
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ 

ของบุคลากรที่มีตอการนําองคกรของผูบริหาร 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด ๑ การนาํองคกร 
 



คํานํา  
 

 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอการนําองคกรของผูบริหาร เปนการ

ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ          

พ.ศ.๒๕๕๓ โดยไดกําหนดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)    

เปนตัวชี้วัดที่ ๑๐ ในมิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาองคกร ซึ่งเปนตัวชี้วัดยอยที่ ๑๐.๒ ระดับความสําเร็จ

ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของ          

สวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด ๗)  

 รายงานเรื่องดังกลาว เปนการสะทอนผลลัพธของการปรับปรุงองคกรในหมวดที่ ๑ การนําองคกร 

เพ่ือยกระดับเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ

เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหาร อันจะกอใหเกิดประโยชนผูบริหารและผูใตบังคับบัญชา

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตอไป  

 
 

   
คณะทํางานพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

(Working Team) หมวดที่ ๑ การนําองคกร   
สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

กันยายน ๒๕๕๓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
  หนา 

  บทสรุปผูบริหาร ก 

บทที่  ๑   บทนํา ๑ 

  หลักการและเหตุผล ๑ 

  วัตถุประสงคของการประเมิน ๒ 

  ขอบเขตของการประเมิน ๓ 

  กรอบแนวคดิในการประเมนิ ๓ 

  นิยามศัพทเฉพาะ ๓ 

  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  ๓ 
บทที่  ๒   ทบทวนวรรณกรรม ๔ 

  ความหมายและทฤษฎีที่เก่ียวกับความพงึพอใจ ๔ 

  ทฤษฎีเก่ียวกับผูนาํ ๗ 

  งานวิจัยที่เก่ียวของ ๑๑ 

บทที่  ๓  วิธีดําเนินการประเมิน ๑๒ 

  ประชากรและกลุมตัวอยาง ๑๒ 

  เครื่องมือที่ใชในการประเมนิ ๑๒ 

  การเก็บรวบรวมขอมูล ๑๒ 

  การวิเคราะหขอมูล ๑๒ 

บทที่  ๔  ผลการประเมิน ๑๔ 

  สวนที่ ๑ ความพึงพอใจตอการนําองคกรของผูบริหาร ๑๔ 

  สวนที่ ๒ บทบาทของผูบรหิารตอการนาํองคกร ๒๐ 

บทที่  ๕  สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะ  ๒๓ 

  สรุปผลการประเมิน ๒๓ 

  ขอเสนอแนะ ๒๕ 

   บรรณานุกรม ๒๗ 

   ภาคผนวก  ๒๘ 

 แบบสอบถาม  ๒๙ 

 



 
ก

 
บทสรุปผูบริหาร 

 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ โดยกําหนดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปน

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ และกําหนดระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย

ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน (หมวด ๗) เปนตัวชี้วัดยอย ซึ่งเปนการสะทอนผลลัพธของการปรับปรุงองคกร โดยใน

หมวด ๑ การนําองคกร ไดกําหนดตัวชี้วัดเปน RM ๑: รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนํา
องคกรของผูบริหาร 

 คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด ๑ การนําองคกร 

ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนําองคกรของผูบริหาร สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา โดยทําการสํารวจบทบาทของผูบริหารครอบคลุม ๕ ประเด็น คือ 
๑. การกําหนดทิศทางขององคกร 
๒. การถายทอดสื่อสารใหบุคลากรในองคกรรับรู เขาใจถึงทิศทางขององคกร 
๓. การสรางบรรยากาศและการมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการพัฒนาองคกร 
๔. การใหความสําคัญเรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
๕. การเปนแบบอยางที่ดี และสงเสริมใหเกิดระบบคุณธรรมและจริยธรรม  
ผูตอบแบบสอบถามเปนขาราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๑,๐๓๕ ชุด ไดรับ

กลับมา จํานวน ๔๓๐ ชุด คิดเปนรอยละ ๔๑.๕๔  
 จากผลการสํารวจพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการนําองคกรของผูบริหาร

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๗๓.๓๗ เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนกับเกณฑ

ที่กําหนดไวตามตัวชี้วัดยอยที่ ๑๐.๒ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ

เปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ ๑ การนําองคกร RM ๑: รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนํา
องคกรของผูบริหาร อยูที่ระดับคะแนน ๓.๖๗  

 
 
 
 

  



 
บทที่ ๑ 

บทนํา 

หลักการและเหตุผล  

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติของ

สมาชิกรัฐสภา สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและบุคคลในวงงานรัฐสภาในดานการตรากฎหมาย การ

ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน และการใหความเห็นชอบสนธิสัญญา กรอบความรวมมือ และ

ขอตกลงฯ ระหวางประเทศ และเพ่ือใหการปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกวุฒิสภา  กรรมาธิการ 

และบุคคลในวงงานรัฐสภา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

เพ่ือใหเปนไปตามพันธกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา 

ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบใหมีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ เพ่ือเปนการเสริมสรางการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และเปนแนวทางในการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการให  

บังเกิดผลที่พึงประสงค สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดทําการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ โดยไดกําหนดระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปนปแรก อยูในตัวชี้วัดที่ ๑๖ ในมิติที่ ๔ มิติ

ดานการพัฒนาองคกร น้ําหนักรอยละ ๕ เปนตัวชี้วัดที่มีการวัดผลการดําเนินการแบบ Milestone โดยมี
จุดเนนเพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดย

ไดจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร รายงานผลการดําเนินการบริหารจัดการ การประเมินองคกรดวย

ตนเอง (Self –Assessment) ซึ่งทําใหทราบจุดแข็งและโอกาสการปรับปรุง รวมทั้งไดจัดทําแผนพัฒนา
องคการสําหรับดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ไดกําหนดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) เปนตัวชี้วัดที่ ๑๐ ในมิติที่๔ มิติดานการพัฒนาองคกร น้ําหนักรอยละ ๒๕ 

แบงเปน ๓ ตัวช้ีวัดยอย ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ ) 
๑๐.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  ๘ 
๑๐.๒ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ

ผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(หมวด ๗)  

๑๔ 

๑๐.๓ ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๔  

๓ 

รวม ๒๕ 



 ๒

  

 จากตัวชี้วัดยอยที่ ๑๐.๒ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย

ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน (หมวด ๗)  ซึ่งเปนการสะทอนผลลัพธของการปรับปรุงองคกรทั้งในหมวดที่ดําเนินการ

และหมวดที่ไมไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือใหสวนราชการใหความสําคัญกับการ

ดําเนินการที่ครอบคลุมทุกหมวด โดยไดกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญที่สะทอนผลลัพธในหมวด ๑ การนําองคกร      

คือ RM ๑: รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนําองคกรของผูบริหาร น้ําหนัก (รอยละ) ๒ 

เกณฑการใหคะแนนตาม RM ๑ จะพิจารณาจากรอยละความพึงพอใจที่ไดจากการสํารวจ เปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว ดังนี้ 

 

เกณฑการใหคะแนน (รอยละ) หมวด ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 

(รอยละ) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ RM๑ : รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ตอการนาํองคกรของผูบริหาร  

๒ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 

 
เพ่ือใหการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒  เปนไปตามเกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working 
Team) หมวด ๑ การนําองคกร จึงจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนําองคกร

ของผูบริหาร เพ่ือจะไดนําขอมูลมาประกอบการพัฒนาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และยกระดับเกณฑ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหเกิดประสิทธิผลตอไป 

วัตถุประสงคของการประเมิน 
เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนําองคกรของผูบริหาร ในการกําหนด

ทิศทางขององคกร ซึ่งเปนสวนหนึง่ของการดําเนนิการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA)  

 

 

 

 

 

 



 ๓

  

ขอบเขตการประเมิน 
การประเมินครั้งนี้จะประเมินเฉพาะความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนําองคกรของ

ผูบริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยครอบคลุมเฉพาะ  ๕  บทบาท ดังนี้ 
๑. บทบาทดานการกําหนดทิศทางขององคกร 
๒. บทบาทดานการสื่อสารและการสรางความเขาใจทิศทางขององคกรใหบุคลากรรับรู  
๓. บทบาทดานการสรางบรรยากาศและการมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับ

การพัฒนาองคกร  
๔. บทบาทดานการใหความสําคัญเรื่องมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
๕. การเปนตัวอยางที่ดี (Role Model) ของผูบริหารในการดําเนินการเรื่องตางๆ  

กรอบแนวคิดในการประเมนิ 
การประเมินระดับความพึงพอใจตอการนําองคกรของผูบริหารในครั้งนี้  เปนการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการสังกัดรัฐสภา จะตองดําเนินการเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) ซึ่งเปนการสะทอนผลลัพธของการดําเนินการตามเกณฑ PMQA ในหมวดที่ ๑ การนําองคกร  

นิยามศัพทเฉพาะ 
ผูบริหาร หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒสิภา และผูอํานวยการสํานัก  
บุคลากร หมายถึง ขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระบบการนําองคกรของผูบริหาร หมายถึง วิธีการบริหาร ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ

ที่ผูบริหารสวนราชการนํามาใชทั่วทั้งสวนราชการ ซึ่งเปนพื้นฐานและวิธีการใชในการตัดสินใจเรื่องสําคัญ 

การสื่อสารและการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ รวมถึงโครงสรางและกลไกในการตัดสินใจ การเลือกสรร 

และการพัฒนาผูนําและผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนการเสริมสรางคานิยม ทิศทาง และความคาดหวัง

ดานการผลการดําเนินการ  

   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
ไดทราบระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนําองคกรของผูบริหาร ในการกําหนด

ทิศทางขององคกร ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
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บทที่ ๒ 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การสํารวจความพึงพอใจครั้งนี้ มีแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการสํารวจ สรุปสาระสําคัญ 

ดังนี้ 
ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
คําวา “พอใจ” ตามคําจํากัดความของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒) หมายถึง 

สมใจ ชอบใจ 
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ตามคําจํากัดความของพจนานุกรมทางดานพฤติกรรมศาสตร 

หมายถึง สภาพของบุคคลที่มีความสุข ความอิ่มเอมใจ เมื่อความตองการหรือแรงจูงใจไดรับการ

ตอบสนองความพึงพอใจ  
ตามคําจํากัดความของพจนานุกรมดานจิตวิทยา หมายถึง ความรูสึกข้ันแรกเมื่อบรรลุ

