
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต่อการปฏิบัติงานของ สสปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรของสถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (องค์กำรมหำชน) ประจ ำปี 2565 มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือประเมินระดับควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรปฏิบัติงำนของ สสปท. (2) เพ่ือประเมินระดับควำมเชื่อมั่น
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรด ำเนินงำนของ สสปท. (3) เพื่อน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุง
งำนและคุณภำพกำรให้บริกำรที่สอดคล้องต่อควำมต้องกำรของ ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำร
ปฏิบัติงำนของ สสปท. โดยกลุ่มตัวอย่ำงครั้งนี้ คือ ผู้รับบริกำรต่อกำรปฏิบัติงำนของสถำบัน ส่งเสริมควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (องค์กำรมหำชน) ทั้งในกรุงเทพมหำนครและส่วน
ภูมิภำค จ ำนวนทั้งสิ้น 1,000 รำย กำรส ำรวจจะครอบคลุมเรื่องข้อมูลทั่วไป กำรรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสสปท. 
ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ และควำมไม่พึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของสสปท. ควำมเชื่อมั่น ควำมผูกพัน 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อ สสปท. โดยสำมำรถสรุปผลกำรกำรส ำรวจได้ดังนี้ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการส ารวจแบ่งตามกลุ่มบริการที่ได้รับ 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 

งำนบริกำรฝึกอบรม ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  250 25.00 
งำนบริกำรวิจัย มำตรฐำน คู่มือ และแนวทำงปฏิบัติด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน               90 9.00 
งำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำให้แก่สถำนประกอบกำรกิจกำร  280 28.00 
งำนบริกำรจัดกิจกรรม นิทรรศกำร ส่งเสริมควำมปลอดภัยให้แก่ประชำชนท่ัวไป               330 33.00 
งำนบริกำรห้องปฏิบัติกำร ตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  50 5.00 

รวมท้ังสิ้น 1,000 100.00 

กลุ่มตัวอย่ำงจำกผู้รับบริกำรมีกลุ่มงำนบริกำรจัดกิจกรรม นิทรรศกำร ส่งเสริมควำมปลอดภัยให้แก่
ประชำชนทั่วไปมำกที่สุด รองลงมำคือ งำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำให้แก่สถำนประกอบกำรกิจกำร                     
และงำนบริกำรฝึกอบรม ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เป็นหญิงมำกกว่ำเพศชำย มีอำยุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มำกที่สุด รองลงมำ อำยุ 20-
30 ปี และอำยุ 41-50 ปี จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีมำกที่สุด รองลงมำคือ ต่ ำกว่ำปริญญำตรี และปริญญำ
โท   เพียงเล็กน้อย โดยเป็นหน่วยงำนเอกชน/สถำนประกอบกำรมำกที่สุด รองลงมำคือ สถำบันอุดมศึกษำ                     
และหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  

การรับรู้ข่าวสารของ สสปท. 
 ช่องกำรกำรรับรู้ข่ำวสำรของ สสปท. พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้ช่องทำงสื่อออนไลน์ เช่น Facebook 
YouTube Twitter IG เป็นต้น เป็นหลัก รองลงมำ เว็บไซต์ของส ำนักงำน สสปท. และงำนสัมมนำ/นิทรรศกำร 
 ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่ มีกำรรับรู้บทบำทหน้ำที่ในประเด็นฝึกอบรม ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ                 
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนมำกที่สุด รองลงมำคือ พัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนควำมปลอดภัยใน                
กำรท ำงำน และจัดกิจกรรม นิทรรศกำร ให้ควำมรู้ในด้ำนควำมปลอดภัยกับประชำชน  
 
 



ความโดดเด่นของ สสปท. 
 ควำมโดดเด่นในกำรปฏิบัติงำนของ สสปท. ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่คิดว่ำ สสปท. โดดเด่นในเรื่องเป็น
หน่วยงำนที่ดูแลเรื่องควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนมำกท่ีสุด รองลงมำคือ มีกำรให้ควำมรู้ในด้ำนควำมปลอดภัย 
และมีข้อมูลทำงวิชำกำรท่ีน่ำเชื่อถือ อ้ำงอิงได้  
ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ สสปท. จ าแนกตามด้านการให้บริการ 

