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บทสรุปผูบริหาร 

  

การประเมินความพึงพอใจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือประเมินระดับความ

พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการปฏิบัติงานของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) (2) เพ่ือประเมินระดับความเชื่อม่ันของผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสียตอการปฏิบัติงานของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน (องคการมหาชน) และ (3) เพ่ือนําขอเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงงานและคุณภาพการใหบริการ 

ท่ีสอดคลองตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการปฏิบัติงาน ของสถาบันสงเสริมความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) โดยกลุมตัวอยางการสํารวจครั้งนี้ 

คือ ผูท่ีใชบริการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการ

มหาชน) ในดานตาง ๆ จํานวน 528 ตัวอยาง การสํารวจในครั้งนี้ครอบคลุมเรื่องการรับรูขอมูลเก่ียวกับ สสปท. 
ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ สสปท. ความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของ สสปท.
ความตองการและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยเก็บขอมูลการสํารวจในเดือนตุลาคม 2564 สวนการวิเคราะห
ขอมูล ใชสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) และคาเฉลี่ย 
(Mean) สวนขอมูลความคิดเห็นอ่ืน ๆ ในลักษณะเชิงคุณภาพใชการสังเคราะหเอกสารและการวิเคราะหเนื้อหา
จําแนกเปน หมวดหมูของประเด็นตาง ๆ และวิเคราะหความตองการจําเปน ใชวิธีการจัดลําดับความสําคัญของ
คาดัชนีจัดเรียงลําดับความตองการจําเปนแบบ Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง (PNImodified) 
และในกรณีท่ีคา PNImodified เทากันจะพิจารณาจากคา PNI ประกอบ โดยสามารถสรุปผลการสํารวจไดดังนี้ 
 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 
 ผูรับบริการสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุในชวง 31-40 ป มากท่ีสุด รองลงมาคือ อายุ 
20-30 ป และอายุ 41-50 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มากท่ีสุด รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี  
และตํ่ากวาปริญญาตรี เปนหนวยงานเอกชน/สถานประกอบการ มากท่ีสุด รองลงมาคือ หนวยงานภาครัฐ 
และสถาบันอุดมศึกษา ใชบริการ สสปท. ในงานบริการฝกอบรม ถายทอดความรูดานความปลอดภัย 
ในการทํางาน มากท่ีสุด รองลงมาคือ งานบริการจัดกิจกรรม นิทรรศการ สงเสริมความปลอดภัยใหแก
ประชาชนท่ัวไป งานบริการใหคําปรึกษา แนะนําใหแกสถานประกอบกิจการ และงานบริการวิจัย มาตรฐาน 
คูมือ และแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางาน ตามลําดับ 
 
การรับรูขอมูลเกี่ยวกับ สสปท. 
 ผูรับบริการสวนใหญคิดวา สสปท. มีบทบาทหนาท่ีในดานการฝกอบรม ถายทอดองคความรูเก่ียวกับ
ความปลอดภัยในการทํางานมากท่ีสุด รองลงมาคือ การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานความปลอดภัย 
ในการทํางาน และการใหคําปรึกษา สนับสนุนดานการทําวิจัยเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานกับ 
สถานประกอบการ  

ชองทางการรับรูขอมูลขาวสารของ สสปท. ผูรับบริการสวนใหญรับรู ผานชองทางสื่อออนไลน เชน 
Facebook YouTube Twitter เปนตน มากท่ีสุด รองลงมาคือ เว็บไซตสํานักงาน สสปท. และงานสัมมนา/
นิทรรศการ 
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สวนความโดดเดนของ สสปท. ผูรับบริการสวนใหญคิดวา สสปท. โดดเดนในเรื่องการใหความรูในดาน
ความปลอดภัย มากท่ีสุด รองลงมาคือ เปนหนวยงานท่ีดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน และการมีขอมูล
ทางวิชาการท่ีนาเชื่อถือ อางอิงได 
 
ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ สสปท. 

การปฏิบัติงานของ สสปท. 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย S.D. รอยละ คาเฉล่ีย S.D. รอยละ 
1. ดานการบริการของเจาหนาท่ี 4.61 0.497 92.20 4.52 0.593 90.40 
2. ดานกระบวนการข้ันตอน 4.56 0.514 91.20 4.52 0.571 90.40 
3. ดานชองทางการติดตอสื่อสาร 4.54 0.520 90.80 4.49 0.591 89.80 
4. ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 4.61 0.498 92.20 4.58 0.566 91.60 
5. ดานผลการใหบริการ 4.52 0.520 90.40 4.54 0.563 90.80 
6. ดานระบบสารสนเทศ 4.59 0.506 91.80 4.58 0.543 91.60 

ภาพรวม 4.58 0.509 91.60 4.54 0.572 90.80 
 
 

 
 
 ผูรับบริการมีความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.58 คิดเปนรอยละ 91.60) และมีความ 
พึงพอใจในระดับมากท่ีสุดเชนกัน (คาเฉลี่ย 4.54 คิดเปนรอยละ 90.80) เม่ือพิจารณาความคาดหวัง 
เปนรายดาน พบวา ผูรับบริการมีความคาดหวังในดานการบริการของเจาหนาท่ี และดานการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.61 คิดเปนรอยละ 92.20) รองลงมาคือ ดานระบบสารสนเทศ (คาเฉลี่ย 
4.59 คิดเปนรอยละ 91.80) และดานกระบวนการข้ันตอน (คาเฉลี่ย 4.56 คิดเปนรอยละ 91.20) ตามลําดับ 
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ความคาดหวัง และ ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ สสปท.

คาดหวัง พึงพอใจ
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เม่ือพิจารณาความพึงพอใจเปนรายดาน พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจในดานการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร และดานระบบสารสนเทศ มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.58 คิดเปนรอยละ 91.60) รองลงมาคือ  
ดานผลการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.54 คิดเปนรอยละ 90.80) ดานการบริการของเจาหนาท่ี และดาน
กระบวนการข้ันตอน (คาเฉลี่ย 4.52 คิดเปนรอยละ 90.40) ตามลําดับ 
 
รอยละความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ สสปท. จําแนกตามการบริการท่ีไดรับ 

การปฏิบัติงานของ สสปท. ภาพรวม 
การบริการท่ีไดรับ 

ฝกอบรม ใหคําปรึกษา จัดกิจกรรม วิจัย/คูมือ หองปฏิบัติการ 
1. ดานการบริการของเจาหนาท่ี 90.40 89.80 95.80 92.80 92.80 88.80 
2. ดานกระบวนการข้ันตอน 90.40 90.00 95.20 92.20 91.20 86.80 
3. ดานชองทางการติดตอสื่อสาร 89.80 89.40 94.20 90.60 90.20 90.00 
4. ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 91.60 91.40 95.80 91.80 92.60 90.00 
5. ดานผลการใหบริการ 90.80 90.60 93.80 91.60 90.20 88.80 
6. ดานระบบสารสนเทศ 91.60 91.00 96.40 92.80 91.40 89.60 

ภาพรวม 90.80 90.40 95.40 92.00 91.60 89.00 

 

  
ผูรับบริการมีรอยละความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 90.80 เม่ือพิจารณาตามการบริการ 

ท่ีไดรับ พบวา ผูรับบรกิารงานบริการใหคําปรึกษา แนะนําใหแกสถานประกอบกิจการ มีรอยละความพึงพอใจ
มากท่ีสุด รอยละ 95.40 รองลงมาคือ ผูรับบริการงานบริการจัดกิจกรรม นิทรรศการ สงเสริมความปลอดภัย
ใหแกประชาชนท่ัวไป รอยละ 92.00 และผูรับบริการงานบริการวิจัย มาตรฐาน คูมือ และแนวทางปฏิบัต ิ
ดานความปลอดภัยในการทํางาน รอยละ 91.60 ตามลําดับ 
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ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ สสปท. 
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การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ สสปท. ระหวางปงบประมาณ 2562 - 2564 

 การปฏิบัติงานของ สสปท. 
ปงบประมาณ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 
1. ดานการบริการของเจาหนาท่ี 86.40 89.80 90.40 
2. ดานกระบวนการข้ันตอน 86.00 86.00 90.40 
3. ดานชองทางการติดตอสื่อสาร 85.00 - 89.80 
4. ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร - - 91.60 
5. ดานผลการใหบริการ 88.20 88.60 90.80 
6. ดานระบบสารสนเทศ 87.20 - 91.60 
7. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก - 87.20 - 

ภาพรวม 86.60 88.00 90.80 
*หมายเหตุ ปงบประมาณ 2564 ไมไดสํารวจดานสิ่งอํานวยความสะดวกเน่ืองจากอยูในชวงสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สสปท. จึงปรับรูปแบบการใหบริการเปนแบบออนไลน แทนการใชบริการ 
ท่ีสํานักงาน   

 
ความเช่ือม่ันตอการปฏิบัติงานของ สสปท. 

การบริการท่ีไดรับ 
ระดับความเช่ือม่ัน 

คาเฉล่ีย รอยละ 
งานบริการฝกอบรม ถายทอดความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน   4.43 88.60 
งานบริการใหคําปรึกษา แนะนําใหแกสถานประกอบกิจการ 4.60 92.00 
งานบริการจัดกิจกรรม นิทรรศการ สงเสริมความปลอดภัยใหแกประชาชน
ท่ัวไป 

4.58 91.60 

งานบริการวิจัย มาตรฐาน คูมือ และแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัย
ในการทํางาน 

4.51 90.20 

งานบริการหองปฏิบัติการ ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน 4.42 88.40 
ภาพรวม 4.46 89.20 

 
 ผูรับบริการมีความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของ สสปท. ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.46 คิดเปนรอยละ 
89.20) เม่ือพิจารณาตามการบริการท่ีไดรับ พบวา ผูรับบริการงานบริการใหคําปรึกษา แนะนําใหแก 
สถานประกอบกิจการ มีความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของ สสปท. มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.60 คิดเปนรอยละ 
92.00) รองลงมาคือ ผูรับบริการงานบริการจัดกิจกรรม นิทรรศการ สงเสริมความปลอดภัยใหแกประชาชน
ท่ัวไป (คาเฉลี่ย 4.58 คิดเปนรอยละ 91.60) และผูรับบริการงานบริการวิจัย มาตรฐาน คูมือ และแนวทาง
ปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางาน (คาเฉลี่ย 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20) ตามลําดับ 
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ความตองการของผูรับบริการตอการปฏิบัติงานของ สสปท. 

 ผูรับบริการสวนใหญตองการให สสปท. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชองทางสื่อออนไลน  

มากท่ีสุด รองลงมาคือ เว็บไซตสํานักงาน สสปท. และงานสัมมนา/นิทรรศการ นอกจากนี้ ตองการให สสปท. 

มีการใหบริการเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดอบรมใหมากข้ึนและพัฒนาหลักสูตรอบรมใหมีประสิทธิภาพ เพ่ิมหัวขอ

อบรมใหครอบคลุมทุกสวน เพ่ือใหผูอบรมนําความรูไปปรับใชในการปฏิบัติงานได มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ตองการใหมีการมุงเนนวิชาการและการปฏิบัติไปพรอมกัน และตองการใหเพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสาร 

ท่ีเขาถึงไดงาย เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว เชน การตั้งกลุมไลน 
 
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินเชิงปริมาณ 

 ผูรับบริการสวนใหญเสนอแนะวาขอมูลขาวสารท่ีนํามาประชาสัมพันธ ตองมีความหลากหลาย  

เปนปจจุบัน ทันเหตุการณมากข้ึน มากท่ีสุด รองลงมาคือ การอบรมควรเพ่ิมภาคปฎิบัติใหมากข้ึน เพ่ือการนําไปใช

จริงในการปฏิบัติงาน และการจัดอบรมทางออนไลน ควรมีการจัดเตรียมความพรอมดานเครื่องมือ อุปกรณ

และระบบอินเทอรเน็ตใหดี 

 

ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอการปฏิบัติงานของ สสปท.  

 จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผู มีสวนไดสวนเสียภายใน ประกอบดวย คณะกรรมการ สสปท. 

คณะอนุกรรมการ สสปท. ในแตละคณะ และคณะทํางานดานวิชาการ จํานวน 17 คน และกลุมผูมีสวนได 

สวนเสียภายนอก ประกอบดวย (1) สถานประกอบการท่ีลงนาม MOU กับ สสปท. (2) ผูประสานงานหรือ

เจาหนาท่ีของกองความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานท่ีเคยทํางานรวมกับ สสปท. (3) เครือขาย

ชมรมเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานท่ีเคยทํางานรวมกับ สสปท. และ (4) ผูบริหารและผูประสานงาน

สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) จํานวน 9 คน สามารถสรุปผล 

การสัมภาษณเชิงลึก ไดดังนี้ 

 

บทบาทท่ีเปนจุดเดนของ สสปท.  

  ผู มีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก มีความคิดเห็นดานบทบาทท่ีเปนจุดเดน 

ของ สสปท. สอดคลองกัน โดยเห็นวา สสปท. เปนหนวยงานหลักท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาและสงเสริม 

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานผานบริการตาง ๆ ของ สสปท.  

