้ผู้ปฏิบัติในการเร่งดําเนินการ และค้นหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนา
องค์กรต่อไป 
 

๔ 

๙. การประเมินบุคลากร ด้วยการสอบสัมภาษณ์ ไม่มีความยุติธรรม ไม่มีมาตรฐาน 
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การหัวเราะ การดูถูก 
ด้วยคําพูดและท่าทาง 

๒ 

๑๐. การรับนโยบายจากฝ่ายการเมือง มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดยขาดการคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและอัตรากําลังของบุคลากรที่มีจํากัด เน้นการตอบสนองความพึงพอใจของ
สมาชิก เช่น การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ และคณะอนุกรรมาธิการ จํานวนมากเกิน
ความจําเป็น รวมทั้งการจัดสัมมนา ศึกษาดูงานจํานวนมาก จนเกิดภาวะงานล้นมือ  
ทําให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง 

๓ 

๑๑. การเปลี่ยนแปลงระบบการกําหนดตําแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง ทําให้เกิดการ
สับสนในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติไม่ทราบแนวทางการกําหนดทิศทาง ไม่มีการชี้แจงให้
ทราบก่อนล่วงหน้า โดยเฉพาะผลดีผลเสีย ซึ่งทําให้ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลเสียสิทธิ 

๒ 



 ๓๑

ประเดน็ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
จํานวนผู้แสดง
ความคิดเหน็ 

๑๒. การบริหารงานบุคคล  
     - ผู้บริหารยังไม่สามารถส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรให้ทํางานตามอํานาจหน้าที่
อย่างแท้จริง เช่น นิติกรต้องทํางานบริการท่ัวไปให้สมาชิก    
- ไม่มีการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  
     - การใช้เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือแทนการลงลายมือชื่อ ยังต้อง printกระดาษเหมือนเดิม 
ทําให้เสียงบประมาณแผ่นดิน 

๓ 

๑๓. ผู้บริหารควรน้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาใช้เป็น
แนวทาง คือ มีความเข้าใจในความต้องการของบุคลากรและผู้บริหาร  เข้าถึงบุคลากรและ
สามารถให้บุคลากรเข้าถึงผู้บริหารได้โดยง่ายเม่ือมีความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็น
ธรรม  ผู้บริหารต้องพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทําให้บุคลากรยอมรับและ
พร้อมจะปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาของผู้บริหาร 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒

๒. ท่านมีความประทับใจ ต่อการบริหารงานของผู้บริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาหรือไม่ 
ประการใด 

ประเดน็ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
จํานวนผู้แสดง
ความคิดเหน็ 

๑. ประทับใจ (๖๗) 
       - ประทับใจ ๑๗ 
 - ท่านทําหน้าที่ดีที่สุดแล้ว ๑ 
 - การวางตัวเป็นที่เคารพของลูกน้อง เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานที่ ๓ 
   ชัดเจน โดยเฉพาะการเข้าร่วมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
 - ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นคนดี ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรม ซื่อสัตย์  ๕ 
   กล้าปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาในการกระทําที่ถูกต้อง รักษาผลประโยชน์  
   บุคลากร คํานึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม  
 - ผู้บริหารบางท่านเด็ดขาด ๑ 
 - ให้คําแนะนําในการทํางาน ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน ๓ 
 - เม่ือมีปัญหาสามารถเข้าพบได้ง่าย เป็นกันเอง เข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา ๘ 
 - การบริหารงานค่อนข้างเป็นระบบ มีสวัสดิการ และรักษาสิทธิของข้าราชการ ๘ 
   ค่าตอบแทนพิเศษ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความเป็นมืออาชีพ  
   มีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านต่างๆ เช่น กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ส่งผลดี  
   บุคลากรและองค์กร  
 - ผู้บริหารให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึง รับฟังความคิดเห็น ๘ 
   ผู้ใต้บังคับบัญชา เน้นการมีส่วนร่วม พร้อมรับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไข  
  - เลขาธิการวุฒิสภาคนปัจจุบัน มีความเป็นผู้นํา มีจิตใจดี มีความเชื่อม่ัน มีความ ๔ 
   เมตตากรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสุภาพอ่อนโยน รับฟัง และดูแล  
   ทุกระดับเป็นอย่างดี มีความเสียสละ อทุิศเวลาให้ราชการอย่างเต็มที่ ถือเป็น  
   ที่ดี ขอให้กําลังใจท่านในการทํางาน  
 - ความตั้งใจของผู้บริหารในการขับเคลื่อนองค์การให้เจริญก้าวหน้า ๒ 
 - สร้างขวัญ กําลังใจที่ดีให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานในองค์กร คําชมและคําติ ๕ 
   ล้วนมีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง  
 - มีน้ําใจ มีจิตใจโอบอ้อมอารี  ๑ 
 - มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมที่จะทํางาน  ๑ 