ส ำหรับผลกำรวิเครำะห์ควำมคำดหวังที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของ สสปท. ในภำพรวมอยู่ในระดับควำม
คำดหวังมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวังรวมเท่ำกับ 4.61 (ร้อยละ 92.20) โดยด้ำนผลกำรให้บริกำรมี                
ค่ำควำมคำดหวังมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.49) รองลงมำ  ด้ำนระบบสำรสนเทศ                         
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร และด้ำนช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร (ค่ำเฉลี่ย 4.58 เท่ำกัน 91.89, 91.59 
และ 91.56 ตำมล ำดับ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของ สสปท. พบว่ำในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด 

(ค่ำเฉลี่ย 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.34) โดยด้ำนผลกำรให้บริกำรมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 
89.61) รองลงมำ ด้ำนกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ด้ำนระบบสำรสนเทศ (ค่ำเฉลี่ย 4.44 เท่ำกัน คิดเป็นร้อยละ 
88.84 และ 88.71 ตำมล ำดับ) และด้ำนกระบวนกำรขั้นตอน (ค่ำเฉลี่ย 4.40 คิดเป็นร้อยละ 87.99) 
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ภาพรวม (1,000 ราย)

ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ สสปท. 

พึงพอใจ คาดหวัง
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ภาพรวม ฝึกอบรม วิจัย/คู่มือ ให้ค าปรึกษา จัดกิจกรรม ห้องปฏิบัติการ

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ สสปท.  

 

 

 

 

 

 

 

 
ส ำหรับผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของ สสปท. ในภำพรวมอยู่ในระดับพึง

พอใจมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจรวมเท่ำกับ 4.42 (ร้อยละ 88.34) โดยกลุ่มงำนบริกำร 
ห้องปฏิบัติกำร ตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนมีค่ำควำมพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด (ค่ำเฉลี่ย 4.68 คิดเป็นร้อย
ละ 93.60) รองลงมำ กลุ่มงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำให้แก่สถำนประกอบกำรกิจกำร (ค่ำเฉลี่ย 4.49 คิด
เป็นร้อยละ 89.79) และกลุ่มงำนบริกำรวิจัย มำตรฐำน คู่มือ และแนวทำงปฏิบัติด้ำนควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน (ค่ำเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.22) ซึ่งกลุ่มงำนบริกำรฝึกอบรม ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย                        
ในกำรท ำงำน และงำนบริกำรจัดกิจกรรม นิทรรศกำร ส่งเสริมควำมปลอดภัยให้แก่ประชำชนทั่วไปมีค่ำเฉลี่ย                
ควำมพึงพอใจน้อยที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.21) แต่ทั้งนี้ทุกกลุ่มยังคงมีระดับควำมพึงพอใจ                 
อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 

การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ สสปท. ระหว่างปีงบประมาณ 2562 – 2565 
 

 
 

การปฏิบัติงานของ สสปท. 
ปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. ด้ำนกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี 86.40 89.80 90.40 88.84 
2. ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอน 86.00 86.00 90.40 87.99 
3. ด้ำนช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร 85.00  89.80 87.26 
4. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร   91.60 88.58 
5. ด้ำนผลกำรให้บริกำร 88.20 88.60 90.80 89.61 
6. ด้ำนระบบสำรสนเทศ 87.20  91.60 88.71 

ภาพรวม (1,000 ราย) 86.60 88.00 90.80 88.34 
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หมายเหตุ: กำรส ำรวจในแต่ละปีงบประมำณมีจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงเชิงปริมำณไม่เท่ำกัน โดยปี 2565                            

มีจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด 1,000 รำย 

การวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็งต่อการปฏิบัติงานของ สสปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ในภำพรวมกำรปฏิบัติงำนของ สสปท. ที่สำมำรถท ำได้ดีหรือเป็นจุดแข็ง และควรรักษำมำตรฐำนไว้ 