และเปนหนวยงานท่ีใหความรูทางวิชาการดานความปลอดภัย 

  นอกจากนี้ผูมีสวนไดสวนเสียภายในมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา สสปท. เปนองคการมหาชน 

ท่ีมีความคลองตัวและความยืดหยุนในการทํางานมากกวาหนวยงานราชการ และเปนหนวยงานใหม 

ท่ีแยกออกมาจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ทําใหการดําเนินงานยังไมเดนชัดเทาท่ีควร  
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การดําเนินงานของ สสปท. ท่ียังไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง 

  ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก มีความคิดเห็นดานการดําเนินงานของ สสปท.  

ท่ียังไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง โดยเห็นวา สสปท. มีจํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอการดําเนินงาน และสถาน

ประกอบการยังไมใหความสําคัญกับความปลอดภัยในการทํางาน 

  นอกจากนี้ผูมีสวนไดสวนเสียภายในมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา สสปท. มีวิสัยทัศนขององคกร

ไมชัดเจน ทิศทางการดําเนินงานไมชัดเจน ไมมีแผนปฏิบัติการหรือแผนแมบทขององคกร การจัดอบรม 

ยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และยังไมตรงกับความตองการของสถานประกอบการและผูใชแรงงาน งบประมาณ 

ไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ บุคลากรไมตรงกับสายงานและไมมีความเชี่ยวชาญดานความปลอดภัย  

และเครือขายพันธมิตรดานความปลอดภัยในการทํางานคอนขางนอย และไมหลากหลาย  

สวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา สสปท. ไมมีอํานาจในการบังคับ 

ใหสถานประกอบการและผูใชแรงงานปฏิบัติตาม การบริการจัดการภายในของ สสปท. ยังไมดีเทาท่ีควร 

ผลงานวิจัยมีจํานวนนอย และการจัดทําคามาตรฐานท่ีเก่ียวของกับแรงงานไทย ควรมีการวิจัยเพ่ือใหไดคา

มาตรฐานท่ีเหมาะสมกับบริบทและมีความปลอดภัยตอแรงงานไทย สวนคามาตรฐานอ่ืน ๆ ควรพัฒนาจาก

มาตรฐานสากล 

 

นโยบายและแนวทางในการดําเนินงานในอนาคตของ สสปท.  

  ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก มีความคิดเห็นดานนโยบายและแนวทางในการ

ดําเนินงานในอนาคต ของ สสปท. โดยเห็นวา สสปท. ควรสงเสริมใหทุกคนตระหนักในเรื่องความปลอดภัย 

ผลักดันใหเกิด “วัฒนธรรมความปลอดภัย” ควรประชาสัมพันธหนวยงานใหเปนท่ีรูจักและเปนท่ียอมรับ  

ควรสรางความสัมพันธ ความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ควรสรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในดาน

ความปลอดภัย ควรมีเครือขายและฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา ควรปรับทัศนคติ และพัฒนาศักยภาพ

ในการทํางานของบุคลากร ควรปรับรูปแบบการทํางานเปนเชิงรุกมากข้ึน ควรพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ

ใหสอดคลองกับนโยบายของประเทศ และทิศทางของโลกอนาคต ควรสรางมาตรฐานการดําเนินงาน

เปรียบเทียบกับหนวยงานในตางประเทศ ควรสรางภาพลักษณองคกรใหเปนองคกรผูนําดานความปลอดภัย

และเปนองคกรแหงการเรียนรู ควรกําหนดนโยบายและเปาหมายท่ีชัดเจน ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

ใหเพียงพอกับการดําเนินงาน และควรสามารถสรางรายไดจากการใหบริการในรูปแบบตาง ๆ ได 

  นอกจากนี้ผูมีสวนไดสวนเสียภายในมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา สสปท. ควรมีหองปฏิบัติการ 

อุปกรณ และเครื่องมือท่ีทันสมัย ควรจัดทําแผนแมบท (Master Plan) ของหนวยงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 

และแผนยุทธศาสตรชาติ ควรลดข้ันตอนการทํางานดานเอกสารในรูปแบบราชการใหนอยลง และควรสราง

ขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับบุคลากร  

สวนผู มีสวนไดสวนเสียภายนอกมีความคิดเห็นเ พ่ิมเติมวา สสปท. ควรดําเนินงาน 

ตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคกร ควรรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ เก่ียวกับความปลอดภัย ควรมี

จํานวนบุคลากรท่ีเพียงพอตอการดําเนินงาน และผูบริหารระดับสูงของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานควรมีการบูรณาการการทํางานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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ขอเสนอแนะจากผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

 1. กลุมผูรับบริการของ สสปท. สวนใหญจะเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) แตผูใช

แรงงานในระดับปฏิบัติการสวนใหญจะยังไมรูจัก สสปท. ทําใหการเขาถึงขอมูลดานความปลอดภัยสําหรับผูใช

แรงงานยังไมดีเทาท่ีควร รวมไปถึงเจาของสถานประกอบการบางแหงยังไมตระหนักและยังไมใหความสําคัญ

กับเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน ดังนั้น สสปท. ควรทํางานเชิงรุกใหมากข้ึน ควรประชาสัมพันธหนวยงาน 

ประชาสัมพันธบทบาทหนาท่ี รวมไปถึงการสอดแทรกขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับการสงเสริมสนับสนุน 

ดานความปลอดภัยในการทํางานผานสื่อตาง ๆ ท้ังสื่อหลักและสื่อออนไลนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถเขาถึง

กลุมผูใชแรงงานรวมไปถึงประชาชนใหไดรับขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยท่ีเปนประโยชนมากท่ีสุด 

 2. เครือขายความรวมมือ เครือขายการทํางาน หนวยงานพันธมิตรของ สสปท. มีจํานวนนอย 

ไมหลากหลายสาขา ดังนั้น สสปท. ควรพัฒนาเครือขายใหมีความเขมแข็ง สรางเครือขายความรวมมือ 

กับหนวยงานดานความปลอดภัยท้ังสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน รวมไปถึง

หนวยงานภาคการศึกษา เพ่ือสงเสริมใหสถานประกอบการ ผู ใชแรงงาน ผานการทํากิจกรรมดาน 

ความปลอดภัยรวมกัน การจัดงานความปลอดภัยแหงชาติ เพ่ือใหสถานประกอบการเห็นความสําคัญในดาน

ความปลอดภัยในการทํางาน รวมไปถึงกระตุนใหประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญของความปลอดภัย 

ซ่ึงควรไดรับการสงเสริมใหเห็นความสําคัญต้ังแตวัยเด็ก ควรสอดแทรกเรื่องความปลอดภัยเขาไปในบทเรียน

เพ่ือสรางจิตสํานึกและกระตุนใหความสําคัญของความปลอดภัย  

 3. การจัดสรรงบประมาณการดําเนินงานของ สสปท. ยังไมเพียงพอตอการดําเนินงาน ทําใหการใช

งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของ สสปท. มีขอจํากัด ไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มศักยภาพ 

รวมไปถึง ไมสามารถจางบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยในการทํางานได เนื่องจาก

คาตอบแทนและความตองการดานสวัสดิการคอนขางสูง ดังนั้น หนวยงานท่ีดูแลเรื่องการจัดสรรงบประมาณ

ของ สสปท. ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน หรือการเพ่ิมโอกาสให สสปท. สามารถหารายได 

จากการใหบริการตาง ๆ ของหนวยงาน เชน การจัดอบรมใหความรู เพ่ือให สสปท. มีงบประมาณท่ีเพียงพอ 

ตอการดําเนินงาน และสามารถจางบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยในการทํางานได 

 4. บุคลากรของ สสปท. ยังมีจํานวนนอยไมเพียงพอตอการทํางาน และยังไมมีความรูความเชี่ยวชาญ

ดานความปลอดภัยเทาท่ีควร ดังนั้น สสปท. ควรกําหนดกรอบอัตรากําลังของหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ

ของหนวยงาน เพ่ือใหมีจํานวนบุคลากรท่ีเพียงพอ และบุคลากรสามารถดําเนินงานในหนาท่ีของตนเองไดอยาง

มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานปลอดภัยใหมากข้ึน ควรเปดโอกาส 

ใหบุคลากรไดศึกษาดูงานหนวยงานดานการสงเสริมความปลอดภัยท้ังในประเทศและตางประเทศ  

และนอกเหนือจากดานความรูความเชี่ยวชาญ สสปท. ควรปรับทัศนคติ วิธีการคิดของบุคลากรใหเปนตาม

เปาประสงคขององคกร เนนการทํางานเปนทีม มีความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยในการทํางาน 
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บทนํา 
 

1. ความเปนมา 

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  
พ.ศ. 2554 มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 13 กรกฎาคม 2554 โดยมาตรา 52 บัญญัติใหกระทรวงแรงงานจัดต้ัง 

สสปท. ภายใน 1 ปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
พ.ศ.  2554  มีผลบั ง คับใช  โดยอยูภายใตการ กํา กับดูแลของรัฐมนตรีว าการกระทรวงแรงงาน  
โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 

ในการทํางาน พ.ศ. .... ตั้งขอสังเกตวา โดยท่ี สสปท. เปนองคการมหาชนท่ีอยูภายใตกํากับดูแลของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ท่ีทําหนาท่ีในดานวิชาการ หาก สสปท. มีศักยภาพในการใหความรู และการ
จัดฝกอบรมใหแกพนักงานตรวจความปลอดภัย กระทรวงแรงงานสมควรมอบหมายให สสปท. มีสวนรวม 

ในการพัฒนาบุคลากรดวยและใหพิจารณาแตงตั้งผูอํานวยการ สสปท. เปนผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมท้ังในโอกาสแรกท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม  
รางพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. .... ใหกําหนด

องคประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
โดยใหมีผูอํานวยการ สสปท. เปนกรรมการดวย 

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 

เปนองคการมหาชนท่ีอยูภายใตกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน มีอํานาจหนาท่ีในการ  
(1) สงเสริมและแกไขปญหาเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (2) พัฒนา
และสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานเพ่ือสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

(3) ดําเนินการ สงเสริม สนับสนุน และรวมดําเนินงานกับหนวยงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดลอมในการทํางาน (4) จัดใหมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน (5) พัฒนาและสรางองคความรูและนวัตกรรมเก่ียวกับความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และ (6) ใหบริการทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตามความจําเปนในการใชงาน รวมท้ังการผลิต
สื่อการเรียนรูดังกลาวเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ 

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 
ไดกําหนดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการปฏิบัติงานของสถาบัน
สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ประเด็นการสํารวจประกอบดวย ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ ความเชื่อม่ันตอคุณภาพการใหบริการ 
ความตองการ/คาดหวัง ขอเสนอแนะ ในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจของสถาบันฯ 

จากความสํา คัญท่ีไดกลาวมา สถาบันสง เสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) จึงเห็นความสําคัญและไดดําเนินโครงการประเมินความ 
พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือนําไปใชในการกําหนดกรอบการพัฒนา ปรับปรุงงานและ
คุณภาพการใหบริการท่ีสอดคลองตอความตองการของผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียไดอยาง 

มีประสิทธิภาพตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการสํารวจ  
  2.1  เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียตอการ

ปฏิบัติงานของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)  

  2.2  เพ่ือประเมินระดับความเชื่อม่ันของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการปฏิบัติงาน

ของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 

  2.3  เพ่ือนําขอเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงงานและคุณภาพการใหบริการท่ีสอดคลอง 

ตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการปฏิบัติงาน ของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 

 
3. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

  3.1 ทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของผูรับบริการและผูมีสวนได 

สวนเสียตอการปฏิบัติงานของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

(องคการมหาชน) 

  3.2 ทําใหทราบถึงขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงงานและคุณภาพการใหบริการ 

ท่ีสอดคลองตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการปฏิบัติงาน ของสถาบันสงเสริมความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 

  3.3 ทําใหทราบถึงขอมูลท่ีสามารถนํามาจัดทําแผนการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการให 

บริการใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและความตองการ จากขอเสนอแนะของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ตอการปฏิบัติงานของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 

ในปตอไป 

 
4. นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย  

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกดีหรือความรูสึกเชิงบวกของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตอการปฏิบัติงานของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 

ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในดานตาง ๆ  

ความคาดหวัง หมายถึง ความตองการ ความมุงหวัง ความปรารถนาของผูใชบริการและผูมีสวนได 

สวนเสียตอการปฏิบัติงานของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

(องคการมหาชน) ในดานตาง ๆ 

ความเชื่อม่ัน หมายถึง ความม่ันใจ ความแนใจ ความไววางใจ ความเชื่อใจ ความเชื่อถือของผูใชบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสียตอการปฏิบัติงานของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางาน (องคการมหาชน) 

ผูรับบริการ หมายถึง ผูท่ีใชบริการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 

ในการทํางาน (องคการมหาชน) ในดาน (1) งานบริการฝกอบรม ประชุม และสัมมนา จากการถายทอด 

องคความรูดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (2) งานวิจัย งานมาตรฐาน 

คูมือ และแนวปฏิบัติไปใชประโยชน การเผยแพร และการเขารวมกิจกรรม (3) งานบริการใหคําปรึกษา 



~ 3 ~ 
 

แนะนําใหแกสถานประกอบกิจการ รวมถึงงานสรางและพัฒนาเครือขายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (4) งานบริการ 

จัดกิจกรรม นิทรรศการสงเสริมดานความปลอดภัยใหแกประชาชนท่ัวไป และ (5) งานบริการ เชน  

งานหองปฏิบัติการหรือการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหแกสถานประกอบการกิจการ และอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวของ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง หนวยงานหรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ของสถาบันสงเสริม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) ท้ังในดานนโยบายและการ

ปฏิบัติงาน จําแนกเปน (1) ผู มีสวนไดสวนเสียภายใน ไดแก คณะกรรมการบริหารสถาบันสงเสริม 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน คณะอนุกรรมการทุกคณะของ สสปท. และ

คณะทํางานดานวิชาการของ สสปท. (2) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดแก สถานประกอบการท่ีลงนาม MOU 

กับ สสปท. เจาหนาท่ีของกองความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานท่ีเคยทํางานรวมกับ สสปท. 

เครือขายชมรมเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน และสมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัย 

ในการทํางาน (ประเทศไทย) 

 
5. ขอบเขตการดําเนินงาน  
 5.1 รูปแบบการวิจัย  

  การประเมินความพึงพอใจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันสงเสริมความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) ใชรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน 

(Mix Method Research) โดยแบงเปน 

  1.  การวิจัย เชิ งปริมาณ (Quantitative Research)  โดยวิธี วิ จั ย เชิ งสํ ารวจ (Survey 

Research) กับกลุมผูรับบริการจากสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 

ในการทํางาน (องคการมหาชน) ในดานตาง ๆ 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) กับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 

ในการทํางาน (องคการมหาชน) 

 

 5.2 แนวคิดการสํารวจและการวิเคราะหผล 

  การประเมินความพึงพอใจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันสงเสริมความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) ผูวิจัยจะใชแนวคิดและทฤษฏี

ดังตอไปนี้เพ่ือประกอบการศึกษา ดังนี้  

  5.2.1 คุณภาพการบริการ โดย Gronroos (อางอิงใน กนกพร ลีลาเทพินทร) 0

1 ไดกลาววา 

คุณภาพบริการ หมายถึง สิ่งท่ีเกิดจากการท่ีลูกคารับรู และ ปญญาวุธ ถมยาวิทย (2552) ไดอธิบายวา ความ

แตกตางระหวางความคาดหวังและการรับรูของลูกคาท่ีมารับบริการ คือ คุณภาพการบริการซ่ึงสามารถวัด

1 กนกพร ลีลาเทพินทร และคณะ.  (2554).  การประเมินระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลในกรุงเทพฯ ดวย
แบบจําลอง SERVQUAL. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปท่ี 34 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2554 หนา 445-447. 
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คุณภาพการบริการนี้โดยใช Gap Model หรือ SERVQUAL โดยใชแบบจําลอง SERVQUAL ผูรับบริการจะ

ประเมินคุณภาพบริการจากเกณฑวัดคุณภาพบริการท่ี เรียกวา “RATER” มีรายละเอียดดังนี้  

(1) ความเชื่อถือไววางใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการนั้น

ตรงกับสัญญาท่ีใหไวกับผูรับบริการ การบริการท่ีใหทุกครั้งมีความถูกตอง

เหมาะสม และมีความสมํ่าเสมอ ทุกครั้งของการบริการท่ีจะทําใหผูรับบริการ

รูสึกวาบริการท่ีไดรับนั้นมีความนาเชื่อถือสามารถใหความไววางใจได  

(2) การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ (Assurance) หมายถึง ผูใหบริการมีทักษะ

ความรูความสามารถในการ ใหบริการและตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการดวย ความสุภาพมีกิริยาทาทางและมารยาทท่ีดีในการใหบริการ 

สามารถท่ีจะทําใหผูรับบริการเกิดความไววางใจ และเกิดความม่ันใจวาจะได

บริการท่ีดีท่ีสุด  

(3) ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ 

ท่ีปรากฏใหเห็นถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ซ่ีงไดแก เครื่องมืออุปกรณ 

บุคลากร และการใชสัญลักษณหรือ เครื่องมือท่ีใชในการติดตอสื่อสาร 

ใหผูรับบริการไดสัมผัส และการบริการนั้นมีความเปนรูปธรรมสามารถรับรูได 

(4) ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ (Empathy) หมายถึง ความสามารถ

ในการดูแล ความเอ้ืออาทรเอาใจใสผูรับบริการตามความตองการท่ีแตกตาง

ของผูรับบริการในแตละคน  

(5) การตอบสนองตอผูรับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความพรอมและ

ความเต็มใจท่ีจะใหบริการ โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ

ไดอยางทันทวงที ผูรับบริการสามารถเขารับบริการไดงาย และไดรับความ

สะดวกจากการมาใชบริการ รวมท้ังจะตองกระจายการใหบริการไปอยางท่ัวถึง 

รวดเร็ว ไมตองรอนาน  

เกณฑวัดคุณภาพบริการ 5 ดานนี้ไดมีผูนํามาใชในการวัดคุณภาพบริการ โดยวัดจาก

การรับรูและความคาดหวังของผูรับบริการซ่ึงผลท่ีไดแปรผัน ตรงกับคุณภาพบริการในมุมมองของผูรับบริการ

โดยสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหการจัดบริการมีคุณภาพสูง ก็คือ การจัดบริการใหผูรับบริการรับรูตรงตามความคาดหวัง

ของผูรับบริการ ตองไมใหเกิดชองวางระหวางความคาดหวังและการรับรูของผูรับบริการ และการจัดบริการ 

ใหมีคุณภาพนั้นจะตองเก่ียวของกับกระบวนการซ่ึงมีข้ันตอนตาง ๆ ท่ีสัมพันธกัน1

2 ดังแสดงในรูปท่ี 1  

 

 

 

2 Parasuraman, A. , Zeithaml, V. A. , and Berry, L. L. , 1985, “ A conceptual model of service quality and its 
implications for future research”, Journal of Marketing, Vol. 49, No. 1, pp. 41-50. 
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รูปท่ี 1 แบบจําลองคุณภาพการบริการจากความแตกตางระหวางการรับรูและความคาดหวังของการ

ใหบริการของลูกคา  

ความแตกตางระหวางการรับรู และความคาดหวังของการใหบริการ 

ของลูกคา ซ่ึงชองวาง (Gap) ท่ีเกิดข้ึนระหวางข้ันตอนตาง ๆ นั้นทําใหบริการไมเปนไปตามความคาดหวัง 

ของผูรับบริการ โดยชองวางเหลานั้นประกอบดวย 5 ชอง  ดังนี้   

1. ชองวางท่ี 1 (Gap 1) เปนชองวางท่ีเกิดข้ึนระหวางการบริการท่ีลูกคา

คาดหวังกับการรับรูเ ก่ียวกับการบริหารภายในเรื่องความคาดหวัง 

ของลูกคา  

2. ชองวางท่ี 2 (Gap 2) เปนชองวางท่ีเกิดข้ึนระหวางการรับรูเก่ียวกับ 

การบริหารภายในเรื่อง ความคาดหวังของลูกคากับการแปลผลการรับรู

ไปยังคุณภาพบริการ  

3. ชองวางท่ี 3 (Gap 3) เปนชองวางท่ีเกิดข้ึนระหวางการแปลผลการรับรู

ไปยังคุณภาพบริการกับ บริการท่ีจัดสงใหลูกคา  

4. ชองวางท่ี 4 (Gap 4) เปนชองวางท่ีเกิดข้ึนจากบริการท่ีจัดสงใหลูกคากับ

การติดตอสื่อสารจาก ภายนอกไปยังลูกคา  

5. ชองวางท่ี 5 (Gap 5) เปนความแตกตางระหวางการบริการท่ีลูกคา

คาดหวังกับการบริการท่ีรับรูชองวางเรื่องคุณภาพบริการจะหมดไป 

เม่ือมีการลดชองวางท้ัง 4 ชอง 
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 5.2.2 แบบจําลองท่ีใชในการวัดความพึงพอใจของลูกคา: The American Customer Satisfaction 

Index Model  ACSI ประกอบไปดวย 3 ปจจัยท่ีสงผลทางตรงเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคา คือ  

(1) คุณภาพของสินคาและบริการท่ีลูกคาไดรับ (Perceived Quality)  

(2) คุณคาของสินคาและบริการท่ีลูกคาไดรับ (Perceived Value)  

(3) ความคาดหวังของลูกคา (Customer Expectation) 

     และอีก 2 ปจจัยท่ีเปนผลจากความพึงพอใจของลูกคา คือ  

(1) การรองเรียนของลูกคา (Customer Complaints)  

(2) ความจงรักภักดีในสินคาและบริการ (Customer Loyalty)  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

ท่ีมา https://www.theacsi.org/about-acsi/the-science-of-customer-satisfaction 

  

แนวคิดของการประเมินความตองการจําเปน 

แนวคิดเก่ียวกับความตองการจําเปน (Needs) มีพัฒนาการมายาวนานกวา 70 ป นับตั้งแต Bode  

ไดเขียนบทความท่ีชื่อวา “The Concepts of Needs” และไดรับการตีพิมพในหนังสือเรื่อง “Progressive 

Education at the Crossroads” ในป ค.ศ. 1938 ซ่ึงถือไดวาแนวคิดเรื่องความตองการจําเปนเกิดข้ึนเปน

ครั้งแรกในโลก (อางถึงใน สุวิมล วองวาณิช, 2558) จากท่ีเคยเปนแค “ความตองการจําเปนตามความรูสึก 

(Felt needs)” ปจจุบันการประเมินความตองการจําเปนมีกระบวนการท่ีเปนระบบและมีระเบียบวิธีท่ี

หลากหลายจนเรียกไดวาเปนการวิจัยเชิงประเมินประเภทหนึ่ง 

การประเมินความตองการจําเปนมีประโยชนอยางมากในการทําใหการวางแผนมีทิศทาง เปนไปได 

และมีโอกาสเกิดสัมฤทธิผลตามท่ีมุงหวัง นอกจากนี้ ยังเปนขอมูลท่ีใชเปนหลักเทียบความสําเร็จของการ

ดําเนินงาน ทําใหสามารถวางแผนการปฏิบัติภายใตทางเลือกท่ีเหมาะสม เปนเทคนิคท่ีชวยใหเกิดการใช

ทรัพยากรในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และสามารถตรวจสอบได (สุวิมล วองวาณิช, 2558)  

สุวิมล วองวาณิช (2558) ไดอธิบายไววา พัฒนาการของการประเมินความตองการจําเปนแบง

ออกเปน 3 ยุค ไดแก ยุคท่ี 1 การประเมินความตองการจําเปนเพ่ือการกําหนดเปาหมายท่ีพึงประสงค (Needs 

การรับรู/ประสบการณ 
คุณภาพการบริการ 

(Perceived Quality) 

ความคาดหวังของ
ผูรับบริการ  
(Customer 

Expectations) 

การรับรูคุณคาการ
บริการ 

  

ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
(Customer 

Satisfaction ACSI)  

ขอรองเรียน/การรับฟง (VOC) 
ข อ ง ลู ก ค า   ( Customer 
Complaints) 

ความจงรักภักดี/ความผูกพัน
ตอการบริการ  
(Customer Loyalty) 
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assessment for goal setting) อยูในชวงระหวางป ค.ศ. 1930-1960 นักวิชาการท่ีสําคัญ คือ Tyler และ 

Bode ยุคท่ี 2 การประเมินความตองการจําเปนเพ่ือการวางแผนงาน (Needs assessment for planning) 

อยูในชวงระหวางป ค.ศ. 1961-1970 นักวิชาการท่ีสําคัญ คือ Stufflebeam (1968 อางถึง ใน Worthen & 

Sanders, 1973) ซ่ึงเสนอโมเดลการประเมินแบบ CIPP (Context-Input-Process Product) และ Alkin 

(1969) ท่ีไดเสนอโมเดลการประเมินแบบ CSE (Center for the Study of Evaluation) และยุคท่ี 3 การ

ประเมินความตองการจําเปนเพ่ือการวางแผนและการนําแผนไปสูการปฏิบัติ (Needs assessment for 

planning and implementing) อยูในชวงระหวางป ค.ศ. 1971-ปจจุบัน นักวิชาการท่ีสําคัญ คือ Kaufman 

(1972 อางถึงใน Kaufman & English, 1981) ซ่ึงไดเสนอแนวคิดเชิงระบบ (System approach) ท่ีนํามาใช

เปนโมเดลในการประเมิน  

สําหรับนิยามของคําวา “การประเมินความตองการจําเปน (Needs assessment)” มีผูใหความหมาย