วัตถุประสงคและเปนความรูสึกข้ันสุดทายเมื่อบรรลุถึงจุดมุงหมายโดยมีแรงกระตุน 
ความพึงพอใจ ตามทฤษฎีของ Morse หมายถึง สภาพจิตใจที่ปราศจากความเครียด ทั้งนี้เพราะ

ธรรมชาติของมนุษยมีความตองการ ถาความตองการนั้นไดรับการตอบสนองทั้งหมดหรือบางสวน

ความเครียดก็จะลดนอยลงความพึงพอใจจึงจะเกิดข้ึน และในทางกลับกันหากความตองการนั้นไมไดรับ
การตอบสนองความเครียดความไมพึงพอใจจะเกิดขึ้น 

Wolman (๑๙๗๓) กลาววา ความพึงพอใจเปนสภาพความรูสึกของบุคคลที่มีความสุข ความอิ่ม
เอมใจ เม่ือความตองการหรือแรงจูงใจของตนเองไดรับการตอบสนอง 

ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ (๒๕๔๙) ความพึงพอใจของลูกคามีความเกี่ยวโยงกัน ๓ ฝาย ไมวาจะ
เปนความสัมพันธระหวางลูกคากับตัวสินคาหรือบริการที่ไดรับ รวมถึงความสัมพันธระหวางลูกคากับ

ผูขายหรือผูใหบริการ และความสัมพันธระหวางผูขายหรือผูใหบริการกับตัวสินคาและบริการ โดยความ
พึงพอใจลูกคาสามารถวัดไดจากการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสินคาหรือบริการที่ไดรับกับส่ิงที่

ไดจริง หรือส่ิงที่ลูกคาคาดหวังไว โดยความสัมพันธดังกลาวอาจเปนไดหลายลักษณะ เชน ความสัมพันธ
แบบครั้งคราวหรือเปนประจําตอเนื่อง ความสัมพันธอาจเกี่ยวของกับสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง 
หรือหลายชนิดประกอบกัน ผูเก่ียวของในความสัมพันธนี้อาจเกิดข้ึนระหวางลูกคากับผูขายหรือผู

ใหบริการโดยตรงเพียง ๒ ฝาย หรืออาจมีฝายอื่นเขามาเกี่ยวของ รวมถึงสินคาและบริการนี้อาจเกี่ยวของ
กับเรื่องอารมณ ความรูสึกที่มีตอตราสินคาเปนตน อาจกลาวไดวาความพึงพอใจลูกคามิไดมีรูปแบบ
ตายตัว สามารถเปนไปไดหลายลักษณะ อาจเกี่ยวของกับบุคคลเพียง ๒ คน หรือมากกวานี้ก็ได ลูกคา
อาจมีความพึงพอใจต่ําๆ ทั้งๆ ที่สินคาหรือบริการมีคุณภาพสูง หรือลูกคาอาจมีความพึงพอใจสูง ทั้งๆ 
ที่สินคาหรือบริการมีคุณภาพต่ํา 

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีบุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่ง
จะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของบุคคลนั้นไดรับการตอบสนองในสิ่งท่ีไดตั้งความคาดหวังไว แตหาก

ไมไดรับการตอบสนองความพึงพอใจจะลดลงถึงข้ันไมพอใจ 
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การสรางอิทธิพลตอผูรับบริการนอกจากความรู ความเขาใจใน “ความตองการ” ของผูรับบริการ
ความรูในกระบวนการทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูรับบริการ ซึ่งไดแก การรับรู ทัศนคติ
ความคาดหวัง และความพึงพอใจ จัดเปนเรื่องพ้ืนฐานที่ตองทําความเขาใจดวย (Engel, Blackwell & 
Miniard, ๑๙๙๕) 

Gerson (๑๙๙๓) กลาววา การทําใหเกิดความพึงพอใจนั้น เปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงในการ

ใหบริการเพราะวาความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกิจกรรมสามารถดําเนินตอไปได เนื่องจากถา
ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจข้ึนก็อาจจะยุติการทํากิจการนั้นๆ และถึงแมวากิจการจะมอบบริการที่ดี
เลิศใหกับผูรับบริการ แตถาบริการที่ดีนั้นไมไดทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจได ก็ถือวาการ

ดําเนินงานนั้นไมประสบความสําเร็จ 
Rust & Oliver (๑๙๙๔) ไดกลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสําคัญของความพึงพอใจวา การเขาใจ

ถึงแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนส่ิงสําคัญในการที่จะทําใหการจัดการเกี่ยวกับ

คุณภาพ การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องจากความพึงพอใจเปนสิ่งที่เกิดข้ึนในใจผูรับบริการมี
ผลตอความทรงจําและนําไปสูการตัดสินใจในอนาคตของผูรับบริการ ดังนั้น ถาสามารถเขาใจถึงจิตใจ
ของผูรับบริการวาปจจัยใดจะทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจไดก็จะทําใหประสบความสําเร็จได 

Thomas & Earl (๑๙๙๕ : ๘๘-๘๙) ไดใหแนวความคิดความพึงพอใจไววา “การวัดความพึง
พอใจเปนวิธีหนึ่งที่ใชกันอยู เพ่ือทราบผลของการใหบริการที่ดีเลิศที่ทําใหลูกคาพอใจ เปนที่บริษัทเชื่อ

วามีคุณคาและควรใหความเขาใจในความตองการและปญหาของลูกคาในการบริการ ผูบริหารของ

องคกรตองมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพใหเกิดประสิทธิผลและผลดีอยางตอเนื่อง ดังนั้น 

การสํารวจความพึงพอใจจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการ” 
 
การวัดความพึงพอใจ 
การวัดความพึงพอใจเปนสิ่งจําเปนในการพิจารณาจากความรูสึกพึงพอใจหรืออารมณทางบวก

ที่เกิดรวมกับการแสดงพฤติกรรม ซึ่งปฏิกิริยาทางอารมณนั้นไมจําเปนตองแสดงใหผูอ่ืนเห็นทั้งนี้ข้ึนอยู
กับบุคคลหรือสถานการณ ซึ่ง แครธวูลและคณะ (Krathwolh et al., ๑๙๖๔ : ๑๓๐ – ๑๓๒ อางถึงใน     
จารุวรรณ พูพะนียด ๒๕๔๒ : ๒๔) กลาวถึงการวัดความพึงพอใจพอสรุปไดวา การวัดความพึงพอใจ
ประกอบดวย 

๑. การระบุพฤติกรรมที่บงชี้ความพึงพอใจ 
๒. วิธีการบันทึกพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพึงพอใจอยางเปนระบบ 
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วิธีการวัดความพึงพอใจ 
เนื่องจากความพึงพอใจเปนพฤติกรรมภายใน บางครั้งไมไดแสดงออกมาเปนพฤติกรรม

ภายนอกและพฤติกรรมภายนอกอยางเดียวอาจมาจากพฤติกรรมภายในที่แตกตางกัน เครื่องมือที่ใช

พฤติกรรมที่ดีสามารถลวงพฤติกรรมภายในใหแสดงเปนพฤติกรรมภายนอกไดบาง การวัดความ       

พึงพอใจจึงอาจใชการวัดไดดังนี้ (Krathwolh et al., ๑๙๖๔ : ๑๓๐ – ๑๓๘ อางถึงใน จารุวรรณ  พูพะเนียด. 
๒๕๔๒ : ๒๖) 

๑. การใหเขาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ การปฏิบัติ และความพึงพอใจของตนเอง
โดยใชเครื่องมือดังตอไปนี้ 

๑.๑ แบบตรวจสอบรายการ ซึ่งประกอบดวยขอความอธิบายเรื่องราวแลวใหผูตรวจสอบกับ

ความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของตนเอง 
๑.๒ มาตราสวนประเมินคา ประกอบดวยขอความอธิบายเรื่องราวหรือคุณลักษณะที่ตองการวัด

ใหผูตอบอานขอความแลวพิจารณาวาตนเองมีความรูสึกในระดับใด 
๑.๓ แบบจับคู โดยการใหผูตอบเลือกคําคุณศัพทจากรายการ ๓-๔ คํา เขียนบรรยายความรูสึก 

เมื่อทํากิจกรรมรวมกับรายการของคําคุณศัพทที่ตองการบรรยายปฏิกิริยาทางอารมณทั้งทางบวกและ

ทางลบโดยคําคุณศัพทที่เลือกสามารถแสดงออกถึงความพึงพอใจ 
๑.๔ โปรเจคทีฟเทคนิค (Projective techniques) สามารถใชประโยชนในการลวงการตอบสนอง

ทางอารมณไดเปนอยางดี มี ๓ สวน คือ 
๑.๔.๑ สวนที่ ๑ เปนการสอบถามปากเปลาเปนรายบุคคล โดยใหผูตอบพูดแสดง

ความรูสึก หรือเร่ืองที่ไดรับรูโดยเร็วที่สุด ปฏิกิริยาจากการตอบสนองที่ผูตอบพูดออกมาสามารถจะนาํมา
วิเคราะหความรูสึกของผูตอบได 

๑.๔.๒ สวนที่ ๒ เปนการสอบถามปากเปลาเปนรายบุคคล โดยใหผูตอบเลาเร่ืองจาก
ภาพบรรยายความรูสึกนึกคิดอยางอิสระ แลวนํามาวิเคราะหความรูสึกของผูตอบได 

๑.๔.๓ สวนที่ ๓ เปนการเขียนตอบโดยการเติมประโยคใหสมบูรณแลวนําคําตอบไป
วิเคราะหความรูสึกของผูตอบได 

๑.๕ แบบสอบถามปลายเปด เปนการเขียนตอบบรรยายความรูสึกนึกคิดอยางอิสระ แลวนํามา
วิเคราะหความรูสึกของผูตอบได 

๑.๖ ซีเมนติค ดิฟเฟอเรนเชียล (Semantic differential) ประกอบดวยคําหรือวลี หรือประโยคที่
แทนสิ่งที่ตองการประเมินแลวตามดวยคําคุณศัพทหลายๆ คู ที่อธิบายความหมายหรือลักษณะของเรื่อง
ที่ตองการประเมิน คูของคําคุณศัพทแตละคูจะประกอบดวยคําคุณศัพท ๒ คํา เชน สนุกสนาน-นาเบื่อ 

๑.๗ การสัมภาษณ เปนวิธีการที่สามารถสํารวจความรูสึก และความคิดเห็นที่แทจริงของผูถูก
สัมภาษณได แตผูถูกสัมภาษณตองมีประสบการณ อาจใชการสัมภาษณเปนกลุมหรือรายบุคคล และอาจ
ใชเวลามากนอยแตกตางกัน 