 



 ๓๓

 

ประเดน็ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
จํานวนผู้
แสดงความ
คิดเห็น 

๒. ความไม่ประทับใจ  
 - ความไม่ประทับใจ ๓ 
 - ผู้บริหารไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับลูกน้อง  ๑ 
 - ผู้บริหารบางคนใช้อารมณ์เป็นใหญ่ ไม่มีความชัดเจน ไม่โปร่งใส เลือกปฏิบัติ 

้
๔ 

   กับความพึงพอใจของตนเอง ไม่สามารถชี้แจงการปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  
   เข้าใจได้ชัดเจน เช่น การจัดสรรเงินรางวัล การเลื่อนขั้น เลื่อนระดับการประเมิน  
   ผลงาน ทําให้เกิดความท้อแท้ในการทํางาน ขาดขวัญและกําลังใจ  
 - ผู้บริหารมีความอคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการใช้อํานาจหน้าที่ของตนอย่าง ๑ 
   ธรรมาภิบาล มิได้มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับ  
   บัญชา เน้นการให้นโยบายเพื่อปฏิบัติที่เป็นไปอย่างไม่มีเอกภาพ  
 - การบริหารจัดการด้านบุคลากร ไม่สนับสนุนด้านความก้าวหน้าในการทํางาน  ๓ 
   ผู้บริหารบางท่านในการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนระดับ ใช้คําถามที่เป็นเร่ือง  
   ดูถูก ทําให้บุคลากรย้ายออกไปจากสํานักงานฯ แม้ว่าจะมีการให้ค่าตอบแทน  
 - ผู้บริหาร บริหารงานภายใต้บริบทความประสงค์ของสมาชิกวุฒิสภา จึงเป็นงาน ๑ 
   ท้าทายที่จะบริหารงานได้อย่างสมดุลบนหลักของการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  
 - เนื่องจากโครงสร้างการบริหารเป็นแบบศูนย์รวมอํานาจมากเกินไป ลักษณะเป็นรูป ๑ 
   ปิรามิด การส่ือสารของผู้บริหารกับข้าราชการมีน้อยเกินไป ทําให้ไม่ทราบและไม่  
   ว่าผู้บริหารทําอะไร  
 - ผู้บริหารขาดภาวะผู้นํา ไม่ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่จัดหาอุปกรณ์สํานักงานที่ ๑ 
   อํานวยความสะดวกมาให้ ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศในการทํางานในการหารือ  
   มากกว่าการสั่งการ จูงใจ กระตุ้น และสร้างขวัญกําลังใจให้บุคลากร ยอมรับความ  
   แตกต่างของบุคลากรและดึงศักยภาพออกมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้บุคลากรยอมรับ   
   ไม่ควรให้การยอมรับโดยใช้อํานาจ  
 - ผู้บริหารบางท่านทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกอึดอัด วางตัวไม่ถูก ทําให้การทํางานไป ๑ 
   ตามหน้าที่ ไม่ได้ทํางานด้วยใจ  
๓. ประทับใจในระดับปานกลาง  ๓ 

 
 