ไวอยางหลากหลาย Kafman (1982 อางถึงใน สุวิมล วองวาณิช, 2558) กลาวไววา การประเมินความตองการ

จําเปน หมายถึง การวิเคราะหอยางเปนระบบเพ่ือแสดงความแตกตางระหวางผลท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันและ

ผลลัพธท่ีพึงปรารถนา การจัดเรียงลําดับความสําคัญ และการเลือกความตองการจําเปนมาแกไข สวน Witkin 

(1984) กลาวไววา การประเมินความตองการจําเปน หมายถึง กระบวนการท่ีเปนระบบท่ีนํามาใชเพ่ือกําหนด

ความแตกตางระหวางสภาพท่ีเปนอยูกับสภาพท่ีมุงหวังโดยเนนความแตกตางของผลลัพธ (Outcome gaps) 

และนํามาจัดเรียงลําดับ และเลือกความตองการจําเปนมาแกไข ซ่ึงสอดคลองกับนิยามของ Kaufman, Rojas 

& Mayer (1993) ในขณะท่ี Reviere, Berkowitz, Carter & Ferguson (1996) กลาวไววา การประเมินความ

ตองการจําเปน หมายถึง กระบวนการท่ีทําอยางเปนระบบเพ่ือคนหาสารสนเทศมาใชในการตัดสินใจ 

นอกจากนี้ Witkin & Altschuld (1995) ไดอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระบวนการประเมินความตองการจําเปน

ไววา การประเมินความตองการจําเปนมี 3 ข้ันตอน ไดแก (1) การวางแผนการดําเนินงาน (2) การสํารวจและ

วิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดความตองการจําเปน และ (3) การใชประโยชนจากความตองการจําเปน กลาวโดย

สรุปคือ การประเมินความตองการจําเปน หมายถึง กระบวนการของการวิเคราะหชองวางหรือความแตกตาง 

(Gap/discrepancy analysis) ระหวางสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบัน และสภาพท่ีควรจะเปน และมีการจัดลําดับ

ความสําคัญของความตองการจําเปนวา ความตองการจําเปนอะไรสําคัญกอนหลัง เพ่ือนําผลมาใชประโยชน 

ในการวางแผนการพัฒนาองคกรในอนาคต โดยเทคนิคการประเมินความตองการจําเปนและการทําวิจัย

ประเมินความตองการจําเปนนิยมนํามาใชเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงแผนการดําเนินงานของหนวยงานหรือ

องคกร และผลของการประเมินความตองการจําเปนยังใหขอมูลและสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจ

เชิงนโยบายของผูบริหาร และการกําหนดเปาหมายของโครงการหรือกิจกรรม (Issac & Michael, 1985) 

การประเมินความตองการจําเปน ประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินงานท่ีจําแนกออกไดเปน 5 ข้ันตอน 

ดังตอไปนี้ 

1. การศึกษาสิ่งท่ีมุงหวัง (what should be) 

2. การศึกษาสภาพท่ีเปนอยูจริงในปจจุบัน (what is) 

3. การวิเคราะหความแตกตางระหวางขอมูลท่ีไดจากขอ (1) และขอ (2) และจัดลําดับความสําคัญของ

ผลท่ีเกิดข้ึน เพ่ือกําหนดเปนความตองการจําเปน 
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4. การวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหเกิดความแตกตางในขอ (3) และจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุท่ีทําให

เกิดความตองการจําเปน 

5. การศึกษาและกําหนดแนวทางเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดจากสาเหตุท่ีทําใหเกิดความตองการจําเปน 

ท่ีวิเคราะหไดจากขอ 4 

สําหรับการสํารวจในครั้งนี้ ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1-3 โดยในข้ันตอนท่ี 1 เปนการศึกษาความ

คาดหวังของผูรับบริการตอการปฏิบัติงานของ สสปท. ในงานตาง ๆ ข้ันตอนท่ี 2 เปนการศึกษาความพึงพอใจ

ของผูรับบริการตอการปฏิบัติงานของ สสปท. ในงานตาง ๆ และข้ันตอนท่ี 3 เปนการวิเคราะหความแตกตาง

ระหวางขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 และ 2 และจัดลําดับความสําคัญของผลท่ีเกิดข้ึน เพ่ือกําหนดเปนความ

ตองการจําเปน โดยการจัดลําดับความสําคัญมีวิธีการดําเนินงานหลายรูปแบบ โดยการสํารวจครั้งนี้ใชหลัก

ประเมินความแตกตาง โดยมีรายละเอียดของแตละวิธีดังนี้ 

1. วิธี Mean Difference Method (MDF) เปนวิธีการท่ีหาผลตางของคาเฉลี่ยของความคาดหวัง 

(I) และคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ (D) วิธีการนี้มีขอดีคือสามารถวิเคราะหไดงาย สามารถวิเคราะหดวยมือ 

เขาใจงาย แตขอเสียของวิธีนี้คือ บางครั้งความตองการจําเปนหลายขอมีคะแนนความแตกตางเทากัน ทําใหมี

การตีความวาเปนความตองการจําเปนท่ีมีความสําคัญเทากัน โดยไมไดใหความสนใจกับระดับความพึงพอใจ

กับความคาดหวังวามากหรือนอย ซ่ึงขอคําถามหลายขออาจมีระดับความคาดหวังสูงมาก แตผลการวิเคราะห

อาจปรากฎวาไมใชความตองการจําเปนในระดับตน ๆ ถาหากวาขอคําถามนั้นมีระดับความพึงพอใจสูงดวย 

ในขณะท่ีบางขอคําถามมระดับความคาดหวังไมสูงมาก แตมีความพึงพอใจนอยทําใหความตองการจําเปนสูงกวา 

   

  

 

2. วิธี Priority Needs Index (PNI) เปนวิธีการเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน 

ซ่ึงดัดแปลงมาจากวิธีการเรียงตําแหนงความตองการจําเปนจากความแตกตางของคาเฉลี่ยของความคาดหวัง 

(I) และคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ (D) โดยการถวงน้ําหนักของผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง ความคาดหวัง (I) 

และความพึงพอใจ (D) ดวยน้ําหนักความสําคัญของความคาดหวัง (I) เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนท่ีจะเกิดข้ึน

จากการคํานวณ 

  

  

 

3. วิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง เปนสูตรท่ีปรับปรุงจากสูตร PNI ดั้งเดิม  

โดยนงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช เปนวิธีการท่ีหาคาผลตางของ (I – D) แลวหารดวยคา D  

เพ่ือควบคุมขนาดของความตองการจําเปนใหอยูในพิสัยท่ีไมมีชองกวางมากเกินไป และใหความหมาย 

เชิงเปรียบเทียบ เม่ือใชระดับของความพึงพอใจเปนฐานในการคํานวณคาอัตราการพัฒนาเขาสูความคาดหวัง

ของกลุม 

 

 

MDF = I – D 

 

PNI = (I – D) X I  

 

PNImodified = (I – D) / D  
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สําหรับการสํารวจครั้งนี้ ใชวิธีการจัดลําดับความสําคัญของคาดัชนีจัดเรียงลําดับความตองการจําเปน

แบบ Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง (PNImodified) และในกรณีท่ีคา PNImodified เทากันจะพิจารณา

จากคา PNI ประกอบ 

 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเช่ือม่ัน 

 ความหมายเกี่ยวกับความเช่ือม่ัน 

 ลาเซลเลอรและฮัสตัน (Larzelere&Huston, 1980) ลักษณะของความเชื่อม่ันของพนักงานนั้น  

มีความสําคัญอยางสูงท่ีจะนํามาซ่ึง ความสมํ่าเสมอ ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ความยุติธรรม  

และความสามารถในการทํางาน 

 มิสชา (Mishra, 1996) ไดใหความหมายของความเชื่อม่ันไววาความเชื่อม่ันนั้นสามารถสงผลด ี

ตอบุคลากรและองคกรท้ังในปจจุบัน และอนาคต ซ่ึงจะทําใหบุคลากรนั้นเกิดแรงจูงใจในการทํางาน 

 บูน และ โฮลเมส (Boon & Holmes, 1991) กลาวถึงความเชื่อม่ันวาเปนสถานการณท่ีรวมถึงความ

ม่ันใจ และสิ่งท่ีคาดหวังในทางบวกเพ่ือเปนกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี นอกจากนี้บูน และ โฮลเมส  

ยังไดกลาววาความเชื่อม่ันนั้นสามารถเกิดจากนิสัยของตัวพนักงานเอง เกิดจากสถานการณขององคกร 

และเกิดจากความสัมพันธขององคกรท่ีมีตอพนักงาน 

 สเติรน (Stern, 1997) ความเชื่อม่ัน คือ พ้ืนฐานของความสัมพันธท่ีดีตององคกร ซ่ึงองคกรควรให

ความดูแลและขอผูกมัดท่ีดี การใหความสะดวกสบาย การแกไขสถานการณความขัดแยง เปนตน 

 

ความเชื่อม่ันเปนสิ่งท่ีอยูภายในตัวเรา โดยจะทําหนาท่ีในการกํากับความคิดและความรูสึกของเรา 

ในปญหาตาง ๆ และจะแสดงออกมาในลักษณะของพฤติกรรมท่ีปรากฏตอบุคคลภายนอก ซ่ึงก็คือสิ่งท่ีเรียกกัน

วาบุคลิกภาพ 

คนท่ีมีความเชื่อม่ันจะเปนคนท่ีมีลักษณะม่ันคง ไมลังเลในการตัดสินใจ ไมวิตกกังวลตอสิ่งท่ียังไม

เกิดข้ึน ในขณะเดียวกันก็ไมฟูมฟายหรือกังวลตอสิ่งท่ีเกิดข้ึนไปแลว สามารถท่ีจะปรับตัวเขากับสถานการณ

ใหมและเม่ือประเมินวาตัวเองไมพรอมก็กลาและม่ันใจท่ีจะขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน นั่นก็คือความเชื่อม่ัน

ไมไดจํากัดอยูแตในตัวเอง แตรวมถึงความเชื่อม่ันในผูอ่ืนดวย 

คนท่ีขาดความเชื่อม่ันก็จะมีลักษณะท่ีตรงกันขาม ในสถานการณท่ีปกติ เราจะเห็นวาเขาเปนคนท่ีดู 

นาคบหา ออนนอม ไมมีปากมีเสียงกับใคร ดูเปนคนท่ีสามารถเขากับคนอ่ืนไดดี แตเม่ือตองเผชิญหนากับ

สถานการณท่ีไมคุนเคย เราจะเห็นตัวตนท่ีแทจริงของเขา เขาจะดูลังเลกระวนกระวายและวิตกกังวลในสิ่งท่ี 

ยังไมเกิดข้ึนไมกลาท่ีจะตัดสินใจพรอมท่ีจะเปนผูตามมากกวาท่ีจะยอมรับบทบาทของความเปนผูนําท่ีจะตอง

รับผิดชอบในการตัดสินใจ เขาอาจแสดงความยอมรับในผู อ่ืนดวยการใหผู อ่ืนตัดสินใจแทนและทําตาม 

การตัดสินใจของคนอ่ืน ท้ัง ๆ ท่ีตัวเองก็อาจจะไมเห็นดวยกับการตัดสินใจนั้น สิ่งท่ีตามมาก็คือความทุกขในการ

ตองทําในสิ่งท่ีตนเองไมเห็นดวย แตก็ไมกลาขัดแยงโดยเปดเผย 

ผลกระทบท่ีสําคัญท่ีสุดจากการขาดความเชื่อม่ันในตนเองก็คือ การหมด ความสุขในชีวิต ลองนึกถึง

ภาพของคนท่ีตองกระทําในสิ่งท่ีตนเองไมเห็นดวย เขาตองทําท้ัง ๆ ท่ีตัวเองก็รูดีวาผลเสียท่ีตามมาจะเปนเชนไร 
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เขาตองคอยกังวลอยูตลอดเวลาวาเม่ือใดปญหาท่ีเขาเห็น แตคนอ่ืนไมเห็นจะเกิดข้ึนและเม่ือปญหานั้นเกิดข้ึน 

เขาก็ไดแตโทษและตําหนิตัวเองวาทําไมเม่ือครั้งนั้นเขาจึงไมกลาเสนอความคิดเห็นของตัวเองออกไปในแงมุม

ของการทํางาน คงเปนเรื่องยากท่ีเขาจะสามารถรับผิดชอบงานหรือโครงการใหญ ๆ ในฐานะของผูนําท่ีตองใช

อํานาจและความม่ันใจในการตัดสินใจ นั่นก็คือเขาเหมาะท่ีจะเปนผูตามมากกวาการเปนผูนํา 

 

การสรางความเช่ือม่ัน 

ความเชื่อม่ันในตนเองและผูอ่ืนลวนแลวแตมีรากฐานมาจากประสบการณและพัฒนาการในวัยเด็ก  

เราจะสังเกตไดวาวัยเด็กของคนท่ีมีความเชื่อม่ันมักจะมีลักษณะท่ีคลาย ๆ กัน คือ ไดรับการเลี้ยงดูในครอบครัว