๑.๘ การอภิปรายเปนกลุม 
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๑.๙ การเขียนบรรยายความรูสึกหรือความคิดเห็น เปนการใหผูตอบเขียนบรรยายความรูสึก
ความคิดเห็น พรอมเหตุผลที่ใชประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่เก่ียวของกับสถานการณที่กําหนดให 
วิธีการเขียนบรรยายความรูสึกเปนวิธีการที่ดีมาก สามารถวัดความคิดเห็น และความรูสึกตางๆ ไดเปน
อยางดี 

๑.๑๐ แบบเลือกตอบคงที่ มีลักษณะคลายมาตราสวนประเมินคา คือ มีตัวเลือกหนึ่งชุด อาจ
ประกอบไปดวยตัวเลือก ๔-๕ ตัวเลือก แลวมีคําถามหลายขอไวพิจารณา 

๑.๑๑ แบบเลือกตอบ มีลักษณะคลายขอสอบแบบเลือกตอบที่ใชโดยทั่วไป 
๒. การวัดโดยการใหผูอ่ืนบอกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ตองการวัด โดยการ 

๒.๑ สัมภาษณผูอ่ืน 
๒.๒ การใหผูอ่ืนกรอกแบบสอบถาม 

๓. การสังเกตบุคคลที่ตองการวัดในสถานการณเฉพาะ เปนวิธีการตรงในการวัดความสนใจ

ความอยากรูอยากเห็นแตตองใชเวลามาก การสังเกตพฤติกรรมอาจทําได ๒ แบบ คือ 
๓.๑ การสังเกตพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในสถานการณปกติ เมื่อพบวาผูตอบพฤติกรรมใด

ตรงตามรายการที่ทําการจดบันทึกไว 
๓.๒ การสังเกตพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในสถานการณที่กําหนด สามารถสังเกตไดคร้ังละ

หลายๆ คนโดยการจัดสถานการณหรือกิจกรรมที่ตองการสังเกตใหปฏิบัติ โดยใหผูปฏิบัติมีโอกาสเทาๆ 
กับที่จะเลือกทํากิจกรรมไดอยางอิสระ 
 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา  
 การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีความเปนผูนํา (Theories of Leadership) ที่เก่ียวของ ซึ่งผูประเมินได

ศึกษาทฤษฎีภาวะผูนําอาศัยรูปแบบพฤติกรรมของผูนํา และทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ เพ่ือนําไป

ประยุกตใชเปนแนวทางในพัฒนาระบบการนําองคกร ดังตอไปนี้  

  ๑. ทฤษฎีภาวะผูนําอาศัยรูปแบบพฤติกรรมของผูนํา  
   ๑.๑ การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The University of Michigan 
Studies) รูปแบบพฤติกรรมผูนําของผูบริหารเนนงานเปนหลัก (Job Centered Leadership Type) หรือ
เนนผูปฏิบัติงานเปนหลัก (Employee – Centered Lead ship Type) จากการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัย
มิชิแกน (Robbins ๑๙๙๗ – ๑๙๙๘ : อางถึงใน รติกร เวชชะ ๒๕๔๑ : ๑๓) พบกวากลุมงานที่มี

ประสิทธิภาพทางการผลิตมากที่สุด มีผูนําที่ใหความสําคัญกับคน แทนที่จะเปนผูนําใหความสําคัญกับ

งาน ซึ่งแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางผูบริหารแบบมุงงานและผูบริหารแบบมุงคน ดังภาพประกอบ  

 

   
 
 
 



 ๘

 
      

 
 
 

  

 

 
 
 
 
 

 
แบบมุงงาน                                                  แบบมุงคน
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ภาพที่ ๑ : แสดงใหเห็นวาผูบริหารแบบมุงคนใหผลผลิตมากกวาผูบริหารแบบมุงงาน  

ที่มา : Likert ๑๙๗๘, ๗ 

  ๑.๒ การศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท (The Ohio State Studies) (สม
ยศ นาวีการ ๒๕๔๐, ๑๗๒) ที่มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐ Ohio ไดศึกษาถึงความมีประสิทธิภาพของ

พฤติกรรมของความเปนผูนํา ใน ๒ มิติ คือ 
   ๑) การมุงคน (Consideration) คือ พฤติกรรมผูนําที่มุงสรางความ

ไววางใจรวมกัน การติดตอส่ือสารแบบสองทาง การเคารพตอความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา และ

การใหความสําคัญ 
   ๒) การมุงงาน (Initiation structure) คือ พฤติกรรมของผูนําที่มุงระบุ

งานและความรับผิดชอบที่เจาะจงของคนในองคการใหชัดเจน การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การ

ประสานกิจกรรมของพนักงาน ความสําคัญของหมายกําหนดการ 
 ซึ่งผลการศึกษา พบวาอัตราการออกจากงานของพนักงานจะต่ําที่สุด และความพอใจ

ของพนักงานจะสูงสุดภายใตผูนําที่มีพฤติกรรมตามมิติเชิงใครครวญเห็นใจ ในทางตรงกันขามผูนําท่ีมี

พฤติกรรมตามมิติถือโครงสรางเปนจุดเริ่ม พนักงานจะมีการรองทุกขและออกจากงานมาก ดังภาพ  
 
         สูง 
 
 การมุงคน 
 

          ต่ํ า   
                                                                  ต่ํา                                  การมุงงานสูง 
ภาพที่ ๒ : แบบจาํลองพฤติกรรมของผูนําของโอไฮโอ สเตท 
ที่มา : สมยศ นาวีการ ๒๕๔๐, ๑๗๒ 

การมุงงานต่าํ 
การมุงงานสูง 

การมุงงานสูง 
การมุงคนสูง 

การมุงงานต่าํ 
การมุงคนต่าํ 

การมุงงานสูง 
การมุงคนต่าํ 
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๑.๓ การบริหาร ๔ ระบบ (System 4Management)  
  Rensis Likert ไดศึกษารูปแบบขอความเปนผูนํา โดยสรางระบบสี่ระบบเพื่อ

การจําแนกผูนํา จากการศึกษาวิจัยเรื่องความเปนผูนํากับองคการตางๆ แลว Likert พบวาจะมีแบบ
ความเปนผูนําอยู ๔ แบบ ที่แสดงไวบนแนวตอเนื่องตั้งแตระบบที่ ๑ ไปจนถึงระบบที่ ๔ หรือจากระบบ

เผด็จการ ไปจนถึงระบบการเขามามีสวนรวม ดังตอไปนี้  
 

สไตลแบบ 
เผด็จการเต็มที่ 

สไตลแบบ 
เผด็จการอยางเมตตา 

สไตลแบบ 
ปรึกษาหารือ 

สไตลแบบ 
มีสวนรวม 

 

ภาพที่ ๓ : แนวตอเนื่องระบบสี่ระบบของ Likert 
ที่มา : สมยศ นาวีการ ๒๕๔๐, ๑๗๒ 

   ระบบการบริหารของไลเคิรท (Likert’s Sustem of Management)  
 เรนซิล ไลเคิรท (Rensis Likert) ผูอํานวยการคนกอนของสถาบันวิจัยทางสังคมของ

มหาวิทยาลัยมิชิแกน ไดพัฒนาวิธีการศึกษาที่เปนแนวตอเนื่องสไตลความเปนผูนํา ตั้งแตผูนําแบบเผด็จ

การ ไปจนถึงผูนําแบบมีสวนรวม ระบบการบริหารของไลเคิรท มีดังตอไปนี้  
 ระบบที่ ๑ เผด็จการเต็มที่ (Exploitative autocratic)  
 ผูบริหารตัดสินใจทุกอยาง พวกเขาตัดสินใจที่ตองทํา ใครตองทําอยางไร และตอง

บรรลุความสําเร็จเมื่อไร การทํางานที่มอบหมายใหไมสําเร็จจะตองถูกลงโทษภายใตระบบนี้ ผูบริหารจะ

แสดงความเชื่อมั่นหรือความไววางใจพนักงานนอย ระดับความไววางใจและความเชื่อมั่นระหวาง

ผูบริหารและพนักงานจะต่ํา  
 ระบบที่ ๒ เผด็จการอยางเมตตา (Benevolent autocratic)  
 ผูบริหารยังคงตัดสินใจ แตพนักงานจะมีความเปนอิสระอยูบางและความคลองตัวที่

พวกเขาจะทํางานตราบเทาที่ไดทําตามระเบียบ วิธีปฏิบัติงานอยูภายใตระบบนี้ ผูบริหารจะมีทัศนคติ

แบบพอปกครองลูก ระดับความไววางใจระหวางผูบริหารและพนักงานจะต่ํา ทําใหพนักงานตอง

ระมัดระวังเมื่อเก่ียวพันกับผูบริหาร 
 ระบบที่ ๓ ปรึกษาหารือ (Consultative)  
 ผูบริหารปรึกษากับพนักงานกอนที่จะกําหนดเปาหมายและตัดสินใจ พนักงานมีความ

เปนอิสระคอนขางมากมายในการตัดสินใจของพวกเขาเอง ผูบริหารที่ใชระบบนี้ จะพูดกับพนักงาน 

ผูบริหารจะใชรางวัลแทนการลงโทษเพื่อการจูงใจพนักงาน ยิ่งกวานั้นระดับความไววางใจระหวาง

พนักงานและผูบริหารคอนขางสูง บรรยากาศที่พนักงานรูสึกเปนอิสระท่ีถกเถียงกับผูบริหารไดอยาง

เปดเผย  
ระบบที่ ๔ มีสวนรวม (Participative)  

 ระบบหรือสไตลที่ถูกเสนอแนะโดยไลเคิรท จะมุงเนนการมีสวนรวมของกลุมพนักงาน 

ที่มีสวนเก่ียวพันกับการกําหนดเปาหมายและการตัดสินใจอยางเต็มที่ พนักงานรูสึกเปนอิสระท่ีจะ

ถกเถียงกับผูบริหารของพวกเขาที่แสดงความสนับสนุนแทนการขมขู องคการโดยสวนรวมจะถูก



 ๑๐

ออกแบบตามระบบที่ ๔ ผูนําจะเปนตัวเชื่อมโยงระหวางกลุมของพวกเขาและกลุมอื่นที่สูงข้ึนไปภายใน

องคการ แนวความคิดนี้จะถูกเรียกวาทฤษฎีหมุดเชื่อมโยง การตัดสินใจจะกระจายไปทั่วทั้งองคการ  

 Likert มองวาผูนําที่มีประสิทธิภาพจะตองใหความสําคัญกับผูอยูใตบังคับบัญชา       

การติดตอส่ือสารที่ทําใหทุกฝายทํางานเปนทีม สมาชิกทุกคนของกลุมรวมทั้งผูบริหารหรือผูนําจะตองรับ