ได้แก่กำรให้บริกำรมีควำมครบถ้วนถูกต้อง ตรงกับควำมต้องกำร เป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ ข้อมูล
สำรสนเทศสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยสะดวกในกำรใช้งำน ตรงกับควำมต้องกำรและสำมำรถน ำไปใช้ได้จริง ข้อมูล
สำรสนเทศมีควำมทันสมัยทันต่อเหตุกำรณ์ และมีควำมหลำกหลำย เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เป็นต้น 
 ในขณะเดียวกันสิ่งที่ สสปท. ควรเร่งแก้ไขเป็นอันดับแรก คือสสปท. ควรติดต่อกลับผู้รับบริกำร                      
ที่เกิดปัญหำอย่ำงรวดเร็ว และเพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้น 



ความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ สสปท. 
ควำมไม่พึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของ สสปท. จ ำนวน 19 รำย พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ติดต่อกลับล่ำช้ำ/

เจ้ำหน้ำที่ไม่ติดต่อกลับมีระดับควำมไม่พึงพอใจมำกที่สุด รองลงมำคือ กำรติดต่อยำก เข้ำถึงยำก โทรติดต่อไม่
มีบุคลำกรรับสำย และกำรอบรมผ่ำนระบบซูม ระบบสัญญำณ ติดๆขัดๆ ไม่เสถียรท ำให้กำรอบรมรับควำมรู้                 
ไดไ้ม่ต่อเนื่อง 

ความเชื่อม่ันต่อ สสปท. 
ภำพรวมส่วนใหญ่ผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของ สสปท.อยู่ในระดั บมำกที่สุด               

(ค่ำเฉลี่ย 4.51) โดยประเด็นกำรส่งเสริมและขับเคลื่อนในด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม             
ในกำรท ำงำนของประเทศให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ต่อคนท ำงำนมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.56) รองลงมำ
คือ สสปท. มีงำนวิชำกำร งำนมำตรฐำน/คู่มือ งำนวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้องค์กรมีควำมปลอดภัย                         
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดี  (ค่ำเฉลี่ย 4.54) และสสปท. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมพัฒนำ               
องค์ควำมรู้ งำนวิจัยและนวัตกรรม ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน (ค่ำเฉลี่ย 4.53) 

ความผูกพันต่อ สสปท. 
ภำพรวมส่วนใหญ่ผู้รับบริกำรมีควำมผูกพันต่อกำรปฏิบัติงำนของ สสปท. อยู่ในระดับมำกที่สุด               

(ค่ำเฉลี่ย 4.58) ในประเด็นในอนำคตจะยังคงเข้ำร่วมกิจกรรม สัมมนำ ฝึกอบรม และใช้บริกำรกับ สสปท.             
ต่อไปมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.67) รองลงคือ ฉันยินดีที่จะแนะน ำ/บอกต่อให้ผู้อ่ืน มำเข้ำร่วมกิจกรรม สัมมนำ 
ฝึกอบรม และใช้บริกำรกับ สสปท. (ค่ำเฉลี่ย 4.65) และสสปท. ปฏิบัติต่อฉันด้วยควำมเคำรพและให้เกียรติ 
(ค่ำเฉลี่ย 4.64) 

ความต้องการและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
o การแนะน าช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สามารถท าให้มีการเข้าถึงข้อมูลได้มากที่สุด 

ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรที่สำมำรถท ำให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลได้มำกท่ีสุด พบว่ำ เกินกว่ำ
ครึ่งแนะน ำสื่อออนไลน์ เช่น Facebook YouTube Twitter  IG เป็นต้น มำกที่สุด รองลงมำ เว็บไซต์ส ำนักงำน
ของสสปท. และโทรทัศน์  
o ความต้องการต่อการบริการของ สสปท. เพิ่มเติม  
     ควำมต้องกำรต่อกำรบริกำรของ สสปท. เพ่ิมเติม พบว่ำ ส่วนใหญ่ควำมต้องกำรให้ สสปท. เพ่ิมเติม