ท่ีอบอุน ไดรับความรักอยางเสมอตนเสมอปลาย (consistency) ไดรับความคาดหวังจากบุคคลท่ีอยูรอบขาง 

ในระดับท่ีเหมาะสมกับความสามารถในขณะนั้นของตัวเขา (optimal expectancy) คนท่ีอยูรอบเขา 

พรอมท่ีจะใหความชวยเหลือในชวงเวลาท่ีตัวเขาไมพรอมท่ีจะเผชิญปญหาแตเพียงลําพัง ไดรับการสนับสนุน 

ใหกลาแสดงออกและไมถูกละเลยการวิพากษเม่ือกระทําสิ่งท่ีผิดพลาด สิ่งท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้จะทําใหเขา

เติบโตเปนผูใหญท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเอง กลาท่ีจะตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ีตนเอง เชื่อม่ันวาถูกตอง แมวา

จะตองขัดแยงกับเสียงสวนใหญก็ตาม ในขณะเดียวกันความเชื่อม่ันท่ีเขามีตอผูอ่ืนก็จะเปนเสมือน กลไกท่ีจะ

คอยถวงดุลไมใหเขากลายเปนคนท่ียึดม่ันในอัตตาของตนเอง สําหรับการสรางความเชื่อม่ันในผูใหญก็เชนกัน 

เปนเรื่องของการสรางและการพัฒนาประสบการณ ท่ีเกิดข้ึนจากการใชชีวิตใหกลายมาเปน สวนหนึ่งของ

บุคลิกภาพหลักคิดเก่ียวกับเรื่องนี้ คือ 

1. ความเชื่อม่ันเปนสิ่งท่ีไมมีใครมีติดตัวมาแตกําเนิด แตตองพัฒนาข้ึนมา 

2. ความเชื่อม่ันจะเกิดข้ึนมาได จะตองมีรากฐานมาจากความสําเร็จ 

3. ไมมีใครสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จไดในทุกเรื่อง และในเม่ือคุณกําลังตองการความสําเร็จ  

คุณจึงควรเก็บเก่ียวความสําเร็จจากสิ่งท่ีคุณสามารถท่ีจะทําได นั่นคือคุณตองรูจักการประมาณตน 

4. ในบางครั้งภาระบางอยางเกินความสามารถท่ีคุณจะจัดการดวยตนเอง อยากระหายความสําเร็จ

มากจนลืมท่ีจะขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือนสนิทหรือบุคคลท่ีพรอมและยินดีท่ีจะให

ความชวยเหลือแกคุณและอยาลืมใหเครดิตในสิ่งท่ีเขาทําใหกับตัวคุณ 

5. รับฟงคําวิจารณและนํามาใครครวญ สิ่งนี้จะชวยในการลดอัตตาท่ีมากเกินไปและทําใหคนอ่ืน 

อยากท่ีจะชวยเหลือคุณ 

6. บางครั้งคําวิจารณจากคนท่ีไมเปนมิตรก็อาจจะนาฟงกวาคนท่ีเปนเพ่ือนเพราะเขามักจะเห็นคุณ

จากอีกแงมุมหนึ่งท่ีคนอ่ืน รวมถึงเพ่ือนสนิทของคุณมักจะมองขามไป 

7. พยายามมองหาความสําเร็จจากงานหรือสิ่งท่ีลมเหลวมากกวาการมองหาความลมเหลวจากสิ่งท่ีคุณ

กระทําไดสําเร็จ 

8. ความสําเร็จในงานแตละชิ้นจะเปน สิ่งท่ีสรางความเชื่อม่ันใหคุณ ในขณะเดียวกันความลมเหลว 

จะเปนตัวชี้ใหคุณเห็นถึงขอบกพรองและสิ่งซ่ึงคุณควรจะนํามาแกไข 

9. ความเชื่อม่ันจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีคนอ่ืนรวมชื่นชมกับความสําเร็จของคุณ ดังนั้นจงอยาลังเลใจ 

ท่ีจะใหคนอ่ืนรวมชื่นชมดวยเพราะมันเปนสิทธิ์ท่ีคุณควรจะไดรับ 
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10. การมีเพ่ือนสนิทและเชื่อม่ันในตัวเขา เปรียบเสมือนคุณมีขุมสมบัติอันล้ําคาเขายอมพรอมท่ีจะ

ชวยเหลือคุณ ท้ังในดานกําลังกาย กําลังใจ และในดานของสติปญญา อยาอายท่ีจะขอความชวยเหลือหรือขอ

คําแนะนําจากเขา สําหรับคนท่ีเชื่อม่ันในตนเองมากเกินไป วาไปแลวก็คืออีกดานหนึ่งของคนท่ีขาดความ

เชื่อม่ันคือเปนคนท่ีขาดความเชื่อม่ันในผูอ่ืน คนพวกนี้จะไมคอยยอมรับฟงความเห็นของผูอ่ืน ไมเห็นคุณคา 

ในตัวผูอ่ืน มีอคติยึดถือความชอบและไมชอบของตนเองเปนท่ีต้ัง ผลท่ีตามมาก็คือความผิดพลาดและความ

ลมเหลว มักจะเกิดข้ีนอยูเนื่อง ๆ เนื่องจากการขาดการตรวจสอบจากบุคคลอ่ืน ปญหาท่ีมักจะตามมาก็คือ

ความราวฉานและความแตกแยกในหนวยงานเพราะคนพวกนี้ถนัดท่ีจะโทษคนอ่ืนมากกวาตนเอง  

 

ประเภทของความเช่ือม่ัน 

 1. ความเชื่อตามท่ีเปนอยู เปนการเชื่อในสิ่งหนึ่งสิ่งใดวา จริง-เท็จ ถูก-ผิด เชน ความเชื่อวาโลกกลม 

พระอาทิตยข้ึนทางตะวันออก เปนตน 

 2. ความเชื่อเชิงประเมินคาเปนความเชื่อท่ีแฝงความรูสึก รวมท้ังมีการประเมินในขณะเดียวกัน เชน 

เชื่อวาบุหรี่เปนสิ่งท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เปนตน 

3. ความเชื่อเก่ียวกับสิ่งท่ีควรทําและควรหาม เปนความเชื่อวาสิ่งใดท่ีพึงปรารถนา ไมพึงปรารถนา 

เชน เชื่อวาเด็กควรเคารพเชื่อฟงผูใหญ เปนตน 

4. ความเชื่อเก่ียวกับสาเหตุ เปนความเชื่อในสภาพท่ีกอใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่งตามมา เชน เชื่อวา

การตัดไมทําลายปาทําใหเกิดความแหงแลง การสรางเข่ือนเปนการทําลายสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ เปนตน 

 

ประโยชนท่ีจะไดรับจากความเช่ือม่ัน 

 1. ทําใหเกิดความเชื่อม่ันในการดําเนินชีวิตมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งท่ีเชื่อถือเปนสิ่งยึดเหนี่ยว 

 2. ทําใหเกิดกําลังใจและพลังท่ีจะตองตอสูกับอุปสรรค หากรูสึกวาตนเองมีสิ่งท่ีเชื่อถือคุมครอง 

 3. ทําใหเกิดความสุขใจหากไดปฎิบัติตามความเชื่อท่ีมีอยู 

 

โทษท่ีจะไดรับจากการเช่ือม่ัน 

  1. อาจทําใหหลงผิดและปฎิบัติตนไปในทางท่ีผิดได 

 2. อาจทําใหเสียโอกาสในการกระทําสิ่งตาง ๆ ได 

 3. อาจทําใหเกิดความเชื่อม่ันมากเกินไปจนกลายเปนความประมาทและทําเกิดความสูญเสียได 

 4. อาจทําใหขาดการไตรตรองท่ีดีหรือขาดการใชเหตุผลในการกระทําสิ่งตาง ๆ 

 5. อาจทําใหการแสดงออกตาง ๆ ไมเปนท่ียอมรับ 
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5.2.3  กรอบแนวคิดการสํารวจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.3 ขอบเขตดานประเด็นเนื้อหา  

  การประเมินความพึงพอใจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) ครั้งนี้ โดยดําเนินการประเมินความพึงพอใจ 

ในแตละประเด็น ไดแก  

(1) การรับรูขอมูลเก่ียวกับ สสปท. 

(2) ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ สสปท. 

2.1 ดานการบริการของเจาหนาท่ี 

2.2 ดานกระบวนการข้ันตอน  

2.3 ดานชองทางการติดตอสื่อสาร  

2.4 ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

2.5 ดานผลการใหบริการ 

2.6 ดานระบบสารสนเทศ 

(3) ความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของ สสปท. 

(4) ความตองการและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   

  โดยประเด็นคําถามขางตนสอดคลองกับวัตถุประสงคของการสํารวจ การดําเนินการ 

ตามลักษณะของการใหบริการท่ีเกิดข้ึนจริงตามสภาพ และสอดคลองกับแนวคิดการวิจัยท่ีกําหนด  

 

5.4 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

การประเมินความพึงพอใจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันสงเสริม 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) มีการกําหนดประชากรไว

ดังนี้ 

ผูรับบริการของ สสปท. ในดาน 
- งานบริการฝกอบรม 
- งานบริการใหคําปรึกษา 
- งานบริการจัดกิจกรรม 
- งานบริการวิจัย มาตรฐาน คูมือ 
- งานบริการหองปฏิบัติการ 

ฯลฯ 
 

1. การรับรูขอมูลของ สสปท. 

2. ความพึงพอใจและความคาดหวังตอ

การปฏิบัติงาน  

- ดานการบริการของเจาหนาท่ี  

- ดานกระบวนการข้ันตอน  

- ดานชองทางการติดตอสื่อสาร 

- ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

- ดานผลการใหบริการ  

- ดานระบบสารสนเทศ  

3. ความเช่ือมั่นตอ สสปท. 

4. ความตองการและขอเสนอแนะ 
  

แนวคิด 
SERVQUAL 
และ ACSI 

ผูมีสวนไดสวนเสียตอการปฏิบัติงานของ 
สสปท.  
- ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
- ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  
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  5.4.1 ประชากร ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบดวย 
   1. ผูท่ีใชบริการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 

ในการทํางาน (องคการมหาชน) ในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 งานบริการฝกอบรม ประชุม และสัมมนา จากการถายทอด 
องคความรูดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน 

 งานวิจัย งานมาตรฐาน คูมือ และแนวปฏิบัติไปใชประโยชน  
การเผยแพร และการเขารวมกิจกรรม 

 งานบริการใหคําปรึกษา แนะนําใหแกสถานประกอบกิจการ 
รวมถึงงานสรางและพัฒนาเครือขายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

 งานบริการจัดกิจกรรม นิทรรศการสงเสริมดานความปลอดภัย
ใหแกประชาชนท่ัวไป  

 งานบริการ เชน งานหองปฏิบัติการหรือการตรวจวัดสภาพ แวดลอม 
ในการทํางานใหแกสถานประกอบการกิจการ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

   2. ผู มีสวนไดสวนเสียของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) ประกอบดวย 
    (1) ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดแก  

 คณะกรรมการบริหารของ สสปท. 
 คณะอนุกรรมการทุกคณะของ สสปท. 
 คณะทํางานดานวิชาการของ สสปท. 

    (2) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดแก  
 สถานประกอบการท่ีลงนาม MOU กับ สสปท.  
 เจาหนาท่ีของกองความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานท่ีเคยทํางานรวมกับ สสปท. 
 เครือขายชมรมเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานท่ีเคยทํางาน

รวมกับ สสปท. 
 ผูบริหารและผูประสานงานสมาคมสงเสริมความปลอดภัยและ

อนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) 
 

   5.4.2 กลุมตัวอยาง ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบดวย 
   1. ผูท่ีใชบริการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางาน (องคการมหาชน) ท่ีอยูในกรุงเทพมหานครและสวนภูมิภาค และเปนผูใชบริการ สสปท.  

ในดานตาง ๆ ไดแก (1) งานบริการฝกอบรม ประชุม และสัมมนา จากการถายทอดองคความรูดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (2) งานวิจัย งานมาตรฐาน คูมือ และแนวปฏิบัต ิ

ไปใชประโยชน การเผยแพร และการเขารวมกิจกรรม (3) งานบริการใหคําปรึกษา แนะนําใหแกสถานประกอบ

กิจการ รวมถึงงานสรางและพัฒนาเครือขายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (4) งานบริการจัดกิจกรรม นิทรรศการสงเสริม

ดานความปลอดภัยใหแกประชาชนท่ัวไป และ (5) งานบริการ เชน งานหองปฏิบัติการหรือการตรวจวัด
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สภาพแวดลอมในการทํางานใหแกสถานประกอบการกิจการ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ จํานวนไมนอยกวา  

400 ตัวอยาง  

   การสุมตัวอยางสําหรับการสํารวจในครั้งนี้จะคํานึงถึงการเปนตัวแทนท่ีเหมาะสม 

ของประชากร โดยมีขนาดหรือจํานวนพอเหมาะ เกิดความคลาดเคลื่อนนอยท่ีสุด และมีความเชื่อถือได 

มากท่ีสุด ท้ังนี้การสุมตัวอยางตองมีความยืดหยุนได เนื่องจากการเก็บรวบรวมขอมูลบางครั้งอาจเกิด

สถานการณท่ีจําเปนซ่ึงไมสามารถเก็บขอมูลไดครบตามท่ีกําหนดไว ซ่ึงอาจลดหรือเพ่ิมขนาดตัวอยาง หรือหา

ตัวอยางทดแทน ท้ังนี้จะตองใหมีความสมดุลระหวางประสิทธิภาพกับความเชื่อถือได เม่ือกําหนดขนาด

ตัวอยางท่ีเหมาะสมแลวดําเนินการสุมตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) 

   2. ผูมีสวนไดสวนเสียของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) ประกอบดวย 
    (1) ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดแก  

 คณะกรรมการบริหารของ สสปท. 