 ๓๔
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๔. ข้อเสนอแนะ  
 - อยากให้ผู้บริหารพูดคุยกับผู้ปฏิบัติมากข้ึน ทําให้ทราบถึงปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ๑ 
   การปฏิบัติงาน  
 - อยากให้ผู้บริหารมีธรรมาภิบาล เพื่อให้บุคลากรเกิดการยอมรับ ๑ 
 - ควรพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและแผน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ๑ 
   ทันต่อสถานการณ์ ควรส่งไปอบรมภายนอก เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบ และ  
   ความกระตือรือร้นที่จะพฒันาตนเองให้ทันกับโลกภายนอก รวมทั้งนําความรู้มา  
   พัฒนาหน่วยงาน  
 - ขอเป็นกําลังใจให้ผู้บริหารในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ที่ว่า เป็น ๑ 
   ธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕

บทที่ ๕ 
สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการประเมิน 

๑. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร  
   การประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการนําองค์กรของผู้บริหารของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผลการประเมินพบว่า บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความ     
พึงพอใจต่อการนําองค์กรของผู้บริหารโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๕ 

๒. การรับรู้ทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
  การประเมินการรับรู้ทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาของบุคลากร ผลการ
ประเมินพบว่า บุคลากรรับรู้ทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยรวม ร้อยละ ๘๑.๗๔  

๓. ช่องทางการสื่อสารท่ีบุคลากรรับรู้ทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ผลการประเมินพบว่า บุคลากรรับรู้ทิศทางขององค์กรจากช่องทางการสื่อสาร ๓ ลําดับ

แรกตามลําดับ หนังสือเวียน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๕ รองลงมาคือ Website ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๓ และป้ายประกาศ/บอร์ดต่างๆ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๒ ช่องทางการ
สื่อสารที่บุคลากรรับรู้ทิศทางของสํานักงานฯ น้อยที่สุด คือ อักษรวิ่ง ณ อาคารรัฐสภา ๒ คิดเป็นร้อยละ
๗.๔๒ 

 ๔. ปัญหา อุปสรรค ในการทํางานที่เกิดจากการนําองค์กรของผู้บริหาร  
ผลการสํารวจพบว่า ในการบริหารงานของผู้บริหารที่ผ่านมา ไม่ส่งผลกระทบต่อ

บุคลากร และบุคลากรมีความประทับใจ ต่อการบริหารงานของผู้บริหาร   

ข้อเสนอแนะ  
 บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีข้อเสนอแนะในการบริหารงานของผู้บริหาร ดังนี้ 
 ๑. อยากให้ผู้บริหารพูดคุยกับผู้ปฏิบัติมากข้ึน จะทําให้ทราบถึงปัญหา ข้อดี ข้อเสียของการ
ปฏิบัติงาน  
 ๒. อยากให้ผู้บริหารมีธรรมาภิบาล เพื่อให้บุคลากรเกิดการยอมรับ 
 ๓. ควรพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและแผน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทันต่อสถานการณ์ 
ควรส่งไปอบรมภายนอก เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบ และเกิดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองให้
ทันกับโลกภายนอก รวมทั้งนําความรู้มาใช้พัฒนาหน่วยงาน 
 ๔. ขอเป็นกําลังใจให้ผู้บริหารในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ที่ว่า เป็นองค์กรธรรมาภิบาล   
ที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน  
 



 ๓๖

 

ข้อเสนอแนะคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การนําองค์กร 

 ผู้บริหารควรนําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจการกําหนดทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา การกําหนดทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗

บทที่ ๖ 
ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร 

 
  การเปรียบเทียบผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของ
ผู้บริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จากการสํารวจปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ มีผลดังนี้ 
 
๑ เปรียบเทียบร้อยละและระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร  

ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ 
บทบาทของผู้บริหาร 

ในการสํารวจความพึงพอใจ ร้อยละ 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
ระดับความ
พึงพอใจ 