เอาทัศคติที่สนับสนุนที่พวกเขามีความตองการ คานิยม แรงบันดาลใจ เปาหมายและความคาดหวัง

รวมกัน Likert พบวาผูบริหารที่ประยุกตใชระบบที่ ๔ กับการดําเนินงานของพวกเขาจะบรรลุความสําเร็จ 

รวมทั้งแผนงานและบริษัทที่บริหารโดยระบบที่ ๔  

  ๒. ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ (Contingency Theory)  

   รูปแบบภาวะผูนําเชิงตอเนื่อง (Continuum of Leadership Behavior)  
Robert Tannenbaum และ Warren H. Schmidt เปนนักทฤษฎีคนแรกที่ช้ีใหเห็นถึงปจจัยตางๆ ที่มี

อิทธิพลตอการเลือกแบบของความเปนผูนํา (Robbins ๑๙๘๗, ๓๗๖) ไดแก  
- แรงกดดันของผูบริหาร  
- แรงกดดันของผูใตบังคับบัญชา 
- แรงกดดันของสถานการณ 

 
 
 
 

ความเปนผูนําที่ใหความสําคัญ 
กับผูบังคับบัญชา  

ความเปนผูนําที่ใหความสําคัญ 
ของผูใตบังคับบัญชา  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
การใชอํานาจหนาที่ของผูบริหาร                                                
                                                                                  ขอบเขตความมีอิสระ 
                                                                                  ของผูใตบังคับบัญชา  

ผูบริหาร

อนุญาตให

ผูใตบังคับบั

ญชาปฏิบัติ

หนาที่

ภายใน

ขอบเขตที่

กําหนด 

ผูบริหาร

เสนอปญหา

ขอ

คําแนะนํา

และทําการ

ตัดสินใจ 

ผูบริหาร

ระบุปญหา

และ

ขอบเขต

และขอให

กลุมทําการ

ตัดสินใจ 

ผูบริหารแสดง

ความเห็นและ

ใหถามคําถาม 

ผูบริหารเสนอ

การตัดสินใจที่

อาจมีการ

เปลี่ยนแปลง

ได  

ผูบริหาร

ชักชวนใหการ

ตัดสินใจ 

ผูบริหารทาํ

การ

ตัดสินใจ

และ

ประกาศให

ทราบ

ยอมรับ  

ภาพที่ ๔ : ภาพแสดงแนวตอเนื่องของพฤติกรรมผูนํา 
ที่มา : Robbins ๑๙๙๘, ๓๗๘  

  



 ๑๑

  

แนวตอเนื่องของพฤติกรรมผูนําตามภาพ ทําใหเห็นวาเมื่อผูคนใดคนหนึ่งเคล่ือนที่จะซายไป

ขวา ผูนําดังกลาวจะใชอํานาจนอยลงและผูใตบังคับบัญชาจะมีอิสระในการทํางานมากขึ้น ผูบริหารที่อยู

ดานซายของแนวตอเนื่องจะเปนผูนําแบบเผด็จการ ผูบริหารที่อยูดานขวาของแนวตอเนื่องจะเปนผูนํา

แบบประชาธิปไตย  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
งานวิจัยที่เก่ียวของโดยตรงเกี่ยวกับการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนําองคกร

ของผูบริหาร มีไมมากนัก ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปงานวิจัยที่เก่ียวของได ดังนี้ 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (๒๕๕๐) ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของหองสมุดรัฐสภา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ ผลการสํารวจพบวา ผูใชบริการสวนใหญมี
ความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก โดยพึงพอใจตอการใหบริการอาคารสถานที่มีความสะอาด 
สะดวกสบาย และบรรยากาศดี มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด รองลงมาคือ มีความพึงพอใจตอการ
บริการหองสมุดในภาพรวม คอมพิวเตอร/ฐานขอมูล/อินเทอรเน็ต การใหบริการหนังสือ/ วารสาร/จุลสาร
ที่ทันสมัยและตรงกับความตองการ และการมีทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการอยางเพียงพอ ตามลําดับ  
  ซาเวอรี (Savery, ๑๙๙๑ อางถึงในนพวรรณ กาจนะวรรณ, ๒๕๕๐ น.๔๖) ศึกษาความ

แตกตางระหวางรูปแบบการบังคับบัญชาตามการรับรูและความตองการ ซึ่งมีผลตอความพึงพอใจใน

งานของผูใตบังคับบัญชาตามการรับรูและความตองการ ซึ่งมีผลตอความพึงพอใจในงานของ

ผูใตบังคับบัญชา โดยใชแบบสอบถามการรับรูของผูใตบังคับบัญชาวาใครเปนผูทําการตัดสินใจใน

สถานการณตางๆ เปรียบเทียบกับผูใตบังคับบัญชาตองการใครเปนผูทําการตัดสินใจ แบงเปนแบบ

ประชาธิปไตย (Democratic) และแบบอัตตาธิปไตย (Autocratic) ผลปรากฏวา 
  ๑) ผูใตบังคับบัญชาหญิง ตองการใหผูใตบังคับบัญชาใชรูปแบบการบังคับบัญชาแบบ

ประชาธิปไตยมากกวาผูใตบังคับบัญชาชาย 
  ๒) ผูใตบังคับบัญชารับรูแบบการบังคับของผูบังคับบัญชาตรงกัน 
  ๓) กรณีที่มีความแตกตางระหวางรูปแบบการบังคับบัญชาตามการรับรูกับความ

ตองการอยางมาก ผูใตบังคับบัญชาหญิงจะเกิดความรูสึกคับของใจมากกวาชาย 
  ๔) ยิ่งมีความแตกตางระหวางแบบพฤติกรรมการนําตามการรับรูและความตองการ

มากเทาใด คนจะอยากอยูกับองคการนอยลงเทานั้น ไมวาบุคคลจะรับรูวาผูบังคับบัญชามีพฤติกรรมการ

บังคับบัญชาแบบใด ยิ่งมีความแตกตางมากผูใตบังคับบัญชายิ่งมีความพึงพอใจในงานนอยลง ซึ่งความ

แตกตางดังกลาวจะเปนตัวชี้บอกความพึงพอใจในงานตลอดจนความผูกพันกับองคการในระยะยาว  

 

 
 

 



 ๑๒

  

      บทที ่๓ 
   วิธีดําเนินการประเมิน 

  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการสํารวจครั้งนี้ ไดแก ขาราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๑,๐๓๕ คน   

 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 
การประเมินครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือที่ใชในการประเมิน โดยใช

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating scale) ๕ ระดับ สําหรับประเมินความพึงพอใจ และใช

แบบสอบถามแบบปลายเปด (open-ended questions) ในการสํารวจบทบาทของผูบริหารตอการนํา

องคกร  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง โดยนําสงท่ีกลุมงาน

บริหารทั่วไปของแตละสํานัก และใหผูตอบแบบสอบถามนําใสกลองรับแบบสอบถามที่จัดไว ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด (๑ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓)  

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในสวนที่ ๑ การประเมินความพึงพอใจไดใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ (%) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ในการวิเคราะหขอมูล
โดยมีเกณฑการวิเคราะหในการประเมินดังนี้ 

เกณฑการวิเคราะหขอมูล 

          รอยละ (%) ระดับความพึงพอใจ ระดับ

  ๘๐ - ๑๐๐ มากที่สุด ๕ 

     ๗๕ - ๗๙.๙๙  มาก ๔ 

              ๗๐ - ๗๔.๙๙ ปานกลาง ๓ 

             ๖๕ - ๖๙.๙๙ นอย ๒ 

      นอยกวา ๖๐ - ๖๔.๙๙ นอยที่สุด ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓

  

 
เกณฑการวิเคราะหขอมูล ใชการเทียบบัญญัติไตรยางศของคาเฉล่ียเพ่ือหาคารอยละ โดย

คาเฉลี่ย ๕ เทียบเทากับ รอยละ ๑๐๐ 
การแปลผลคะแนนมาเปนเกณฑการพิจารณาแบงระดับความคิดเห็นของการประเมินความ    

พึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนําองคกรของผูบริหาร มีเกณฑพิจารณา ดังนี้ คือ นําคะแนนสูงสุดที่ได

ลบกับคะแนนต่ําสุดหารดวยจํานวนระดับ ซึ่งขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา ๕ ระดับ ดังนี้ 
 

คาเฉลี่ยระหวาง ๔.๒๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพงึพอใจมากทีสุ่ด 

คาเฉลี่ยระหวาง ๓.๔๑ -๔.๒๐ หมายถึง ระดับความพงึพอใจมาก 

คาเฉลี่ยระหวาง ๒.๖๑ – ๓.๔๐ หมายถึง ระดับความพงึพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง ๑.๘๑ – ๒.๖๐ หมายถึง ระดับความพงึพอใจนอย 

คาเฉลี่ยระหวาง ๑.๐๐ – ๑.๘๐ หมายถึง ระดับความพงึพอใจนอยทีสุ่ด 

 
 สําหรับในสวนที่ ๒ ของการประเมินความพึงพอใจซึ่งเปนแบบสอบถามปลายเปด ไดใชวิธีการ

วิเคราะหเนื้อหาในการวิเคราะหขอมูล โดยนําขอท่ีมีระดับความพึงพอใจปานกลาง ที่ระดับคะแนนนอย

กวา ๓.๐๐ มาวิเคราะห เขียนเปนขอเสนอแนะ  



 ๑๔

  

บทที่ ๔ 
ผลการประเมิน 

 
คณะทํางาน PMQA หมวด ๑ ไดแจกแบบสอบถาม จํานวน ๑,๐๓๕ ชุด ไดรับกลบัมา ๔๓๐ ชุด คิด

เปนรอยละ ๔๑.๕๔ โดยสามารถนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจตอการนําองคกรของผูบริหาร 
ประกอบดวย ๕ บทบาท ดังนี้ 
 

สวนที่ ๑ ความพึงพอใจตอการนําองคกรของผูบริหาร 
 

๑. บทบาทดานการกําหนดทิศทางขององคกร 
 

ตารางที่ ๑ รอยละความพึงพอใจแยกตามระดับ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และระดับความพึงพอใจ 
 

     ระดับความพึงพอใจ (ความถี่) 

ดานการกําหนดทิศทาง 
ขององคกร 

จํานวน มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
คาเฉลี่ย SD. 