กำรบริกำรในเรื่องต้องกำรคู่มือหรือกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยในระดับประชำชน ด้ำนกำร
ท ำงำน , กำรด ำรงชีวิต , กฎหมำย เป็นต้น มำกที่สุด รองลงมำ อยำกให้มีกำรเข้ำมำตรวจเยี่ยมสถำน
ประกอบกำร เพ่ือให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์ อยำกให้จัดท ำวำรสำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน
แจกจ่ำยให้กับสถำนประกอบกำร และอยำกให้มี Line official ของ สสปท.  
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของ สสปท. 

จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน จ ำนวน 8 รำย
ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริหำรของ สสปท. คณะอนุกรรมกำรทุกคณะ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
จ ำนวน 11 รำย ประกอบด้วย คณะท ำงำนวิชำกำร และเครือข่ำยทำงภำคใต้ สำมำรถสรุปผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
ได้ดังนี้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอก มีควำมคิดห็นสอดคล้องกัน เรื่องสถำบันส่งเสริม           
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (องค์กำรมหำชน) เป็นองค์กรหลักของประเทศ
ในเรื่องกำรส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน พัฒนำให้มีนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้ำนควำมปลอดภัยในกำร



ท ำงำน โดยใช้งำนวิจัยเป็นพ้ืนฐำน และมีภำรกิจหน้ำที่หลักในด้ำนกำรส่งเสริมเป็นหลัก โดยบทบำทหน้ำที่     
ที่เห็นได้ชัด ได้แก่ กำรฝึกอบรม ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และจัดกิจกรรม 
นิทรรศกำร ให้ควำมรู้ในด้ำนควำมปลอดภัยกับประชำชน อีกทั้งยังมีกำรวิจัยคู่มือ มำตรฐำนต่ำงๆ ที่เป็นสื่อ
หรือแหล่งกำรเรียนรู้ให้กับสถำนประกอบกำร ให้มีกำรน ำไปปฏิบัติให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

นอกจำกนี้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในบำงท่ำนให้ควำมคิดเห็นว่ำเพ่ิมเติมว่ำ สสปท. เป็นองค์กำรมหำชน   
ที่แยกออกมำจำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ควรมีกำรปรับรูปแบบกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรไปสู่
หน่วยงำนกึ่งเอกชนที่มีควำมคล่องตัว และด ำเนินงำนด้วยควำมรวดเร็วมำกกว่ำหน่วยงำนรำชกำร 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกบำงท่ำนให้ควำมคิดเห็นว่ำเพ่ิมเติมว่ำ สสปท. ควรขยำยควำมร่วมมือใน
ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนให้เพิ่มข้ึนทั้งหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน สถำนประกอบกำร และโดยเฉพำะ
สถำนศึกษำที่ควรร่วมมือกันจัดท ำหลักสูตรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเพ่ือปลูกผังและก่อให้เกิดทัศนคติ
ที่ดีด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนตั้งแต่เด็ก นอกจำกนี้ควรเพ่ิมสำขำ                     
กำรให้บริกำรให้หลำกหลำยทั่วทุกภูมิภำคหรือในส่วนที่มีนิคมอุตสำหกรรมกระจุกตัวอยู่ 

การด าเนินงานของ สสปท. ที่ยังไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอก มีควำมคิดเห็นที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำน                         

ที่ยังไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวังในประเด็นกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรที่ไม่ครอบคลุมผู้ใช้แรงงำนทั่วประเทศ 
โดยเฉพำะสถำนประกอบกำรขนำดกลำง ขนำดเล็ก แรงงำนนอกระบบ และแรงงำนต่ำงด้ำว  นอกจำกนี้ 
สสปท.  มีจ ำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำรไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน และกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำวิจัย ผลงำน
ที่เผยแพร่ออกมำมีจ ำนวนน้อย อีกทั้งด้ำนกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ สถำนประกอบกำรส่วนใหญ่ยังไม่ให้
ควำมส ำคัญและน ำองค์ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนไปปรับใช้ 