๑. บทบาทด้านการกําหนดทิศทางของ
องค์กร 

๗๔.๐๖ ปานกลาง ๗๕.๐๐ มาก 

๒.บทบาทด้านการถ่ายทอดสื่อสารให้
บุคลากรในองค์กรรับรู้ เข้าใจถึงทิศทาง
ขององค์กร 

๗๒.๘๗ ปานกลาง ๗๓.๖๓ ปานกลาง 

๓.บทบาทด้านการสร้างบรรยากาศและ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรม
ต่างๆ เก่ียวกับการพัฒนาองค์กร 

๗๒.๕๖ ปานกลาง ๗๕.๐๐ มาก 

๔.บทบาทด้านการให้ความสําคัญเร่ือง
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม/      
ธรรมาภิบาลขององค์กร  

๗๔.๔๔ ปานกลาง ๗๔.๕๐ ปานกลาง 

๕. บทบาทด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 
(Role model) 

๗๓.๑๙ ปานกลาง ๗๓.๑๙ ปานกลาง 

ความพึงพอใจโดยรวม ๗๓.๓๗ ปานกลาง ๗๔.๒๕ ปานกลาง 

หมายเหตุ : บทบาทที่ ๔ ปี ๒๕๕๓ บทบาทด้านการให้ความสําคัญเร่ืองมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

                  บทบาทท่ี ๔ ปี ๒๕๕๔ บทบาทด้านการให้ความสําคัญเร่ืองธรรมาภิบาลขององค์กร  
 
 
 
 
 
 



 ๓๘

๒. เปรียบเทียบผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กร ทั้ง ๕ บทบาท ดังนี้ 
  ๒.๑ ตารางแสดงการเปรียบเทียบร้อยละและระดับความพึงพอใจบทบาทด้านการกําหนดทิศทางขององค์กร  

ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ 
บทบาทด้านการกําหนดทิศทางองค์กร 

ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
ระดับความ    
พึงพอใจ 

๑.มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ๗๔.๑๒ ปานกลาง ๗๕.๐๐ มาก 

๒. กําหนดทิศทางขององค์กรอย่างมี
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 

๗๕.๐๖ มาก ๗๕.๙๔ มาก 

๓. ประสานความร่วมมือ และผลักดันใน
การแก้ไขปัญหาขององค์กร 

๗๓.๓๗ ปานกลาง ๗๔.๕๖ ปานกลาง 

๔. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้
มีมาตรฐาน 

๗๓.๗๕ ปานกลาง ๗๔.๔๔ ปานกลาง 

๕. ส่งเสริมหน่วยงานให้มีความทันสมัย 
โปร่งใส และเป็นธรรม 

๗๔.๑๒ ปานกลาง ๗๕.๐๐ มาก 

ความพึงพอใจเฉล่ีย ๗๔.๐๖ ปานกลาง ๗๕.๐๐ มาก 

๒.๒ ตารางแสดงการเปรียบเทียบร้อยละและระดับความพึงพอใจ 
บทบาทด้านการถ่ายทอดส่ือสารให้บุคลากรในองค์กรรับรู้ เข้าใจถึงทิศทางขององค์กร  

ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ 
บุคลากรในองค์กรรับรู้ เข้าใจถึง
ทิศทางขององค์กร  ร้อยละ 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
ระดับความ    
พึงพอใจ 

๑. มีการประชุมชี้แจงนโยบายให้
บุคลากรทุกระดับทราบ 

๗๓.๒๕ ปานกลาง ๗๔ ปานกลาง 

๒. มีการมอบหมายงานและสั่งการ
ชัดเจน 

๗๓.๓๗ ปานกลาง ๗๓.๒๕ ปานกลาง 

๓. มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจถึงทิศ
ทางการบริหารงานขององค์กร 

๗๓.๘๑ ปานกลาง ๗๓.๘๑ ปานกลาง 

๔. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในองค์กร 
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองค์กร 

๗๒.๑๙ ปานกลาง ๗๓.๔๔ ปานกลาง 

๕. มีช่องทางการสื่อสารกับข้าราชการใน
ทุกระดับ 

๗๒.๐๖ ปานกลาง ๗๓.๕๖ ปานกลาง 

ความพึงพอใจเฉล่ีย ๗๒.๘๗ ปานกลาง ๗๓.๖๓ ปานกลาง 

บทบาทด้านการถ่ายทอดส่ือสารให้ 



 ๓๙

๒.๓ ตารางแสดงการเปรียบเทียบร้อยละและระดับความพึงพอใจ บทบาทด้านการสร้างบรรยากาศ 
และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร 

ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ บทบาทด้านการสร้างบรรยากาศ 
และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารฯ ร้อยละ 

๒.๔ ตารางแสดงร้อยละและระดับความพึงพอใจ บทบาทด้านการให้ความสําคัญเร่ืองมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๓  

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
ระดับความ    
พึงพอใจ 

๑. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับทราบ
และแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

๗๒.๐๐ ปานกลาง ๗๔.๘๑ ปานกลาง 

๒. มุ่งเน้นการสร้างขวัญ และกําลังใจใน
การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 

๗๑.๗๕ ปานกลาง ๗๕.๒๕ มาก 

๓. สร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน
ด้วยความจริงใจและเป็นกันเอง 

๗๒.๑๙ ปานกลาง ๗๕.๓๑ มาก 

๔. ส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อ
การปฏิบัติงานและองค์กร 

๗๓.๑๙ ปานกลาง ๗๔.๒๕ ปานกลาง 

๕. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความร่วมมือ
ร่วมใจในการปฏิบัติงาน 

๗๓.๖๒ ปานกลาง ๗๕.๒๕ มาก 

ความพึงพอใจเฉล่ีย ๗๒.๕๖ ปานกลาง ๗๕.๐๐ มาก 

ปี ๒๕๕๓ บทบาทด้านการให้ความสําคัญเร่ืองมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม 

 
ร้อยละ 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

๑. ปฏิบัติงานโดยยึดม่ันเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก ๗๕.๐๐ มาก 
๒. ปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและมีความ
ซื่อตรง 

๗๔.๔๔ ปานกลาง 

๓. ยึดม่ันในหลักการและถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

๗๕.๐๐ มาก 

๔. ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพในการปฏิบัติงาน ๗๔.๘๑ ปานกลาง 
๕. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง และความเสมอ
ภาคเป็นธรรม 

๗๒.๘๑ ปานกลาง 

ความพึงพอใจเฉล่ีย ๗๔.๔๔ ปานกลาง 



 ๔๐

๒.๕ ตารางแสดงร้อยละและระดับความพึงพอใจ บทบาทด้านการให้ความสําคัญเรื่องธรรมาภิบาล
องค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

ปี ๒๕๕๔ บทบาทด้านการให้ความสาํคัญ 
เรื่องธรรมาภิบาลองค์กร 

 ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

๑. กําหนดนโยบายโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ๗๔.๖๙ ปานกลาง 
๒. ยึดถือ และเช่ือมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ๗๔.๕๖ ปานกลาง 
๓. ปฏิบัติตนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  ๗๔.๒๕ ปานกลาง 

๔. คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ๗๔.๔๔ ปานกลาง 
๕. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง และความเสมอภาค เป็น
ธรรม  

๗๔.๕๖ ปานกลาง 

ความพึงพอใจเฉลี่ย ๗๔.๕๐ ปานกลาง 

หมายเหตุ : ตามคู่มือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กําหนดให้
สํารวจในบทบาทที่ ๔ บทบาทด้านการให้ความสําคัญเรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม/คู่มือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔กําหนดให้สํารวจในบทบาทท่ี ๔ บทบาทด้านการให้
ความสําคัญเร่ืองธรรมาภิบาลองค์กร มีความแตกต่างกันจึงไม่ได้นําเสนอรายละเอียดในเชิงเปรียบเทียบ 

๒.๖ ตารางแสดงการเปรียบเทียบร้อยละและระดับความพึงพอใจ บทบาทด้านการเป็น
แบบอย่างท่ีดีและส่งเสริมให้เกิดระบบคุณธรรม และจริยธรรม  

 

ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ 
บทบาทด้านการเป็นแบบอยา่งที่ดี และส่งเสริมให้