รอยละ 
(%) 

ระดับ

ความ

พึง 
พอใจ 

๑.๑ มีการบรหิารจัดการอยาง

เปนระบบ 
๔๑๔ ๑๕ ๑๕๗ ๑๘๑ ๔๕ ๑๖ ๓.๒๗ .๘๕ ๗๔.๑๒

ปาน

กลาง 
๑.๒ กําหนดทศิทางขององคกร

อยางมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน ๔๒๙ ๒๙ ๑๘๑ ๑๗๓ ๓๔ ๑๒ ๓.๔๒ .๘๔ ๗๕.๐๖ มาก 

๑.๓ ประสานความรวมมือ 

และผลักดนัในการแกไขปญหา

ขององคกร 
๔๒๖ ๑๔ ๑๔๕ ๑๘๑ ๖๕ ๒๑ ๓.๑๕ .๘๙ ๗๓.๓๗

ปาน

กลาง 

๑.๔ พัฒนาระบบการบริหาร 
งานบคุคลใหมีมาตรฐาน ๔๒๙ ๒๒ ๑๕๑ ๑๘๑ ๔๖ ๒๙ ๓.๒๑ .๙๔ ๗๓.๗๕

ปาน

กลาง 
๑.๕ สงเสริมหนวยงานใหมี 
ความทันสมัย โปรงใส และ 
เปนธรรม 

๔๒๗ ๓๒ ๑๕๓ ๑๖๐ ๖๑ ๒๑ ๓.๒๗ .๙๖ ๗๔.๑๒ 
ปาน

กลาง 

รวม ๓.๒๖ .๗๘ ๗๔.๐๖
ปาน

กลาง

 

 จากตารางที่ ๑ แสดงวา ความพึงพอใจตอการนําองคกรของผูบริหาร ในบทบาทดานการกําหนด

ทิศทางขององคกร อยูในระดับปานกลาง (คิดเปนรอยละ ๗๔.๐๖) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจในลําดับ

แรก คือ กําหนดทิศทางขององคกรอยางมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน อยูในระดับมาก (คิดเปนรอยละ ๗๕.๐๖) และ

ประเด็นที่มีความพึงพอใจในลําดับสุดทาย คือ ประสานความรวมมือ และผลักดันในการแกไขปญหาของ

องคกร อยูในระดับปานกลาง (คิดเปนรอยละ ๗๓.๓๗) 
 



 ๑๕

  

๒. บทบาทดานการถายทอดสือ่สารใหบุคลากรในองคกรรับรู เขาใจถึงทิศทางขององคกร 
 

ตารางที่ ๒ รอยละความพึงพอใจแยกตามระดับ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และระดับความพึงพอใจ 
 

     ระดับความพึงพอใจ (ความถี่) 
ดานการถายทอดสื่อสารให

บุคลากรในองคกรรับรู 

เขาใจถึงทศิทางขององคกร 
จํานวน มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง

นอย นอย

ที่สุด 
คาเฉลี่ย SD. 

รอยละ 
(%) 

ระดับ

ความ

พึง 
พอใจ 

๒.๑ มีการประชุมชี้แจง

นโยบายใหบคุลากรทุกระดับ

ทราบ 

๔๑๘ ๒๔ ๑๒๗ ๑๗๗ ๕๙ ๓๑ ๓.๑๓ .๙๘ ๗๓.๒๕
ปาน

กลาง 

๒.๒ มีการมอบหมายงานและ

ส่ังการชัดเจน ๔๒๘ ๑๘ ๑๓๐ ๑๙๘ ๖๓ ๑๙ ๓.๑๕ .๘๘ ๗๓.๓๗
ปาน

กลาง 
๒.๓ มีการสื่อสารสรางความ

เขาใจถึงทิศทางการ

บริหารงานขององคกร 
๔๒๖ ๒๐ ๑๓๒ ๑๙๔ ๖๑ ๑๙ ๓.๒๒ ๑.๒๔ ๗๓.๘๑ ปาน

กลาง 

๒.๔ เปดโอกาสใหบุคลากร

ภายในองคกร เสนอแนะ

แนวทางในการพัฒนาองคกร 
๔๒๘ ๑๗ ๑๑๒ ๑๗๓ ๘๘ ๓๘ ๒.๙๖ .๙๙ ๗๒.๑๙

ปาน

กลาง 

๒.๕ มีชองทางการสื่อสารกับ

ขาราชการในทุกระดับ 
๔๒๙ ๑๘ ๑๐๗ ๑๗๘ ๘๓ ๔๓ ๒.๙๔ ๑.๐๑ ๗๒.๐๖ 

ปาน

กลาง 

รวม ๓.๐๗ .๘๒ ๗๒.๘๗
ปาน

กลาง

 
 จากตารางที่ ๒ แสดงวา ความพึงพอใจตอการนําองคกรของผูบริหาร ในบทบาทดานการถายทอด

ส่ือสารใหบุคลากรในองคกรรับรู เขาใจถึงทิศทางขององคกร อยูในระดับปานกลาง (คิดเปนรอยละ ๗๒.๘๗) 

โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจในลําดับแรก คือ มีการสื่อสารสรางความเขาใจถึงทิศทางการบริหารงานของ

องคกร อยูในระดับปานกลาง (คิดเปนรอยละ ๗๓.๘๑) และประเด็นที่มีความพึงพอใจในลําดับสุดทาย คือ       

มีชองทางการสื่อสารกับขาราชการในทุกระดับ อยูในระดับปานกลาง (คิดเปนรอยละ ๗๒.๐๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖

  

๓. บทบาทดานการสรางบรรยากาศและการมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับ

การพัฒนาองคกร 
 

ตารางที่ ๓ รอยละความพึงพอใจแยกตามระดับ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และระดับความพึงพอใจ 
 

     ระดับความพึงพอใจ (ความถี่) ดานการสรางบรรยากาศ

และการมีสวนรวมของ

ผูบริหารในกิจกรรมตางๆ 

เกี่ยวกับการพัฒนาองคกร 

จํานวน 
มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง

นอย นอย

ที่สุด คาเฉลี่ย SD. 
รอยละ 
(%) 

ระดับ

ความ

พึง 
พอใจ 

๓.๑ เปดโอกาสใหบุคลากร

ไดรับทราบและแกไขปญหา

รวมกัน 

๔๒๑ ๑๘ ๘๕ ๑๙๙ ๘๘ ๓๑ ๒.๙๓ .๙๓ ๗๒.๐๐ ปาน

กลาง 

๓.๒ มุงเนนการสรางขวัญ 

และกําลังใจในการปฏิบตัิงาน

ใหแกบุคลากร 
๔๒๗ ๒๔ ๘๘ ๑๗๘ ๘๙ ๔๘ ๒.๘๙ ๑.๐๔ ๗๑.๗๕

ปาน

กลาง 

๓.๓ สรางบรรยากาศในการ

ปฏิบัติงานดวยความจริงใจ

และเปนกันเอง 
๔๒๗ ๒๒ ๑๐๘ ๑๖๕ ๙๖ ๓๖ ๒.๙๖ ๑.๐๑ ๗๒.๑๙

ปาน

กลาง 

๓.๔ สงเสริมใหบุคลากรมี

ทัศนคติที่ดตีอการปฏิบัติงาน

และองคกร 
๔๒๙ ๒๒ ๑๓๕ ๑๗๖ ๖๕ ๓๑ ๓.๑๒ .๙๗ ๗๓.๑๙

ปาน

กลาง 

๓.๕ สงเสริมใหบุคลากรมี

ความรวมมือรวมใจใน      

การปฏิบัติงาน 

๔๒๙ ๒๔ ๑๔๓ ๑๗๗ ๖๐ ๒๕ ๓.๑๙ .๙๕ ๗๓.๖๒ 
ปาน

กลาง 

รวม ๓.๐๒ .๘๘ ๗๒.๕๖
ปาน

กลาง

 
 จากตารางที่ ๓ แสดงวา ความพึงพอใจตอการนําองคกรของผูบริหาร ในบทบาทดานการสราง

บรรยากาศและการมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการพัฒนาองคกร อยูในระดับปานกลาง 
(คิดเปนรอยละ ๗๒.๕๖) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจในลําดับแรก คือ สงเสริมใหบุคลากรมีความรวมมือ

รวมใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง (คิดเปนรอยละ ๗๓.๖๒) และประเด็นที่มีความพึงพอใจใน

ลําดับสุดทาย คือ มุงเนนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร อยูในระดับปานกลาง  

(คิดเปนรอยละ ๗๑.๗๕) 
 
 
 
 
 



 ๑๗

  

๔. บทบาทดานการใหความสําคัญเรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ตารางที่ ๔ รอยละความพึงพอใจแยกตามระดับ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และระดับความพึงพอใจ 
 

     ระดับความพึงพอใจ (ความถี่) 
ดานการใหความสําคัญ 
เร่ืองมาตรฐานคุณธรรม 

และจริยธรรม 
จํานวน มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง

นอย นอย

ที่สุด 
คาเฉลี่ย SD. 

รอยละ 
(%) 

ระดับ

ความ

พึง 
พอใจ 

๔.๑ ปฏิบัติงานโดยยดึมั่น

เปาหมายขององคกรเปนหลัก 
๔๒๗ ๓๙ ๑๗๐ ๑๖๑ ๔๓ ๑๔ ๓.๔๑ .๙๑ ๗๕.๐๐ มาก 

๔.๒ ปฏิบัตตินอยูในหลัก

คุณธรรม จริยธรรมและมี

ความซื่อตรง 
๔๒๙ ๓๓ ๑๖๘ ๑๕๕ ๔๘ ๒๕ ๓.๓๒ .๙๗ ๗๔.๔๔ ปาน

กลาง 

๔.๓ ยึดมั่นในหลักการและถือ

ปฏิบัตติามกฎ ระเบียบอยาง

เครงครัด 
๔๒๘ ๔๔ ๑๖๑ ๑๖๖ ๔๐ ๑๗ ๓.๔๑ .๙๓ ๗๕.๐๐ มาก 

๔.๔ ยึดหลักวิชาและจรรยา

วิชาชีพในการปฏิบัติงาน ๔๒๗ ๓๑ ๑๕๗ ๑๙๑ ๓๙ ๙ ๓.๓๘ .๘๓ ๗๔.๘๑ ปาน

กลาง 
๔.๕ ปฏิบัติหนาทีด่วยความ

เปนกลาง และความเสมอภาค

เปนธรรม 

๔๒๘ ๒๖ ๑๒๕ ๑๖๕ ๗๓ ๓๙ ๓.๐๖ ๑.๐๓ ๗๒.๘๑ 
ปาน

กลาง 

รวม ๓.๓๒ .๘๔ ๗๔.๔๔
ปาน

กลาง

 
 จากตารางที่ ๔ แสดงวา ความพึงพอใจตอการนําองคกรของผูบริหาร ในบทบาทดานการให

ความสําคัญเร่ืองมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง (คิดเปนรอยละ ๗๔.๔๔)          

โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจในลําดับแรก คือ ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นเปาหมายขององคกรเปนหลัก และ      

ยึดมั่นในหลักการและถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอยางเครงครัด อยูในระดับมาก (คิดเปนรอยละ ๗๕.๐๐)   

และประเด็นที่มีความพึงพอใจในลําดับสุดทาย คือ ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง และความเสมอภาคเปน

ธรรม อยูในระดับปานกลาง (คิดเปนรอยละ ๗๒.๘๑) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘

  

 
๕. บทบาทดานการเปนแบบอยางที่ดีและสงเสริมใหเกิดระบบคุณธรรม และจริยธรรม 
 

ตารางที่ ๕ รอยละความพึงพอใจแยกตามระดับ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และระดับความพึงพอใจ 
 

     ระดับความพึงพอใจ (ความถี่) 
 ดานการเปนแบบอยางที่ดี   

 และสงเสริมใหเกิดระบบ 
 คุณธรรม และจริยธรรม 

จํานวน มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
คาเฉลี่ย SD. 