แนวทางการด าเนินงานของ สสปท. ในอนาคต 
         ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอก มีควำมคิดเห็นว่ำสสปท. ควรมีกำรก ำหนดนโยบำยและ
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้มีควำมชัดเจน สร้ำงกลไกกำรส่งต่อองค์ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
และสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน สู่ผู้รับบริกำรที่ครอบคลุมไปถึงสถำนประกอบกำรขนำดกลำง ขนำดเล็ก                      
แรงงำนนอกระบบ และประชำชนทั่วไป ส่งเสริมให้ประเทศไทยตระหนักถึงควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
ผลักดันไปสู่สังคมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน สร้ำงภำพลักษณ์องค์กรในด้ำนเป็นผู้น ำด้ำนควำมปลอยภัย                
ในกำรท ำงำนพัฒนำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในแต่ละสำขำ                
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ส่งเสริมพัฒนำงำนวิจัยให้เข้ำกับ
สถำนกำรณ์ ในปัจจุบันของประเทศ และมีมำตรฐำนเดียวกับสำกล นอกจำกนี้  ควรมีกำรจัดท ำสถิติ ตัวเลข    
ค่ำมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยต่ำง ๆ ที่เผยแพร่ต่อประชำชน นั้นให้มีควำมน่ำเชื่อถือ ทันสมัย ทันต่อ
เหตุกำรณ์ และเพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำนให้เป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับ พร้อมประชำสัมพันธ์กิจกรรม     
กำรฝึกอบรม นิทรรศกำรให้ทั่วถึง นอกจำกนี้  มีบำงท่ำนมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่ำ สสปท. เป็นองค์กำรมหำชน 
ควรปรับกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรไปสู่หน่วยงำนกึ่งเอกชนที่กำรด ำเนินงำนมีควำมคล่องตัวและ
ควำมรวดเร็วมำกขึ้น 

ข้อเสนอแนะจากผลการส ารวจเชิงคุณภาพ 
1. กำรให้ควำมส ำคัญกับหน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัยทั้งหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และสถำนศึกษำ              

ยังคงเป็นสิ่งที่ สสปท. ต้องตระหนักอยู่เสมอ โดยอำจขยำยควำมร่วมมือผ่ำนกำรจัดกิจกรรม จัดสัมมนำ 
ฝึกอบรม วิจัยพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัย ซึ่งกิจกรรมเหล่ำนี้จะเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ และยังเป็นกำร



ยกระดับองค์ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนมำกขึ้น รวมถึงกำร
ร่วมมือเป็นเครือข่ำยกับสถำนศึกษำ จัดตั้งหลักสูตรด้ำนควำมปลอดภัยในสำขำต่ำงๆเพ่ือไปกระตุ้นให้เกิดกำร
ตระหนักสร้ำงกำรรับรู้ (Awareness) และเห็นควำมส ำคัญด้ำนควำมปลอดภัยตั้งแต่เด็ก นอกจำกนี้ควรเพ่ิม
สำขำกำรให้บริกำรครอบคลุมทั้งประเทศจะเป็นกำรช่วยให้เข้ำถึงผู้ใช้แรงงำนในแต่ละภูมิภำค และเข้ำใจถึง
บทบำทกำรท ำงำนในแต่ละท้องที่และง่ำยต่อผู้มำรับบริกำรในกำรติดต่อสอบถำมเพ่ิมขึ้นด้วย 