 คณะอนุกรรมการทุกคณะของ สสปท. 

 คณะทํางานดานวิชาการของ สสปท. 

    (2) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดแก  

 สถานประกอบการท่ีลงนาม MOU กับ สสปท.  

 เจาหนาท่ีของกองความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานท่ีเคยทํางานรวมกับ สสปท. 

 เครือขายชมรมเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานท่ีเคยทํางาน

รวมกับ สสปท. 

 ผูบริหารและผูประสานงานสมาคมสงเสริมความปลอดภัยและ

อนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) 

5.5 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

5.5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ คณะผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสํารวจ เพ่ือใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใหไดตามวัตถุประสงคของการวิจัย พิจารณารายละเอียดประเด็น และ/หรือหารือ

กับคณะกรรมการฯ ซ่ึงแบบสํารวจดังกลาวไดรับการพิจารณา และไดรับความเห็นชอบจากทาง สสปท. กอนท่ี

จะนําไปใชในการเก็บขอมูล โดยโครงสรางของแบบสํารวจ อาจแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

 ตอนท่ี 2 การรับรูขอมูลเก่ียวกับ สสปท. 

 ตอนท่ี 3 ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ สสปท. 

 ตอนท่ี 4 ความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของ สสปท. 

 ตอนท่ี 5 ความตองการและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ลักษณะของคําถามมีความหลากหลาย คือ เปนคําถามมีคําตอบใหเลือกเพียง 2 คําตอบ 

(Dichotomous) คําถามท่ีสามารถเลือกคําตอบไดหลายคําตอบ (Check list) และคําถามท่ีมีหลายคําตอบ 

ใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว (Multiple Choice) แบบประมาณคา 5 ระดับ (Likert Scale) ไดแก มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด และขอคําถามปลายเปด (Open-end) เพ่ือใหแสดงความคิดเห็น 

อยางอิสระ   

** เนื่องจากระหวางท่ีดําเนินการสํารวจอยูในสถานการณของโควิด-19 การสํารวจดวย 

แบบสํารวจแบบกระดาษ (Paper) อาจจะไมเหมาะสมกับสถานการณ ผูวิจัยจึงทําแบบสํารวจออนไลน 

(Online/QR Code) โดยสง Link หรือ QR code ใหกับกลุมเปาหมายโดยใชการเก็บขอมูลแบบกระดาษ

คูขนานไปดวย เพ่ือความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

5.5.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือแบบสัมภาษณเชิงลึก ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัย

กําหนดโครงสรางแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางโดยในแบบสัมภาษณจะกําหนดใหมีประเด็นเก่ียวกับ

นโยบายและการดําเนินงานของ สสปท. โดยมีประเด็นคําถามดังนี้ 

• บทบาทท่ีเปนจุดเดนของ สสปท. 

• บทบาทท่ีเปนอุปสรรคในการทํางานของ สสปท. 

• นโยบายของ สสปท. ท่ีควรมีการดําเนินการเพ่ิมข้ึน 

• การดําเนินงานของ สสปท. ท่ียังไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง 

• ความพึงพอใจตอการดําเนินงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา 

• ระดับความเชื่อม่ันของ สสปท. ตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

• ทิศทางการดําเนินงานของ สสปท. ในอนาคต 

• ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

โดยการสัมภาษณขอความรวมมือในการบันทึกขอมูลเสียง และไดรับความยินยอมในการ

บันทึก การใหขอมูลความคิดเห็นของผูสัมภาษณปรากฎในงานวิจัยในลักษณะของการใชขอความหรือ

สัญลักษณแทน    

 

5.6 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของการวิจัยเชิงปริมาณนั้นคณะวิจัยไดนําแบบสํารวจ

และแบบสัมภาษณเชิงลึกท่ีสรางข้ึนไปทดสอบความแมนยําหรือเท่ียงตรง (Content Validity) โดยนําแบบ

สํารวจท่ีสรางข้ึนรวมกันกับทาง สสปท. ไปปรึกษาท่ีปรึกษางานวิจัย เพ่ือทําการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม จากนั้น

นําแบบสํารวจท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 1 ไปทดสอบความเท่ียงตรง โดยขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในงานวิจัยเรื่องนี้

เพ่ือตรวจสอบแกไขและดูความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคเนื้อหาวามีความสอดคลองกันหรือไม 

และตลอดจนคําวิจารณเสนอแนะและตัดสินใจในการเลือกใชคํา จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสํารวจและประเด็น

สัมภาษณเชิงลึกท่ีปรับปรุงแลวเสนอใหท่ีปรึกษางานวิจัยตรวจสอบครั้งสุดทาย 
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 2. คณะผูวิจัยนําเครื่องมือวิจัยท่ีผานการตรวจจากท่ีปรึกษาไปหาคุณภาพของเครื่องมือ 

โดยการทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสํารวจ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ในเครื่องมือมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert Scale) โดยคาความเชื่อม่ัน 

ของแบบสํารวจตองมากกวา 0.7 ข้ึนไป และจากการทดสอบคาความเชื่อม่ันของแบบสํารวจท้ังฉบับมีคา 

ความเชื่อม่ันเทากับ 0.979 ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันสูงกวา .700 ดังนั้นแบบสํารวจมีความเหมาะสมสามารถนําไป

เก็บขอมูลได 

3. ปรับปรุงประเด็นคําถามให มีความถูกตอง ตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ของคณะทํางาน จากนั้นนําแบบสํารวจและประเด็นสัมภาษณเชิงลึกท่ีมีการปรับแกไข สงใหทางคณะกรรมการ

บริหาร สสปท. และคณะทํางานของ สสปท. พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติกอนนําแบบสํารวจไปใช 

ในการเก็บขอมูล 

 

5.7 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การประเมินความพึงพอใจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 

Method) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  5.7.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยใชแบบสํารวจในการเก็บขอมูล

กับกลุมเปาหมายทุกกลุมตามลักษณะของกลุมเปาหมายและการเขาถึงกลุมเปาหมาย โดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม 

ดังนี้  

(1) การโทรศัพทสอบถามและตามแบบสํารวจ 

(2) การสงแบบสํารวจทางออนไลน หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Email) 

(3) เก็บขอมูลแบบกระดาษคูขนาน 

5.7.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก ( In-depth 

Interview) กับผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยใชแบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง 

พรอมท้ังขอบันทึกขอมูลระหวางการสัมภาษณ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับผูใหสัมภาษณ ซ่ึงคณะผูวิจัยใชบุคลากรท่ีมี

ประสบการณในการสัมภาษณเชิงลึก และผานการอบรมทําความเขาใจเก่ียวกับงานของ สสปท. ในภาพรวม

กอนเก็บขอมูลจริง ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการติดตอประสานงานกลุมเปาหมาย ทําหนังสือขออนุญาตเขาสัมภาษณ

เชิงลึก โดยใชระยะเวลาประมาณ 20-30 นาที ตอราย ประเด็นการสัมภาษณครอบคลุมประเด็นเก่ียวกับ

นโยบายและการดําเนินงานของ สสปท. การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในลักษณะการ

สัมภาษณพูดคุยระหวางการเก็บขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลคลอบคลุมในหลายมิติ และสามารถนํามาสนับสนุนการ

วิจัยเชิงปริมาณจากแบบสํารวจใหมีความสมบูรณ และขอมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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5.8 สถิติและการวิเคราะหขอมูล  

การประเมินความพึงพอใจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) ผูวิจัยใชสถิติและการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  

(1) ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแก รอยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) และคาเฉลี่ย (Mean) สวนขอมูลความคิดเห็น

อ่ืน ๆ ในลักษณะเชิงคุณภาพใชการสังเคราะหเอกสารและการวิเคราะหเนื้อหาจําแนกเปน หมวดหมู 

ของประเด็นตาง ๆ  

(2) การวิเคราะหปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ สสปท. 

ในแตละงานบริการหลักของ สสปท. เพ่ือวิเคราะหถึงการใหบริการท่ีตองการไดรับการปรับปรุงและพัฒนา

เรียงลําดับจากมากท่ีสุด – นอยท่ีสุด โดยการวิเคราะหความตองการจําเปน ใชวิธีการจัดลําดับความสําคัญ 

ของคาดัชนีจัดเรียงลําดับความตองการจําเปนแบบ Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง (PNImodified) 

และในกรณีท่ีคา PNImodified เทากันจะพิจารณาจากคา PNI ประกอบ 

(3) การวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรปรับปรุง รวมท้ังการวิเคราะหผลเพ่ือใหทราบถึง 

ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ความเชื่อม่ัน ความตองการ และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลจาก

การสํารวจเปนปจจัยในกระบวนพิจารณาปรับปรุงนโยบายหรือแผนงานท่ีเก่ียวกับการสรางหรือยกระดับ 

ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ สสปท. ตอไป 

คะแนนความพึงพอใจมี 5 ระดับ และวิธีคิดคาเฉลี่ย หาคาคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจ 

แตละประเด็นโดย สวนการแปลคาเฉลี่ยความพึงพอใจจาก 5 ระดับ โดยใชเกณฑคาปกติ ดังนี้  

ระดบัคะแนน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1 1.00 – 1.49 พึงพอใจนอยท่ีสุด   

2 1.50 – 2.49 พึงพอใจนอย   

3 2.50 – 3.49 พึงพอใจปานกลาง   

4 3.50 – 4.49 พึงพอใจมาก   

5 4.50 – 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด  

 
6. การประมวลผล 

คณะผูวิจัย ประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป QPS-MR (Questionnaire 

Processing System-Marketing Research) ท่ีสามารถ cross tab ตัวแปรไดมากกวา 1 ตัวแปร โดยมี 

แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1) ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสํารวจ เพ่ือคัดกรองแบบสํารวจท่ีจะนําไปใชในการลงรหัส  

โดยแบบสํารวจท่ีไดรับกลับมาตองมีความสมบูรณอยางนอยรอยละ 90  

 2) ลงรหัสขอมูลในประเด็นคําถามปลายเปด  
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 3) บันทึกขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป QPS-MR (Questionnaire Processing System-Marketing 

Research) ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีสามารถจําแนกขอมูลไดมากกวา 1 ตัวแปร ทําใหสามารถวิเคราะหขอมูล 

ไดรวดเร็วกวาโปรแกรมวิเคราะหขอมูลท่ัวไป 

 4) ตรวจสอบข้ันตอนการบันทึกขอมูล และความถูกตองในการบันทึกขอมูล 

5) ประมวลผล เพ่ือนํามาสรุปและนําเสนอผล  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ การประเมินความพึงพอใจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันสงเสริม 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) มีระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน 
โดยมีรายละเอียดตามกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม 
เดือน 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
1. ผูรับจางศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการประเมินความ 

พึงพอใจของ สสปท. เชน วิสัยทัศน พันธกิจ การดําเนินงานของ 

สสปท. วิธีการวัดความพึงพอใจ เปนตน และวิ เคราะห

กลุมเปาหมายในการสํารวจ 

    

2. จัดทํารางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล แผนการดําเนินงาน

ในการสํารวจ 

    

3. สงมอบงานงวดท่ี 1 พรอมท้ังนําเสนอแผนการดําเนินงาน

และเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลตอคณะกรรมการ สสปท. 

    

4 .  ปรับแก ไข เครื่ อ ง มือ ท่ี ใช ในการ เ ก็บขอ มูลและแผน 

การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ สสปท. 

    

5. ทดสอบเครื่องมือการสํารวจ (Try out) กับผูใชบริการท่ีไมใช

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 30 ตัวอยาง 

    

6. นําแบบสํารวจท่ีไปทดลองใชมาปรับปรุง แกไขตามขอเสนอ

แนะของกลุมตัวอยาง 

    

7. นําเครื่องมือท่ีผ านการทดสอบแลวไป ดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ 

    

8. ผู รับจางลงรหัส บันทึกและประมวลผล ขอมูล สรุปและ 

วิเคราะหผล/สรุปผลการสํารวจ แบบสํารวจท่ีผานการตอบ 

จากกลุมตัวอยาง 

    

9. สงมอบงานงวดท่ี 2 พรอมท้ังนําเสนอรายงานความกาวหนา

ตามแผนการดําเนินงานตอคณะกรรมการ สสปท. 