เกิดระบบคณุธรรมและจริยธรรม ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
ระดับความ  
พึงพอใจ 

๑. ซื่อสัตย์สจุรติต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยปราศจาก
อคติและความลําเอียงในการปฏิบัติงาน 

๗๒.๕๖ ปานกลาง ๗๔.๕๐ ปานกลาง 

๒. ให้ความสําคัญกับการประสานความคิด และ
ประสานประโยชน์ 

๗๓.๕๖ ปานกลาง ๗๓.๕๖ ปานกลาง 

๓. ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจในการ
บริหารงาน 

๗๓.๔๔ ปานกลาง ๗๓.๔๔ ปานกลาง 

๔. มีความมุ่งมัน่กล้าหาญในการตัดสินใจ ๗๓.๒๕ ปานกลาง ๗๓.๒๕ ปานกลาง 
๕. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อํานาจตัดสินใจ ๗๓.๒๕ ปานกลาง ๗๓.๒๕ ปานกลาง 
๖. มีผู้บริหารที่ท่านสามารถยึดเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติตนได้ 

๗๓.๐๖ ปานกลาง ๗๓.๑๓ ปานกลาง 

ความพึงพอใจเฉลี่ย ๗๓.๑๙ ปานกลาง ๗๓.๑๙ ปานกลาง 



๔๑ 

บรรณานุกรม 
 
จารุวรรณ พูพะนียด. ๒๕๔๒. ผลของการใช้เทคนิคทบทวนความรู้เดิมแบบต่างๆ ที่มีต่อความพึง

พอใจการมีส่วนร่วมในการเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. ปริญญานิพนธ์ คม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์). กรุงเทพฯ : 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์.๒๕๔๙. คู่มือสํารวจความพึงพอใจลูกค้า. กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ 

นพวรรณ กาญจนะวรรณ. ๒๕๔๐. การศึกษารูปแบบการบังคับบัญชาตามการรับรู้และความ
ต้องการของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา : กรณีศึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย วิทยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ๒๕๕๑, ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การนําองค์กร : วิชั่น พร้ินท์ แอนด์ มีเดีย จํากัด  

รติกร เวชชะ : ๒๕๔๑. ความพึงพอใจในงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อแบบภาวะผู้นํา : 
กรณีศึกษากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๖. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : นานมี
บุคพับลิเคชั่นส์ จํากัด. 

สมยศ นาวีการ. ๒๕๔๐ การบริหารและพฤติกรรมองค์การ.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ผู้จัดการ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ๒๕๕๐.การสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

ห้องสมุดรัฐสภาปีงบประมาณ ๒๕๕๐. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร. 

Engel F. James, Blackwell D. Roger and Miniard W. Paual. ๑๙๙๕. Consumer 
Behavior. 8th ed. Olando, FL: The Dryden Dreys. 

Likert, Rensis. ๑๙๖๑. NEW Patterns of Management. New York : Mcgraw – Hill. 
Richard F. Gerson. ๑๙๙๓. Measuring Customer Satisfaction. Greenville, TX. : Crisp 
Pub Inc. 
Rust, Roland T, and Richard L. Oliver. ๑๙๙๔. Service Quality : New Directions in 

Theory and Practice. London : SAGE Publication. 
Thomas J.O. and  Earl S.W. ๑๙๙๕. Why satisfied Customer defect. Harvard 

Business     Review 3. 
Wolman, Benjamin B. ๑๙๗๓. Dictionary of Behavior Science. New York : Von 

Nestrend reinhold Company. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



 
 

 
 

         แบบสอบถามการกําหนดทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
                              ประจําปีงบประมาณ 2554  

 
  
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร และเป็น  
การสํารวจการรับรู้ เข้าใจ ทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการตาม
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