2. สสปท. มีบทบำทหน้ำที่หลำกหลำยและสอดคล้องกับผู้รับบริกำรที่หลำกหลำย สถำนประกอบกำร
จ ำนวนมำกเช่นกัน ส่งผลให้มีจ ำนวนบุคลำกรที่ให้บริกำรไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร กำรติดต่อประสำนงำน              
กำรด ำเนินกำรส่งเสริมจึงด ำเนินไปได้ไม่เต็มประสิทธิภำพ ส่งเสริมไม่ได้ทั่วทุกพ้ืนที่ ซึ่ง สสปท.ควรเพ่ิมจ ำนวน
บุคลำกรในกำรให้บริกำรหรือเชิญผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในแต่ละสำขำด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน              
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนมำร่วมกันท ำงำน หรือแม้แต่กำรใช้บริกำร Outsource 
ภำยนอก มำด ำเนินกำรในส่วนที่สสปท. ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ อีกท้ังบุคลำกรของ สสปท. ควรให้บริกำรด้วย
ควำมเป็นมิตร พูดจำสุภำพอ่อนน้อม และควรปลูกฝังหรือส่งเสริมกำรให้ควำมรู้กับบุคลำกรอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือ
เป็นประโยชน์ในกำรถ่ำยทอดข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น 

3. ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันสถำนประกอบกำรยังไม่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องควำมปลอดภัยของผู้ใช้แรงงำน
มำกนัก อีกทั้งผู้รับบริกำรของ สสปท. ส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้ใช้แรงงำนในระดับปฏิบัติกำรแต่เป็นเจ้ำหน้ำที่                  
ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของแต่ละสถำนประกอบกำร ส่งผลให้ผู้ใช้แรงงำนจริงยังไม่ได้รับหรือเข้ำถึง
ข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยได้มำกนัก ดังนั้น สสปท. ควรให้ควำมส ำคัญกับผู้ใช้แรงงำนในระดับปฏิ บัติกำร
เพ่ิมขึ้นรวมถึงแรงงำนนอกระบบในสถำนประกอบกิจกำร โดยกำรพัฒนำสร้ำงกลไกกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้มี
ประสิทธิภำพให้สำมำรถเกิดกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนไปสู่ผู้ใช้แรงงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ในเชิงรุก เพ่ิมช่องกำรสื่อสำรให้หลำกหลำยให้เกิดกำรประชำสัมพันธ์ที่
ทั่วถึงกัน ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กรให้มำกยิ่งขึ้น ทั้งบทบำทหน้ำที่ผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นที่รู้จัก และ
ยอมรับในกลุ่มของผู้ใช้แรงงำนในระดับปฏิบัติกำรรวมถึงสถำนประกอบกิจกำรต่ำง ๆ สอดแทรกองค์ควำมรู้ที่
เป็นประโยชน์ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนไปกับสื่อต่ำงๆทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อำทิ ไลน์ (Line) หรือ
อีเมล์ (E-mail) รวมถึงเพจอย่ำงเป็นทำงกำร (Facebook Page Official) แต่ทั้งนี้ ควรมีกำรประชำสัมพันธ์
ควบคู่ไปกับสื่อหลัก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ ให้แก่ผู้ใช้แรงงำนที่ไม่ได้ใช้
สื่อออนไลน์ได้ทรำบเช่นกัน 

4. สสปท. ควรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน งบประมำณที่มีอย่ำงจ ำกัด                
ท ำให้กำรด ำเนินกำรต่ำงๆมีข้อจ ำกัด ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ รวมไปถึงกำรให้ทุน                
ด้ำนกำรวิจัยทำงวิชำกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ส่งผลให้มีงำนวิจัยด้ำนควำมปลอดภัยออกมำใน
ปริมำณน้อย นอกจำกนี้ไม่สำมำรถจ้ำงบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน                    
แต่ละสำขำมำท ำงำนได้เนื่องจำกมีค่ำตอบแทนค่อนข้ำงสูง แต่ทั้ งนี้อำจใช้ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยต่ำงๆ             
ในกำรสร้ำง Partner ให้อำจำรย์ในมหำวิทยำลัยมำร่วมพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งในด้ำนควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำนให้เพ่ิมข้ึน 

ข้อเสนอแนะจากคณะวิจัยฯ 
1. กำรเพ่ิมเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำร เพ่ือเพ่ิมกำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพ และลดระยะเวลำในกำร