    

10. เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

กับผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

โดยใชแบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง 

    

11. วิเคราะหผล สรุปผลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) 

    



~ 20 ~ 
 

กิจกรรม 
เดือน 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
12. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ (Final report) สงมอบงาน 

งวดท่ี 3 และนําเสนอสรุปผลจากการศึกษา ตอคณะกรรมการ 

สสปท. 

    

13. เผยแพรผลการสํารวจไปยังสํานักขาวตาง ๆ ท่ีมีการ

ประสานงานรวมกับสวนดุสิตโพล 
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ตารางผลการสํารวจ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการปฏิบัติงานของ สสปท. 
 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 528 คน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ ชาย    297 56.25 
 หญิง  231 43.75 
    
อายุ 20-30 ป 158 29.92 
 31-40 ป 195 36.93 
 41-50 ป 127 24.05 
 51-60 ป 37 7.01 
 มากกวา 60 ป 11 2.08 
    
ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี 35 6.63 
 ปริญญาตรี 435 82.39 
 สูงกวาปริญญาตรี 58 10.98 
    
ประเภทของกลุม หนวยงานภาครัฐ  30 5.68 
ผูรับบริการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 1 0.19 
 สถาบันอุดมศึกษา 14 2.65 
 หนวยงานเอกชน/สถานประกอบการ 482 91.29 
 อ่ืน ๆ 1 0.19 
    
การบริการท่ีไดรับ งานบริการฝกอบรม ถายทอดความรูดานความปลอดภัย 

ในการทํางาน   
405 76.70 

 งานบริการใหคําปรึกษา แนะนําใหแกสถานประกอบกิจการ 18 3.41 
 งานบริการจัดกิจกรรม นิทรรศการ สงเสริมความปลอดภัย

ใหแกประชาชนท่ัวไป 
79 14.96 

 งานบริการวิจัย มาตรฐาน คูมือ และแนวทางปฏิบัติดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

18 3.41 

 งานบริการหองปฏิบัติการ ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน 8 1.52 
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จากตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 528 คน พบวา ผูรับบริการสวนใหญเปน
เพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.25 และ 43.75 มีอายุในชวง 31-40 ป มากท่ีสุด รอยละ 36.93 

รองลงมาคือ อายุ 20-30 ป รอยละ 29.92 และอายุ 41-50 ป รอยละ 24.05 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
มากท่ีสุด รอยละ 82.39 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี รอยละ 10.98 และตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ 6.63 
เปนหนวยงานเอกชน/สถานประกอบการ มากท่ีสุด รอยละ 91.29 รองลงมาคือ หนวยงานภาครัฐ รอยละ 

5.68 และสถาบันอุดมศึกษา รอยละ 2.65 ใชบริการ สสปท. ในงานบริการฝกอบรม ถายทอดความรูดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน มากท่ีสุด รอยละ 76.70 รองลงมาคือ งานบริการจัดกิจกรรม นิทรรศการ สงเสริม
ความปลอดภัยใหแกประชาชนท่ัวไป รอยละ 14.96 งานบริการใหคําปรึกษา แนะนําใหแกสถานประกอบ

กิจการ และงานบริการวิจัย มาตรฐาน คูมือ และแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางาน รอยละ 3.41 
ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 2 การรับรูขอมูลเกี่ยวกับ สสปท. 

ตารางท่ี 2 การรับรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของ สสปท. จําแนกตามการบริการท่ีไดรับ 

อันดับ 
บทบาทหนาท่ี ภาพรวม 

การบริการท่ีไดรับ 
ฝกอบรม ใหคําปรึกษา จัดกิจกรรม วิจัย/คูมือ หองปฏิบัติการ 

จํานวนคําตอบ (n) 1,577 1,192 81 179 91 34 
1 ฝกอบรม ถายทอดองคความรูเก่ียวกับ

ความปลอดภัยในการทํางาน 
29.42 30.03 22.22 35.75 18.68 20.59 

2 พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดาน
ความปลอดภัยในการทํางาน 

24.35 25.76 19.75 20.67 19.78 17.65 

3 ใหคําปรึกษา สนับสนุนดานการทําวิจัย
เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานกับ
สถานประกอบการ 

12.37 13.00 20.99 0.56 18.68 14.71 

4 จัดกิจกรรม นิทรรศการ ใหความรูใน
ดานความปลอดภัยกับประชาชน 

9.51 5.87 3.70 41.34 2.20 2.94 

5 ออกกฎหมาย กําหนดมาตรฐานดาน
ความปลอดภัยในการทํางาน 

8.69 8.81 13.58 - 17.58 14.71 

6 ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน
ใหแกสถานประกอบการ 

6.59 6.80 7.41 - 10.99 20.59 

7 จัดทําสถิติ ฐานขอมูลเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

6.34 6.46 9.88 1.68 9.89 8.82 

8 ข้ึนทะเบียนเจาหนาท่ีความปลอดภัยใน
การทํางาน (เจาหนาท่ี จป. วิชาชีพ) 

2.73 3.27 2.47 - 2.20 - 

*ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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จากตารางท่ี 2 การรับรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของ สสปท. จําแนกตามการบริการท่ีไดรับ พบวา 

ผูรับบริการสวนใหญคิดวา สสปท. มีบทบาทหนาท่ีในดานการฝกอบรม ถายทอดองคความรูเ ก่ียวกับ 

ความปลอดภัยในการทํางาน มากท่ีสุด รอยละ 29.42 รองลงมาคือ การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม 

ดานความปลอดภัยในการทํางาน รอยละ 24.35 และการใหคําปรึกษา สนับสนุนดานการทําวิจัยเก่ียวกับ 

ความปลอดภัยในการทํางานกับสถานประกอบการ รอยละ 12.37 ตามลําดับ  

เม่ือพิจารณาตามการบริการท่ีไดรับ พบวา ผูรับบริการในทุกกลุม สวนใหญคิดวา สสปท. มีบทบาท
หนาท่ีในดานการฝกอบรม ถายทอดองคความรูเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน มากท่ีสุด ยกเวน 
ผูรับบริการงานบริการวิจัย มาตรฐาน คูมือ และแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางาน สวนใหญ 
คิดวา สสปท. มีบทบาทหนาท่ีในดานการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน  
มากท่ีสุด  
 

ตารางท่ี 3 ชองทางการรับรูขอมูลขาวสารของ สสปท. จําแนกตามการบริการท่ีไดรับ 

อันดับ 
ชองทาง ภาพรวม 

การบริการท่ีไดรับ 
ฝกอบรม ใหคําปรึกษา จัดกิจกรรม วิจัย/คูมือ หองปฏิบัติการ 

จํานวนคําตอบ (n) 1,135 901 35 149 34 16 
1 สื่อออนไลน เชน Facebook YouTube 

Twitter เปนตน 
38.77 35.41 51.43 53.02 50.00 43.75 

2 เว็บไซตสํานักงาน สสปท. 34.54 32.85 48.57 36.91 47.06 50.00 
3 งานสัมมนา/นิทรรศการ 12.78 14.87 - 6.71 2.94 - 
4 เจาหนาท่ี สสปท. 12.60 15.54 - 1.34 - 6.25 
5 สื่อประชาสัมพันธ เชน แผนพับ โปสเตอร 

Infographic คูมือ เปนตน 
1.15 1.11 - 2.01 - - 

6 โทรทัศน 0.18 0.22 - - - - 

*ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

 จากตารางท่ี 3 ชองทางการรับรูขอมูลขาวสารของ สสปท. จําแนกตามการบริการท่ีไดรับ พบวา 

ผูรับบริการสวนใหญรับรูขอมูลขาวสารของ สสปท. ผานชองทางสื่อออนไลน เชน Facebook YouTube 

Twitter เปนตน มากท่ีสุด รอยละ 38.77 รองลงมาคือ เว็บไซตสํานักงาน สสปท. รอยละ 34.54 และ 

งานสัมมนา/นิทรรศการ รอยละ 12.78 ตามลําดับ  

 เม่ือพิจารณาตามการบริการท่ีไดรับ พบวา ผูรับบริการในทุกกลุม สวนใหญรับรูขอมูลขาวสาร 

ของ สสปท. ผานชองทางสื่อออนไลน เชน Facebook YouTube Twitter เปนตน มากท่ีสุด ยกเวนผูรับบริการ 

งานบริการหองปฏิบัติการ ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน สวนใหญรับรูขอมูลขาวสารของ สสปท.  

ผานชองทางเว็บไซตสํานักงาน สสปท. มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4 ความโดดเดนของ สสปท. จําแนกตามการบริการท่ีไดรับ 

อันดับ 
ความโดดเดน ภาพรวม 

การบริการท่ีไดรับ 
ฝกอบรม ใหคําปรึกษา จัดกิจกรรม วิจัย/คูมือ หองปฏิบัติการ 

จํานวนคนตอบ (n) 528 405 18 79 18 8 
1 มีการใหความรูในดานความปลอดภัย 57.01 55.56 5.56 93.67 - 12.50 
2 เปนหนวยงานท่ีดูแลเรื่องความปลอดภัย

ในการทํางาน 
31.25 38.27 44.44 2.53 - - 

3 มีขอมูลทางวิชาการท่ีนาเช่ือถือ อางอิงได 4.92 4.20 27.78 3.80 5.56 - 
4 มีงานวิจัยและนวัตกรรมในการใหบริการ 4.73 0.99 22.22 - 94.44 - 
5 ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน 1.33 - - - - 87.50 
6 มีการดําเนินงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได 0.38 0.49 - - - - 
7 มีขอมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย 0.38 0.49 - - - - 

 

 จากตารางท่ี 4 ความโดดเดนของ สสปท. จําแนกตามการบริการท่ีไดรับ พบวา ผูรับบริการสวนใหญ

คิดวา สสปท. โดดเดนในเรื่องการใหความรูในดานความปลอดภัย มากท่ีสุด รอยละ 57.01 รองลงมาคือ  

เปนหนวยงานท่ีดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน รอยละ 31.25 และการมีขอมูลทางวิชาการท่ีนาเชื่อถือ 

อางอิงได รอยละ 4.92 ตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณาตามการบริการท่ีไดรับ พบวา ผูรับบริการงานบริการฝกอบรม ถายทอดความรูดานความ

ปลอดภัยในการทํางาน และผูรับบริการงานบริการจัดกิจกรรม นิทรรศการ สงเสริมความปลอดภัยใหแก

ประชาชนท่ัวไป สวนใหญคิดวา สสปท. โดดเดนในเรื่องการใหความรูในดานความปลอดภัย มากท่ีสุด  

สวนผูรับบริการงานบริการใหคําปรึกษา แนะนําใหแกสถานประกอบกิจการ สวนใหญคิดวา สสปท. โดดเดน 

ในเรื่องเปนหนวยงานท่ีดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน มากท่ีสุด ผูรับบริการงานบริการวิจัย มาตรฐาน 

คูมือ และแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางาน สวนใหญคิดวา สสปท. โดดเดนในเรื่องมีงานวิจัย

และนวัตกรรมในการใหบริการ มากท่ีสุด และผูรับบริการงานบริการหองปฏิบัติการ ตรวจวัดสภาพแวดลอม 

ในการทํางาน สวนใหญคิดวา สสปท. โดดเดนในเรื่องการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน มากท่ีสุด  
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สวนท่ี 3 ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ สสปท.  
ตารางท่ี 5 ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการจัดลําดับความสําคัญตอการปฏิบตัิงานของ สสปท. (ภาพรวม) 

การปฏิบัติงานของ สสปท. 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

PNImo PNI ลําดับ 
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

1. ดานการบริการของเจาหนาท่ี 4.61 92.20 4.52 90.40 0.02 0.41 1 
1.1 ความสุภาพ ยิ้มแยม แจมใสในการใหบริการขอเจาหนาท่ี 4.68 93.60 4.54 90.80 0.03 0.66 1 
1.2 ความกระตือรือรน/เอาใจใสในการใหบริการขอเจาหนาท่ี 4.56 91.20 4.48 89.60 0.02 0.36 4 
1.3 ความรูความเขาใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี 4.61 92.20 4.59 91.80 0.00 0.09 6 
1.4 การใหคําปรึกษา คําแนะนํา ติดตามและแกไขปญหาของ
เจาหนาท่ี 

4.60 92.00 4.55 91.00 0.01 0.23 5 

1.5 การใหบริการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย ไมเรียกรบัประโยชน
ใด ๆ 

4.61 92.20 4.51 90.20 0.02 0.46 3 

1.6 จํานวนเจาหนาท่ีเพียงพอตอการใหบริการ 4.59 91.80 4.48 89.60 0.02 0.50 2 
2. ดานกระบวนการขั้นตอน 4.56 91.20 4.52 90.40 0.01 0.18 3 
2.1 มีข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน ไมยุงยากซับซอน 4.55 91.00 4.47 89.40 0.02 0.36 1 
2.2 ข้ันตอนการใหบริการมีความรวดเร็ว  4.50 90.00 4.50 90.00 0.00 0.00 4 
2.3 ข้ันตอนการใหบริการมีความโปรงใส ตรวจสอบได 4.60 92.00 4.59 91.80 0.00 0.05 3 
2.4 มีการประชาสัมพันธช้ีแจงเก่ียวกับข้ันตอน และระยะเวลา
การใหบริการ  