รอยละ 
(%) 

ระดับ 
ความ 
พึง 
พอใจ 

๕.๑ ซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง

และผูอ่ืน โดยปราศจากอคติ

และความลาํเอียงในการ

ปฏิบัติงาน 

๔๒๖ ๒๒ ๑๒๘ ๑๕๕ ๘๐ ๔๑ ๓.๐๒ ๑.๐๔ ๗๒.๕๖ ปาน

กลาง 

๕.๒ ใหความสําคัญกบัการ

ประสานความคิด และ

ประสานประโยชน 
๔๒๖ ๑๗ ๑๔๑ ๑๘๙ ๕๙ ๒๐ ๓.๑๘ .๘๙ ๗๓.๕๖ ปาน

กลาง 

๕.๓ ใหความสําคัญกบัการ

กระจายอํานาจในการ

บริหารงาน 
๔๒๗ ๒๑ ๑๓๓ ๑๘๖ ๖๗ ๒๐ ๓.๑๖ .๙๑ ๗๓.๔๔ ปาน

กลาง 

๕.๔ มีความมุงมั่นกลาหาญ

ในการตัดสนิใจ ๔๒๗ ๒๗ ๑๓๕ ๑๖๙ ๕๗ ๓๙ ๓.๑๓ ๑.๐๓ ๗๓.๒๕ ปาน

กลาง 
๕.๕ มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการใชอํานาจ

ตัดสนิใจ 

๔๒๗ ๒๙ ๑๒๘ ๑๗๓ ๖๓ ๓๔ ๓.๑๓ ๑.๐๑ ๗๓.๒๕ 
ปาน

กลาง 

๕.๖ มีผูบริหารที่ทาน

สามารถยึดเปนแบบอยางที่

ดีในการปฏิบตัิตนได 

๔๒๗ ๒๖ ๑๒๘ ๑๗๗ ๕๖ ๔๐ ๓.๑๐ ๑.๐๒ ๗๓.๐๖ ปาน

กลาง 

รวม ๓.๑๒ .๘๘ ๗๓.๑๙
ปาน

กลาง 
 

 
 จากตารางที่ ๕ แสดงวา ความพึงพอใจตอการนําองคกรของผูบริหาร ในบทบาทดานการเปน

แบบอยางที่ดีและสงเสริมใหเกิดระบบคุณธรรมและจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง (คิดเปนรอยละ 

๗๓.๑๙) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจในลําดับแรก คือ ใหความสําคัญกับการประสานความคิด และ

ประสานประโยชน อยูในระดับปานกลาง (คิดเปนรอยละ ๗๓.๕๖) และประเด็นที่มีความพึงพอใจในลําดับ

สุดทาย คือ ซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอ่ืน โดยปราศจากอคติและความลําเอียงในการปฏิบัติงาน อยูใน

ระดับปานกลาง (คิดเปนรอยละ ๗๒.๕๖) 
 



 ๑๙

 
๖. ระดับความพงึพอใจโดยรวมตอการนําองคกรของผูบริหาร 
 

ตารางที่ ๖ คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน รอยละ และระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจโดยรวม คาเฉลี่ย SD. 
รอยละ 
(%) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๖.๑ บทบาทดานการกาํหนดทิศทางของ

องคกร 
๓.๒๖ .๗๘ ๗๔.๐๖ ปานกลาง 

๖.๒ บทบาทดานการถายทอดสื่อสารให

บุคลากรในองคกรรับรู เขาใจถึงทิศทาง

ขององคกร 
๓.๐๗ .๘๒ ๗๒.๘๗ ปานกลาง 

๖.๓ บทบาทดานการสรางบรรยากาศและ

การมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรม

ตางๆ เก่ียวกบัการพัฒนาองคกร 

๓.๐๒ .๘๘ ๗๒.๕๖ ปานกลาง 

๖.๔ บทบาทดานการใหความสําคัญเรื่อง

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
๓.๓๒ .๘๔ ๗๔.๔๔ ปานกลาง 

๖.๕ บทบาทดานการเปนแบบอยางที่ดีและ

สงเสริมใหเกิดระบบคุณธรรม และ

จริยธรรม 

๓.๑๒ .๘๘ ๗๓.๑๙ ปานกลาง 

 
ความพึงพอใจโดยรวม 

 
 

๓.๑๕ .๗๗ ๗๓.๓๗ ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ ๖ แสดงวา ความพึงพอใจโดยรวมตอการนําองคกรของผูบริหาร อยูในระดับปานกลาง 

(คิดเปนรอยละ ๗๓.๓๗) โดยบทบาทที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในลําดับแรก คือ บทบาทดาน

การใหความสําคัญเรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง (คิดเปนรอยละ ๗๔.๔๔) 

รองลงมาคือ บทบาทดานการกําหนดทิศทางขององคกร อยูในระดับปานกลาง (คิดเปนรอยละ ๗๔.๐๖) 

บทบาทดานการเปนแบบอยางที่ดีและสงเสริมใหเกิดระบบคุณธรรมและจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง  (คิด

เปนรอยละ ๗๓.๑๙) บทบาทดานการถายทอดสื่อสารใหบุคลากรในองคกรรับรู เขาใจถึงทิศทางขององคกร 

อยูในระดับปานกลาง (คิดเปนรอยละ ๗๒.๘๗) และบทบาทที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในลําดับ

สุดทาย คือ บทบาทดานการสรางบรรยากาศและการมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการ

พัฒนาองคกร อยูในระดับปานกลาง (คิดเปนรอยละ ๗๒.๕๖) 
 

  

 

  



 ๒๐

  

สวนที่ ๒ บทบาทของผูบริหารตอการนําองคกร  
 ๒.๑. บทบาทของผูบริหารตอการนําองคกร ที่ตองการเพ่ิมเติม 

  ๒.๑.๑ การบริหารจัดการองคกร บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ตองการใหผูบริหารมีบทบาทเพิ่มเติม ดังนี้ 
 

ดานการกําหนดทิศทางขององคกร จํานวน 

(คน) 

๑. มีความเปนผูบริหารที่ดี (เกงคิด เกงทํา เกงพูดและกลาตัดสินใจ) ๒๙ 

๒.  เปนผูบริหารที่บริหารอยางมีวิสัยทัศน บริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ๙ 

๓. เปนผูบริหารที่เปนผูนาํการเปลี่ยนแปลง ๘ 

ดานการถายทอดสื่อสารใหบุคลากรในองคกรรับรู เขาใจถึงทิศทางองคกร  

 - ไมมี - - 
ดานการสรางบรรยากาศและการมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมตาง เๆกี่ยวกับการพัฒนาองคกร   

๑. เปนผูบริหารที่เปดโอกาสใหบุคลากรไดเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ ในการพัฒนางาน

และพัฒนาองคกร 

๓  

๒. เปนผูบริหารที่สงเสริมใหบุคลากรมีความสามัคคีกัน และรวมมือรวมใจกันในการ

ปฏิบัติงาน 

๓ 

๓. เปนผูบริหารที่ประสานความรวมมือ มีการสรางเครือขายการทํางาน ทั้งภายในและ

ภายนอก เพ่ือพัฒนาองคกร 

๓ 

ดานการใหความสําคัญเรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  

๑. เปนผูบริหารที่ยึดมั่น และปฏิบัติตนอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย  ๑๔ 

ดานการเปนแบบอยางที่ดีและสงเสริมใหเกิดระบบคุณธรรมและจริยธรรม   

๑.  เปนผูบริหารที่บริหารงานดวยความเปนกลาง มีความเสมอภาค และมีความยุติธรรม ๒๕ 

๒. เปนผูบริหารที่ยึดมั่นในหลักการ และถือปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด  ๒๔ 

๓. เปนผูบริหารที่ยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง ๕ 

๔. เปนผูบริหารงานที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๔ 

๕. เปนผูบริหารที่เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูใตบังคับบัญชา ๑  

ดานอื่นๆ   

๑. แกปญหาใหผูใตบังคับบัญชาได ๑ 

๒. แสวงหาความรู เพ่ือพัฒนาองคความรูของตนเอง ปรับประยุกตใชในการบริหารงาน

อยางสม่ําเสมอ 

๕ 

๓.  เปนผูบริหารที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ๗ 

๔. เปนผูบริหารที่สรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร รวมทั้งปฏิบัติงานดวยความจริงใจ 

เปนกันเอง และมีความโอบออมอารีแกผูใตบังคับบัญชา 

๘ 



 ๒๑

  

  ๒.๑.๒ การเปนแบบอยางที่ดี บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ตองการใหผูบริหารเปนแบบอยางที่ดี ดังนี้ 

ดานการกําหนดทิศทางขององคกร 
จํานวน 

(คน) 

๑. มีความเปนผูบริหารที่ดี (เกงคิด เกงทํา เกงพูดและกลาตัดสินใจ) ๔ 

๒.  เปนผูบริหารที่เปนผูนาํการเปลี่ยนแปลง ๑ 

๓. เปนผูบริหารที่บริหารงานอยางมีวิสัยทัศน และมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน ๑ 

ดานการถายทอดสื่อสารใหบุคลากรในองคกรรับรู เขาใจถึงทิศทางองคกร  

 - ไมมี - - 
ดานการสรางบรรยากาศและการมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมตาง เๆกี่ยวกับการพัฒนาองคกร   

๑. เปนผูบริหารที่เปดโอกาสใหบุคลากรไดเสนอแนะขอคดิเห็นตางๆ ในการพัฒนางาน

และพัฒนาองคกร 

๑  

ดานการใหความสําคัญเรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  

๑. เปนผูบริหารที่ยึดมั่น และปฏิบัติตนอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย  ๓๘ 

ดานการเปนแบบอยางที่ดีและสงเสริมใหเกิดระบบคุณธรรมและจริยธรรม   

๑.  เปนผูบริหารที่บริหารงานดวยความเปนกลาง มีความเสมอภาค และมีความยุติธรรม ๓๙ 

๒. บริหารงานโดยยึดหลักเกณฑ และระเบียบวิธีปฏิบัติ ๑๐ 

๓. เปนผูบริหารที่เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูใตบังคับบัญชา ๓ 

๔. เปนผูบริหารงานที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๑ 

ดานอื่นๆ   

๑. สรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร รวมทั้งปฏิบัติงานดวยความจริงใจ ๒๕ 

๒. เปนผูบริหารที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ๑ 

๓.  เปนผูบริหารที่สุภาพ เรียบรอย  ๑  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒

  

 
๒.๒ บทบาทอื่นๆ ของผูบริหาร ที่บุคลากรตองการเพ่ิมเติม มีดังนี้  
 

บทบาทของผูบริหาร  จํานวน (คน) 
๑. 