บริกำร สสปท. ควรเพ่ิมพนักงำนในกำรให้บริกำร หรือร่วมมือกับองค์กรด้ำนควำมปลอดภัยอ่ืนๆ  เพ่ือให้มี
กิจกรรมที่หลำกหลำยและช่วยกันด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อีกทั้ง สสปท. ควรส่งเสริมกำรให้ควำมรู้กับ
เจ้ำหน้ำที่อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยอำจมีกำรสอดแทรกเนื้อหำหรือองค์ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฝ่ำยต่ำงๆ และ



เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรตอบข้อสงสัยของผู้รับบริกำรที่อำจติดต่อ
สอบถำม ขอควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ 

2. เพ่ิมช่องทำงกำรบริกำรติดต่อให้มีควำมหลำกหลำย เพ่ือเพ่ิมกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและลดควำม
ผิดพลำดในกำรสื่อสำรกับทำง สสปท. ดังนั้นควรมีกำรเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อให้มีควำมหลำกหลำยเพ่ิมมำกขึ้น   
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ เนื่องจำกในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้สื่อโซเซียลมีเดีย 

3. เน้นกำรประชำสัมพันธ์ในเชิงรุกให้ประชำชนเข้ำใจ เพ่ือให้เกิดควำมรู้ และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ              
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และกำรสื่อสำรได้ตรงจุด เพ่ิมช่องทำง New Media อย่ำงกำรใช้ Line official, 
Application, E-mail เข้ำมำมีบทบำท เพ่ือเข้ำถึงผู้รับบริกำรได้อย่ำงใกล้ชิด สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร              
ที่แท้จริง และเป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้เพิ่มมำกข้ึน 

4. ขยำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน จัดอบรมหรือผลักดัน             
ให้เกิดควำมมือในกำรจัดท ำโครงกำรใหม่ๆ เพ่ือประสิทธิภำพในกำรเข้ำใจเรื่องของควำมปลอดภัย และ                      
อำชีวอนำมัย ให้ควำมส ำคัญในกำรขยำยควำมมือกับหน่วยงำนภำยนอก อำทิ สถำบันทำงกำรศึกษำ                         
หรือหน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัยอ่ืน ๆ จัดกิจกรรม จัดสัมมนำ หรือฝึกอบรมร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมเหล่ำนี้                 
จะเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนควำมรู้ สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ และยกระดับด้ำนกำรส่งเสริมควำม
ปลอดภัยให้มำกยิ่งขึ้น 

5. พัฒนำระบบสำรสนเทศหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนของ สสปท.               
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและลดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรให้มีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น สสปท.ควรสนับสนุนให้มีกำร
พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในองค์กร เพ่ือแก้ไขระบบขั้นตอนกำรท ำงำนให้มีควำมรวดเร็ว สะดวก และ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงรวดเร็ว พร้อมทั้งสำมำรถติดตำมผลสถำนะกำรติดต่อ กำร
ยื่นค ำร้องได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งกำรพัฒนำในส่วนนี้จะช่วยยกระดับให้หน่วยงำนภำยนอก หรือกลุ่มผู้รับบริกำร
สำมำรถเข้ำถึงและเข้ำใจทำง สสปท. มำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังแสดงให้เห็นถึงภำพลักษณ์ขององค์กรในกำรเป็น
หน่วยงำนยุคดิจิทัล 

6. กำรสร้ำงควำมผูกพันของผู้รับบริกำรกับ สสปท. เพ่ือให้ผู้รับบริกำรสำมำรถปกป้องหรือช่วยแก้ไข
ภำพลักษณ์ขององค์กรได ้

7. พัฒนำสื่อสำรสนเทศ ประกอบกำรอบรม สัมมนำ เพ่ือสร้ำงกำรเรียนรู้ และเกิดควำมเข้ำใจในสื่อ                
ที่ สสปท. น ำเสนอ กำรพัฒนำรูปแบบกำรน ำเสนอสื่อให้มีควำมน่ำสนใจ ช่วยให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรได้มำกข้ึน สำมำรถช่วยสร้ำงกำรเรียนรู้และพัฒนำควำมเข้ำใจได้ดี หำกมีกำรจัดอบรม สัมมนำ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