คําอธิบาย   
 ผู้บริหาร หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา และผู้อํานวยการสํานัก 
 ระบบการนําองค์กรของผู้บริหาร หมายถึง วิธีการบริหาร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ       
ที่ผู้บริหารส่วนราชการนํามาใช้ทั่วทั้งส่วนราชการ ซึ่งเป็นพื้นฐานและวิธีการใช้ในการตัดสินใจเรื่องสําคัญ       
การสื่อสารและการถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ รวมถึงโครงสร้างและกลไกในการตัดสินใจ การเลือกสรร และการ
พัฒนาผู้นําและผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการเสริมสร้างค่านิยม ทิศทาง และความคาดหวังด้านผลการดําเนินงาน 

คําชี้แจง 
 1.  การตอบแบบสอบถามฉบับนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ ทั้งสิ้น และไม่มีผลต่อ
การปฏิบัติงานของท่านแต่อย่างใด ข้อมูลที่ได้รับจากท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับและนําเสนอในภาพรวม
เท่านั้น  จึงขอความกรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริง และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของท่านมากที่สุด 
เพื่อที่จะได้นําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

        2.  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 คําถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร        
          ส่วนที่ 2  การรับรู้ทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา      
  ส่วนที่ 3  ปัญหาอุปสรรคในการทํางานที่เกิดจากการนําองค์การของผู้บริหารและข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ          
   
  
 

    ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
      คณะทํางานหมวด 1 การนําองค์กร  
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ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร  
 

คําช้ีแจง   ข้อคําถาม 1 – 5 โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในระดับความพึงพอใจของท่าน ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

มากที่สุด  หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจมากที่สุด 
มาก     หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจมาก 
ปานกลาง           หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจปานกลาง 
น้อย            หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจน้อย 
น้อยที่สุด  หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ระดับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร มาก มาก ปาน น้อย น้อย

ที่สุด กลาง ที่สุด 
    

1. บทบาทด้านการกําหนดทิศทางขององค์กร  
     1.1 มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ         
     1.2 กําหนดทิศทางขององค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 
     1.3 ประสานความร่วมมือ และผลักดันในการแก้ไขปัญหาขององค์กร 
     1.4 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีมาตรฐาน 
     1.5 ส่งเสริมหน่วยงานให้มีความทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม 

2. บทบาทด้านการถ่ายทอดสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรรับรู้ เข้าใจถึง 
      ทิศทางขององค์กร 
      2.1 มีการประชุมชี้แจงนโยบายให้บุคลากรทุกระดับทราบ 
      2.2 มีการมอบหมายงานและสั่งการชัดเจน 
        2.3 มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจถึงทิศทางการบริหารงานขององค์กร 
      2.4 เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในองค์กร เสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาองค์กร 
      2.5 มีช่องทางการสื่อสารกับข้าราชการในทุกระดับ 
3. บทบาทด้านการสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารใน 
     กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร 
     3.1 เปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับทราบและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
     3.2 มุ่งเน้นการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
     3.3 สร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานด้วยความจริงใจและเป็นกนัเอง 
     3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและองค์กร 
     3.5 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน   
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ระดับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร มาก มาก ปาน น้อย น้อย

ที่สุด กลาง ที่สุด 
     4. บทบาทด้านการให้ความสําคัญเรื่องธรรมาภิบาลขององค์กร  

 
      4.1  กําหนดนโยบายโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
     4.2  ยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกต้อง ดีงาม 
     4.3  ปฏิบัติตนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
     4.4  คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  
     4.5  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง และความเสมอภาคเป็นธรรม 
5. บทบาทด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 
    5.1 ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น โดยปราศจากอคติและความ 
         ลําเอียงในการปฏิบัติงาน 
    5.2 ให้ความสําคัญกับการประสานความคิด และประสานประโยชน์ 
    5.3 ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจในการบริหารงาน 
    5.4 มีความมุ่งมั่นกล้าหาญในการตัดสินใจ 
    5.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อํานาจตัดสินใจ 
    5.6 มีผู้บริหารที่ท่านสามารถยึดเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนได้ 

         
 
 

โปรดทําเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด                        
1. ท่านทราบหรือไม่ว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง อะไร 
         จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์การ เป็นจุดมุ่งหมายที่เราคาดหวังว่าจะไปให้ถึงในอนาคต  

  วิธีการดําเนินงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ จําเป็นในการดําเนินงาน ทั้งงานประจํา หรืองานโครงการ 

2. ท่านทราบหรือไม่ว่า วิสัยทัศน์ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามแผนยุทธศาสตร์สํานักงานฯ ฉบับที่ 2  
         เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนการดําเนินงาน 
              ด้านนิติบัญญัติของชาติ 
         สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการสนับสนุนการดําเนินงานของวุฒิสภา 
3. คําว่า “มืออาชีพ” หมายถึง 
         ผู้ที่ปฏิบัติงานเก่ง รอบรู้ สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย  
         ผู้ที่ปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
         ผู้ที่ปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนที่ 2 การรับรู้ ทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา       
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4. ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
         สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล  

  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่การดําเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน 
         ให้บริการและสนับสนุนวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาในด้านการประชุม วิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
             และการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร การต่างประเทศ งานธุรการ และสวัสดิการ 
5. แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2  และฉบับที่ 3 มีก่ีประเด็นยุทธศาสตร์ 
        ฉบับที่  2  มี  3 ประเด็นยุทธศาสตร์  ฉบับที่ 3 มี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  
        ฉบับที่  2  มี  5 ประเด็นยุทธศาสตร์  ฉบับที่ 3 มี 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
        ฉบับที่  2  มี  4 ประเด็นยุทธศาสตร์  ฉบับที่ 3 มี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์   
6. ท่านทราบหรือไม่ว่าข้อใด ไม่ใช่ค่านิยมหลักของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
       ไม่เลือกปฏิบัติ 
       ทํางานเป็นทีม  
       ประหยัด 
7. ท่านคิดว่าค่านิยมหลักของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร จนเป็นวัฒนธรรม 
   องค์กรได้ 

 ใช่ 
        ไม่ใช่ 
        ไม่แน่ใจ 
8. ท่านคิดว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประโยชน์กับท่านในด้านใดบ้าง 
         นําไปใช้กําหนดเป็นแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายการทํางาน 
         นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
         ไม่เป็นประโยชน์  

9. ท่านเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการพัฒนาองค์กร ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
         ใช่  

   ไม่ใช่ 
         ไม่ทราบ    
10. ท่านทราบการสื่อสารทิศทางขององค์กรผ่านช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
         ป้ายประกาศ/บอร์ดต่างๆ              แผ่นพับ 
          การประชุมระดับสํานัก                เสียงประชาสัมพันธ์ตามสาย 
          อักษรวิ่ง ณ อาคารรัฐสภา 2          หนังสือเวียน 
          Intranet ของสํานักนโยบายและแผน  
          เว็บไซต์ http:// www.senate.go.th ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคในการทํางานที่เกิดจากการนําองค์การของผู้บริหารและข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ      

      1. ในการบริหารงานของผู้บริหารที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอะไรต่อท่านบ้าง จงอธิบายมาโดยละเอียด 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.  ท่านมีความประทับใจ ต่อการบริหารงานของผู้บริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือไม่ประการใด  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 



ความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี่อการนําองค์กรของผู้บริหาร 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2553 และ 2554

71 71.5 72 72.5 73 73.5 74 74.5 75 75.5

กําหนดทิศทาง

ถ่ายทอดสื่อสาร

สร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วม

ธรรมาภิบาล

การเปน็แบบอย่างที่ดี

ปี 2554

ปี 2553

บทบาท

ร้อยละ



ช่องทางการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เสียงประชาสัมพนัธ์ตามสาย

 ๒๗.๓๘ %

แผ่นพบั
๒๓.๔๓%

อักษรวิ่ง 
ณ อาคารรัฐสภา ๒

๗.๔๒%
หนังสือเวียน
๘๔.๔๕%

Website
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๗๐.๕๓%

ป้ายประกาศ/บอร์ดต่างๆ
๖๑.๐๒%

Intranet ของ
สํานักนโยบายและแผน

๓๓.๑๘%

การประชุม
ระดับสํานัก
๒๙.๐๐%
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