 
เปนผูบริหารที่สรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร รวมทั้งปฏิบัติงานดวย 
ความจริงใจ เปนกันเอง และมีความโอบออมอารีแกผูใตบังคับบัญชา 

๒๐ 

๒.  เปนผูบริหารที่ยึดมั่น และปฏิบัติตนอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรมและมีความ

ซื่อสัตย 

๑๕ 

๓.  เปนผูบริหารที่บริหารงานดวยความเปนกลาง มีความเสมอภาค และยุติธรรม ๑๔ 

๔.  เปนผูบริหารที่ยึดมั่นในหลักการ และถือปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด ๑๒ 

๕. มีความเปนผูบริหารที่ดี (เกงคิด เกงทํา เกงพูดและกลาตัดสินใจ) ๖ 

๖. เปนผูบริหารที่เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูใตบังคับบัญชา ๖ 

๗. เปนผูบริหารที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี ๖ 

๘. แสวงหาความรู เพ่ือพัฒนาองคความรูของตนเองและนํามาปรับประยุกตใชใน

การบริหารงานอยางสม่ําเสมอ 

๔ 

๙.  เปนผูบริหาร ที่บริหารงานอยางมีวิสัยทัศน และมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน ๔ 

๑๐. เปนผูบริหารที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๔ 

๑๑. เปนผูบริหารที่เปดโอกาสใหบุคลากรไดเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ ในการ

พัฒนางานและพัฒนาองคกร 

๓ 

๑๒. เปนผูบริหารที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ๒ 

๑๓. เปนผูบริหารที่ยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง ๒ 

๑๔. เปนผูบริหารที่มีความนาเช่ือถือ และนาศรัทธา ๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 



 ๒๓

  

 
บทที่ ๕ 

สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะ 
 
 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนําองคกรของผูบริหาร เปนการประเมินเพื่อ

สะทอนถึงผลลัพธการปรับปรุงองคกร ในหมวดที่ ๑ การนําองคกรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย

ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งการ

ประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนําองคกรของ

ผูบริหารในการกําหนดทิศทางขององคกร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) ประชากรในการประเมินความพึงพอใจครั้งนี้ คือขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกคน 

จํานวน ๑,๐๓๕ คน โดยเนื้อหาของการประเมินในครั้งนี้ แบงออกเปน ๒ สวน คือ 
สวนที่ ๑ ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนําองคกรของผูบริหาร ประกอบดวย ๕ 

บทบาท คือ ๑) ดานการกําหนดทิศทางองคกร ๒) ดานการถายทอดสื่อสารใหบุคลากรในองคกรรับรู 

เขาใจถึงทิศทางขององคกร ๓)ดานการสรางบรรยากาศและการมีสวนรวมของผูบริหารในกจิกรรมตางๆ 

เก่ียวกับการพัฒนาองคกร ๔) ดานการใหความสําคัญเรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ๕) ดาน

การเปนแบบอยางที่ดี และสงเสริมใหเกิดระบบคุณธรรมและจริยธรรม  
สวนที่ ๒ บทบาทของผูบริหารที่บุคลากรตองการเพิ่มเติม ประกอบดวย ๑)บทบาทของ

ผูบริหารตอการนําองคกรที่ตองการเพิ่มเติม โดยแบงเปน การบริหารจัดการองคกร และการเปน

แบบอยางที่ดี ๒) บทบาทอื่นๆ  

สรุปผลการประเมิน  
จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนําองคกรของผูบริหารสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ผลสรุปดังตอไปนี้  
สวนที่ ๑ ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนําองคกรของผูบริหาร โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง (คิดเปนรอยละ ๗๓.๓๗) โดยแบงเปน ๕ บทบาท ดังนี้ 
๑.๑ ดานการกําหนดทิศทางขององคกร   
       มีความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๗๔.๐๖ 
๑.๒ ดานการถายทอดสื่อสารใหบุคลากรในองคกรรับรู เขาใจถึงทิศทางขององคกร  
      มีความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๗๒.๘๗ 
๑.๓ ดานการสรางบรรยากาศและการมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมตางๆ  เก่ียวกับการพัฒนาองคกร  
      มีความพึงพอใจระดับปานกลาง คดิเปนรอยละ ๗๒.๕๖ 
๑.๔ ดานการใหความสําคัญเรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  
      มีความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๗๔.๔๔  
๑.๕ ดานการเปนแบบอยางที่ดี และสงเสริมใหเกิดระบบคุณธรรมและจริยธรรม 
      มีความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๗๓.๑๙  
 



 ๒๔

  

 
 
สวนที่ ๒ บทบาทของผูบริหารตอการนําองคกรที่ตองการเพ่ิมเติม แบงเปน ๒ บทบาท  

ผลสรุปดังตอไปนี้  
 ๑. บทบาทของผูบริหารตอการนําองคกร บุคลากรตองการใหผูบริหารมีบทบาทเพิ่มเติม 

ดังนี้  
  ๑.๑ การบริหารจัดการองคกร บุคลากรตองการเพ่ิมเติม (เรียงลําดับตามจํานวนผูตอบ

แบบสอบถาม ๓ ลําดับแรก) ดังนี้ 
  ๑) มีความเปนผูบริหารที่ดี (เกงคิด เกงทํา เกงพูดและกลาตัดสินใจ) (จํานวน ๒๙ คน) 

๒) เปนผูบริหารที่บริหารงานดวยความเปนกลาง มีความเสมอภาค และมีความ 
ยุติธรรม (จํานวน ๒๕ คน) 

๓) เปนผูบริหารที่ยึดมั่นในหลักการ และถือปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด  
(จํานวน ๒๔ คน) 

  ๑.๒ การเปนแบบอยางท่ีดี บุคลากรตองการใหผูบริหารเปนแบบอยางที่ดี (เรียงลําดับ

ตามจํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๓ ลําดับแรก) ดังนี้ 
  ๑) เปนผูบริหารที่บริหารงานดวยความเปนกลาง มีความเสมอภาค และมีความ

ยุติธรรม (จํานวน ๓๙ คน) 
  ๒)  เปนผูบริหารที่ยึดมั่น และปฏิบัติตนอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมี

ความซื่อสัตย (จํานวน ๓๘ คน) 
  ๓)  สรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร รวมทั้งปฏิบัติงานดวยความจริงใจ 

(จํานวน ๒๕ คน)  
 ๒. บทบาทอื่นๆ ของผูบริหาร ที่บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตองการ มีดังนี้ 
(เรียงลําดับตามจํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๓ ลําดับแรก)  
   ๑) เปนผูบริหารที่สรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร รวมทั้งปฏิบัติงานดวย

ความจริงใจ เปนกันเอง และมีความโอบออมอารีแกผูใตบังคับบัญชา (จํานวน ๒๐ คน)  

   ๒) เปนผูบริหารที่ยึดมั่น และปฏิบัติตนอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความ

ซื่อสัตย (จํานวน ๑๕ คน) 
   ๓) เปนผูบริหารที่บริหารงานดวยความเปนกลาง มีความเสมอภาค และยุติธรรม 

(จํานวน ๑๔ คน)  
    
 
 
 
 
 
 



 ๒๕

  

 
 
ขอเสนอแนะ  
 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนําองคกรของผูบริหาร

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา คณะทํางานฯ ไดวิเคราะหผลการประเมิน สวนที่ ๑ ขอที่มีคาเฉล่ียต่ํากวา 

๓.๐๐ นํามาวิเคราะหประกอบกับสวนที่ ๒ และเขียนเปนขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ดานการถายทอดสื่อสารใหบุคลากรในองคกรรับรู เขาใจถึงทิศทางขององคกร ในขอ

เปดโอกาสใหบุคลากรภายในองคกร เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองคกร มีคาเฉล่ีย ๒.๙๖ และขอมี

ชองทางการสื่อสารกับขาราชการในทุกระดับ มีคาเฉลี่ย ๒.๙๔  พบวาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาองคกรนอย และชองทางการสื่อสารของสํานักงานฯ ยังไมครอบคลุม

ขาราชการในทุกระดับ ทําใหการพัฒนาองคกรไมทั่วถึง  
 ดานการสรางบรรยากาศและการมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการพัฒนา

องคกร ในขอการเปดโอกาสใหบุคลากรรับทราบปญหาและแกไขปญหารวมกัน มีคาเฉลี่ย ๒.๙๓ ขอ

มุงเนนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร มีคาเฉล่ีย ๒.๘๙ และขอสราง

บรรยากาศในการปฏิบัติงานดวยความจริงใจและเปนกันเอง มีคาเฉลี่ย ๒.๙๖  

     ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการนําองคกร ดังนี้  

     ๑. ควรเปดโอกาสใหบุคลากรในองคกร เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองคกร จัดให

บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาองคกร เชน การใชหลัก ๓ ประการในการเสริมสราง

นวัตกรรมการเรียนรูใหกับบุคลากร คือ 
  ๑) การมีสวนรวม (Participation) ใหทุกคนมีสวนรวมในงานที่รับผิดชอบ รวม

วางแผน และกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับกลุมและตนเอง  
  ๒) การสรางพลัง (Empowerment) โดยการเปดโอกาสใหทุกคนไดรวมตัดสินใจใน
งานที่รับผิดชอบ 
  ๓) การเปดใจ (Open mind) โดยการใหโอกาสทุกคนไดแสดงความคิดเห็นโดยไม

มีการขัดขวางหรือโจมตี เพ่ือกระตุนใหทุกคนรูจักคิด กลาเสนอความคิดเห็น เกิดความคิดสรางสรรค มี

บรรยากาศเปนกันเอง และเปนการสรางการยอมรับภายในองคกร  
 ๒. การสื่อสารกับขาราชการในองคกร ผูบริหารของสํานักงานฯ ควรดําเนินการใหมีการ

ส่ือสารในเรื่องของทิศทางขององคกรในรูปแบบการสื่อสาร ๒ ทิศทาง(Two – Way Communication) 

เปนการส่ือสารที่ผูรับขอมูลจะสามารถสื่อสารโตตอบกับผูใหขอมูลได ซึ่งเปนการเปดใหผูรับขอมูลมี

โอกาสสอบถามขอสงสัย การแสดงความคิดเห็นกอใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง ตรงกันทั้งผูสงและผูรับ 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จสูงสุด  
   
 
 



 ๒๖

  

 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผูนํา กอใหเกิดประโยชน ดังนี้ 
  ๑) ทําใหบุคลากรเขาใจวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกร นําไปสูการ

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
  ๒) ทําใหบุคลากรเขาใจทิศทางและแนวทางในการทํางานที่ชัดเจน 
  ๓) สรางความไววางใจ รวมทั้งขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร 
  ๔) เกิดความรวมมือ รวมใจ และความสําเร็จในการทํางานเปนทีม 
  ๕) ลดความขัดแยงและความไมพอใจของบุคลากรในองคกร  

ผูบริหารควรจัดกิจกรรมที่เปนสื่อสารสรางความเขาใจอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมไปสู

บุคลากรทุกคน เชน จัดกิจกรรมผูบริหารพบขาราชการ เปนตน  
๓. การสรางบรรยากาศและการมีสวนรวมของผูบริหาร การดําเนินการของผูบริหารในการ

สรางบรรยากาศภายในองคกร เพ่ือใหเกิดการกระจายอํานาจ และนวัตกรรม เชน  
 ควรนําระบบการบริหารแบบมีสวนรวม เพ่ือเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมี

โอกาสในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 
 การมอบอํานาจใหผูปฏิบัติงานในระดับรองลงมาใหสามารถตัดสินใจไดอยาง

ทันทวงที เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 การมอบอํ านาจเพื่ อ ให เ กิดการทํ างานในลักษณะของทีมงาน  หรือ

คณะกรรมการ/คณะทํางาน 
 การสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในลักษณะตางๆ ซึ่งการสงเสริมการ

เรียนรูขององคกร มี ๒ ระดับ คือระดับองคกร และระดับบุคคล 
   - ระดับองคกร โดยการสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การประเมินและ

พัฒนากระบวนการทํางาน การรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย การแลกเปลี่ยน

วิธีการทํางานที่เปนเลิศ การเทียบเคียงผลการปฏิบัติงาน 
   - ระดับบุคคล โดยการสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง  

๔. บทบาทของผูบริหารที่บุคลากรของตองการเพิ่มเติม  
    บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตองการผูบริหารที่มีความเปนผูบริหารที่ดี (เกงคิด 

เกงทํา เกงพูดและกลาตัดสินใจ) บริหารงานดวยความเปนกลาง เสมอภาค มีความยุติธรรม ยึดมั่นใน

หลักการและถือปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด ปฏิบัติตนอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความ

ซื่อสัตย สรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร รวมทั้งปฏิบัติงานดวยความจริงใจ 
   

------------------------------------------- 
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     แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนําองคกรของผูบริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
วัตถุประสงค 
  เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนําองคกรของผูบริหาร ในการกําหนดทิศทางของ

องคกร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 
คําอธิบาย 
  ผูบริหาร หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา และผูอํานวยการสํานัก 
  ระบบการนําองคกรของผูบริหาร หมายถึง วิธีการบริหาร ทั้งท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

ที่ผูบริหารสวนราชการนํามาใชทั่วทั้งสวนราชการ ซึ่งเปนพ้ืนฐานและวิธีการใชในการตัดสินใจเรื่องสําคัญ การสื่อสารและ

การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ รวมถึงโครงสรางและกลไกในการตัดสินใจ การเลือกสรร และการพัฒนาผูนําและ

ผูบังคับบัญชา ตลอดจนการเสริมสรางคานิยม ทิศทาง และความคาดหวังดานผลการดําเนินงาน 
 
คําช้ีแจง 
  1.  การตอบแบบสอบถามฉบับนี้ จะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามใดๆ ทั้งสิ้น และไมมีผล

ตอการปฏิบัติงานของทานแตอยางใด ขอมูลท่ีไดรับจากทาน จะถูกเก็บเปนความลับและนําเสนอในภาพรวมเทานั้น     

จึงขอความกรุณาตอบใหตรงกับความเปนจริง และสอดคลองกับการปฏิบัติงานของทานมากที่สุด เพ่ือท่ีจะไดนําขอมูล 

มาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2.  แบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน คือ 

2.1  คําถามความพึงพอใจตอการนําองคกรของผูบริหาร ครอบคลุม 5 ประเด็น 
ไดแก (1) การกําหนดทิศทางขององคกร (2) การสื่อสารและการสรางความเขาใจทิศทางขององคกรใหบุคลากรรับรู 

(3) สรางบรรยากาศและการมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการพัฒนาองคกร (4) การใหความสําคัญ

เรื่องมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และ (5) การเปนตัวอยางที่ดี (role model) ของผูบริหารในการดําเนินการเรื่องตางๆ 

(เชน สอดคลองกับคานิยม ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ) 

   2.2  บทบาทของผูบริหารตอการนําองคกรที่ทานตองการเพ่ิมเติม 
  3.  หากทานตอบแบบสอบถามชุดนี้เรียบรอยแลว โปรดนําใสกลองรับแบบสอบถาม ณ บริเวณ 

ที่เซ็นชื่อ ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ระหวางวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2553 

 

ขอขอบคุณทุกทานที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดนี้  
คณะทํางานหมวด 1 การนําองคกร 
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สวนที่ 1  คําถามความพึงพอใจตอการนําองคกรของผูบริหาร 

คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในระดับความพึงพอใจของทาน ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ  ดังนี้ 
                                   

มากท่ีสุด   หมายถึง   ทานมีความพึงพอใจมากที่สุด 
มาก   หมายถึง   ทานมีความพึงพอใจมาก 
ปานกลาง  หมายถึง   ทานมีความพึงพอใจปานกลาง 
นอย   หมายถึง   ทานมีความพึงพอใจนอย 
นอยที่สุด   หมายถึง   ทานมีความพึงพอใจนอยที่สุด 

ระดับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจตอการนําองคกรของผูบริหาร มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

1. บทบาทดานการกําหนดทิศทางขององคกร 

     1.1 มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
     1.2 กําหนดทิศทางขององคกรอยางมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน 
     1.3 ประสานความรวมมือ และผลักดันในการแกไขปญหาขององคกร 
     1.4 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีมาตรฐาน 
     1.5 สงเสริมหนวยงานใหมีความทันสมัย โปรงใส และเปนธรรม 

2. บทบาทดานการถายทอดสื่อสารใหบุคลากรในองคกรรับรู เขาใจถึง 
      ทิศทางขององคกร 
      2.1 มีการประชุมชี้แจงนโยบายใหบุคลากรทุกระดับทราบ 
      2.2 มีการมอบหมายงานและสั่งการชัดเจน 
      2.3 มีการสื่อสารสรางความเขาใจถึงทิศทางการบริหารงานขององคกร 
      2.4 เปดโอกาสใหบุคลากรภายในองคกร เสนอแนะแนวทางในการ 
            พัฒนาองคกร 
      2.5 มีชองทางการสื่อสารกับขาราชการในทุกระดับ 

3. บทบาทดานการสรางบรรยากาศและการมีสวนรวมของผูบริหารใน 
     กิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาองคกร 
     3.1 เปดโอกาสใหบุคลากรไดรับทราบและแกไขปญหารวมกัน 
     3.2 มุงเนนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร 
     3.3 สรางบรรยากาศในการปฏิบัติงานดวยความจริงใจและเปนกันเอง 
     3.4 สงเสริมใหบุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานและองคกร 
     3.5 สงเสริมใหบุคลากรมีความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน   
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ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจตอการนําองคกรของผูบริหาร มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

4. บทบาทดานการใหความสําคัญเรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

     4.1 ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นเปาหมายขององคกรเปนหลัก 
     4.2 ปฏิบัติตนอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อตรง 
     4.3 ยึดมั่นในหลักการและถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอยางเครงครัด 
     4.4 ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
     4.5 ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง และความเสมอภาคเปนธรรม 

5. บทบาทดานการเปนแบบอยางที่ดีและสงเสริมใหเกิดระบบคุณธรรม และ

จริยธรรม 

   5.1 ซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอ่ืน โดยปราศจากอคติและ 
         ความลําเอียงในการปฏิบัติงาน 
    5.2 ใหความสําคัญกับการประสานความคิด และประสานประโยชน 
    5.3 ใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจในการบริหารงาน 
    5.4 มีความมุงม่ันกลาหาญในการตัดสินใจ 
    5.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใชอํานาจตัดสินใจ 
   5.6 มีผูบริหารที่ทานสามารถยึดเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตนได 
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สวนที่ 2 บทบาทของผูบริหารตอการนําองคกรที่ทานตองการเพิ่มเติม 

1. บทบาทของผูบริหารตอการนําองคกร ที่ตองการเพ่ิมเติม 

                1.1  การบริหารจัดการองคกร ตัวอยางเชน เปนผูมีความรับผิดชอบเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย เปนผูบริหารที่เกงคิด 

เกงทํา เกงพูด เกงเขียน กลาตัดสินใจ เปนตน 

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

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

                1.2  การเปนแบบอยางที่ดี ตัวอยางเชน เปนผูมีความซื่อสัตย มีจริยธรรม เปนผูมีความโอบออมอารี เปนตน 

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

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

 

2. บทบาทอื่นๆ ของผูบริหาร  

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

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

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

 

 
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือ 

คณะทํางานหมวด 1 