4.61 92.20 4.54 90.80 0.02 0.32 2 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสาร 4.54 90.80 4.49 89.80 0.01 0.23 2 
3.1 ชองทางการติดตอมีความสะดวก เขาถึงงาย ไมยุงยาก 4.44 88.80 4.37 87.40 0.02 0.31 1 
3.2 ชองทางการติดตอมีหลากหลาย 4.54 90.80 4.52 90.40 0.00 0.09 4 
3.3 ชองทางการติดตอพรอมใชงานอยูเสมอ 4.60 92.00 4.55 91.00 0.01 0.23 2 
3.4 สสปท. ติดตอกลับผูรับบริการท่ีเกิดปญหาอยางรวดเร็ว 4.57 91.40 4.52 90.40 0.01 0.23 2 
4. ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 4.61 92.20 4.58 91.60 0.01 0.14 4 
4.1 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ 
อยางตอเน่ือง 

4.61 92.20 4.56 91.20 0.01 0.23 1 

4.2 มีชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 4.56 91.20 4.51 90.20 0.01 0.23 1 
4.3 ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมีความสะดวก 
เขาถึงงาย 

4.63 92.60 4.63 92.60 0.00 0.00 4 

4.4 ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมีความทันสมัย 
เขากับสถานการณ 

4.65 93.00 4.60 92.00 0.01 0.23 1 

5. ดานผลการใหบริการ 4.52 90.40 4.54 90.80 0.00 -0.09 6 
5.1 การใหบริการมีความครบถวน ถูกตอง 4.42 88.40 4.45 89.00 -0.01 -0.13 4 
5.2 การใหบริการตรงกับความตองการ 4.49 89.80 4.51 90.20 0.00 -0.09 2 
5.3 การใหบริการเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว 4.62 92.40 4.60 92.00 0.00 0.09 1 
5.4 องคความรู ท่ีไดรับสามารถนําไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานได 

4.56 91.20 4.58 91.60 0.00 -0.09 2 

6. ดานระบบสารสนเทศ 4.59 91.80 4.58 91.60 0.00 0.05 5 
6.1 มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน 4.57 91.40 4.53 90.60 0.01 0.18 2 
6.2 ขอมูลสารสนเทศสามารถเขาถึงไดงาย สะดวกในการใชงาน 4.54 90.80 4.55 91.00 0.00 -0.05 5 
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การปฏิบัติงานของ สสปท. 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

PNImo PNI ลําดับ 
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

6.3 ขอมูลสารสนเทศตรงกับความตองการ และสามารถนําไป 
ใชไดจริง 

4.65 93.00 4.65 93.00 0.00 0.00 4 

6.4 ขอมูลสารสนเทศมีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ 4.65 93.00 4.62 92.40 0.01 0.14 3 
6.5 ขอมูลสารสนเทศมีความหลากหลาย 4.59 91.80 4.54 90.80 0.01 0.23 1 
6.6 ระบบสารสนเทศมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 4.55 91.00 4.56 91.20 0.00 -0.05 5 

ภาพรวม 4.58 91.60 4.54 90.80 0.01 0.18  

 
 จากตารางท่ี 5 ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการจัดลําดับความสําคัญตอการปฏิบัติงาน 
ของ สสปท. (ภาพรวม) พบวา ภาพรวมผูรับบริการมีความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.58 คิดเปน 
รอยละ 91.60) และมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดเชนกัน (คาเฉลี่ย 4.54 คิดเปนรอยละ 90.80)  
เม่ือจัดลําดับความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ สสปท. พบวา คาเฉลี่ยความคาดหวังสูงกวาคาเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ (PNImodified เทากับ 0.01)  
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริการของเจาหนาท่ี เปนดานท่ีตองไดรับการปรับปรุง 
และพัฒนาเปนอันดับแรก (PNImodified เทากับ 0.02) รองลงมาคือ ดานชองทางการติดตอสื่อสาร (PNImodified 
เทากับ 0.01) และดานกระบวนการข้ันตอน (PNImodified เทากับ 0.01) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6 ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการจัดลําดับความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ สสปท.  
(งานบริการฝกอบรม ถายทอดความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน) 

การปฏิบัติงานของ สสปท. 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

PNImo PNI ลําดับ 
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

1. ดานการบริการของเจาหนาท่ี 4.60 92.00 4.49 89.80 0.02 0.51 1 
1.1 ความสุภาพ ยิ้มแยม แจมใสในการใหบริการขอเจาหนาท่ี 4.67 93.40 4.52 90.40 0.03 0.70 1 
1.2 ความกระตือรือรน/เอาใจใสในการใหบริการขอเจาหนาท่ี 4.54 90.80 4.44 88.80 0.02 0.45 5 
1.3 ความรูความเขาใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี 4.62 92.40 4.56 91.20 0.01 0.28 6 
1.4 การใหคําปรึกษา คําแนะนํา ติดตามและแกไขปญหาของ
เจาหนาท่ี 

4.61 92.20 4.50 90.00 0.02 0.51 3 

1.5 การใหบรกิารดวยความโปรงใส ซื่อสัตย ไมเรียกรับประโยชน
ใด ๆ 

4.58 91.60 4.48 89.60 0.02 0.46 4 

1.6 จํานวนเจาหนาท่ีเพียงพอตอการใหบริการ 4.57 91.40 4.42 88.40 0.03 0.69 2 
2. ดานกระบวนการขั้นตอน 4.55 91.00 4.50 90.00 0.01 0.23 3 
2.1 มีข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน ไมยุงยากซับซอน 4.52 90.40 4.44 88.80 0.02 0.36 2 
2.2 ข้ันตอนการใหบริการมีความรวดเร็ว  4.49 89.80 4.47 89.40 0.00 0.09 4 
2.3 ข้ันตอนการใหบริการมีความโปรงใส ตรวจสอบได 4.60 92.00 4.57 91.40 0.01 0.14 3 
2.4 มีการประชาสัมพันธช้ีแจงเก่ียวกับข้ันตอน และระยะเวลา
การใหบริการ  

4.59 91.80 4.51 90.20 0.02 0.37 1 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสาร 4.53 90.60 4.47 89.40 0.01 0.27 2 
3.1 ชองทางการติดตอมีความสะดวก เขาถึงงาย ไมยุงยาก 4.41 88.20 4.37 87.40 0.01 0.18 4 
3.2 ชองทางการติดตอมีหลากหลาย 4.53 90.60 4.46 89.20 0.02 0.32 1 
3.3 ชองทางการติดตอพรอมใชงานอยูเสมอ 4.59 91.80 4.54 90.80 0.01 0.23 3 
3.4 สสปท. ติดตอกลับผูรับบริการท่ีเกิดปญหาอยางรวดเร็ว 4.57 91.40 4.51 90.20 0.01 0.27 2 
4. ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 4.59 91.80 4.57 91.40 0.00 0.09 4 
4.1 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ 
อยางตอเน่ือง 

4.58 91.60 4.53 90.60 0.01 0.23 1 

4.2 มีชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 4.53 90.60 4.51 90.20 0.00 0.09 3 
4.3 ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมีความสะดวก 
เขาถึงงาย 

4.61 92.20 4.62 92.40 0.00 -0.05 4 

4.4 ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมีความทันสมัย 
เขากับสถานการณ 

4.65 93.00 4.61 92.20 0.01 0.19 2 

5. ดานผลการใหบริการ 4.51 90.20 4.53 90.60 0.00 -0.09 6 
5.1 การใหบริการมีความครบถวน ถูกตอง 4.42 88.40 4.46 89.20 -0.01 -0.18 4 
5.2 การใหบริการตรงกับความตองการ 4.47 89.40 4.49 89.80 0.00 -0.09 2 
5.3 การใหบริการเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว 4.61 92.20 4.57 91.40 0.01 0.18 1 
5.4 องคความรู ท่ีไดรับสามารถนําไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานได 

4.56 91.20 4.58 91.60 0.00 -0.09 2 

6. ดานระบบสารสนเทศ 4.57 91.40 4.55 91.00 0.00 0.09 4 
6.1 มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน 4.52 90.40 4.51 90.20 0.00 0.05 3 
6.2 ขอมูลสารสนเทศสามารถเขาถึงไดงาย สะดวกในการใชงาน 4.53 90.60 4.53 90.60 0.00 0.00 4 
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การปฏิบัติงานของ สสปท. 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

PNImo PNI ลําดับ 
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

6.3 ขอมูลสารสนเทศตรงกับความตองการ และสามารถนําไป 
ใชไดจริง 

4.62 92.40 4.64 92.80 0.00 -0.09 6 

6.4 ขอมูลสารสนเทศมีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ 4.66 93.20 4.59 91.80 0.02 0.33 1 
6.5 ขอมูลสารสนเทศมีความหลากหลาย 4.59 91.80 4.52 90.40 0.02 0.32 2 
6.6 ระบบสารสนเทศมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 4.53 90.60 4.53 90.60 0.00 0.00 4 

ภาพรวม 4.56 91.20 4.52 90.40 0.01 0.18  

 
 จากตารางท่ี 6 ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการจัดลําดับความสําคัญตอการปฏิบัติงาน 
ของ สสปท. (งานบริการฝกอบรม ถายทอดความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน) พบวา ภาพรวม
ผูรับบริการงานบริการฝกอบรม ถายทอดความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน มีความคาดหวังในระดับ 
มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.56 คิดเปนรอยละ 91.20) และมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดเชนกัน (คาเฉลี่ย 4.52 
คิดเปนรอยละ 90.40) เม่ือจัดลําดับความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ สสปท. พบวา คาเฉลี่ยความคาดหวัง 
สูงกวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ (PNImodified เทากับ 0.01)  
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริการของเจาหนาท่ี เปนดานท่ีตองไดรับการปรับปรุงและ
พัฒนาเปนอันดับแรก (PNImodified เทากับ 0.02) รองลงมาคือ ดานชองทางการติดตอสื่อสาร (PNImodified 
เทากับ 0.01) และดานกระบวนการข้ันตอน (PNImodified เทากับ 0.01) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7 ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการจัดลําดับความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ สสปท.  
(งานบริการใหคําปรึกษา แนะนําใหแกสถานประกอบกิจการ) 

การปฏิบัติงานของ สสปท. 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

PNImo PNI ลําดับ 
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

1. ดานการบริการของเจาหนาท่ี 4.64 92.80 4.79 95.80 -0.03 -0.70 5 
1.1 ความสุภาพ ยิ้มแยม แจมใสในการใหบริการขอเจาหนาท่ี 4.72 94.40 4.78 95.60 -0.01 -0.28 2 
1.2 ความกระตือรือรน/เอาใจใสในการใหบริการขอเจาหนาท่ี 4.61 92.20 4.72 94.40 -0.02 -0.51 3 
1.3 ความรูความเขาใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี 4.56 91.20 4.83 96.60 -0.06 -1.23 6 
1.4 การใหคําปรึกษา คําแนะนํา ติดตามและแกไขปญหาของ
เจาหนาท่ี 

4.61 92.20 4.83 96.60 -0.05 -1.01 4 

1.5 การใหบริการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย ไมเรียกรบัประโยชน
ใด ๆ 

4.72 94.40 4.72 94.40 0.00 0.00 1 

1.6 จํานวนเจาหนาท่ีเพียงพอตอการใหบริการ 4.61 92.20 4.83 96.60 -0.05 -1.01 4 
2. ดานกระบวนการขั้นตอน 4.63 92.60 4.76 95.20 -0.03 -0.60 4 
2.1 มีข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน ไมยุงยากซับซอน 4.67 93.40 4.78 95.60 -0.02 -0.51 1 
2.2 ข้ันตอนการใหบริการมีความรวดเร็ว  4.44 88.80 4.67 93.40 -0.05 -1.02 4 
2.3 ข้ันตอนการใหบริการมีความโปรงใส ตรวจสอบได 4.78 95.60 4.89 97.80 -0.02 -0.53 3 
2.4 มีการประชาสัมพันธช้ีแจงเก่ียวกับข้ันตอน และระยะเวลา
การใหบริการ  

4.61 92.20 4.72 94.40 -0.02 -0.51 1 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสาร 4.61 92.20 4.71 94.20 -0.02 -0.46 1 
3.1 ชองทางการติดตอมีความสะดวก เขาถึงงาย ไมยุงยาก 4.44 88.80 4.56 91.20 -0.03 -0.53 3 
3.2 ชองทางการติดตอมีหลากหลาย 4.67 93.40 4.83 96.60 -0.03 -0.75 4 
3.3 ชองทางการติดตอพรอมใชงานอยูเสมอ 4.67 93.40 4.72 94.40 -0.01 -0.23 1 
3.4 สสปท. ติดตอกลับผูรับบริการท่ีเกิดปญหาอยางรวดเร็ว 4.67 93.40 4.72 94.40 -0.01 -0.23 1 
4. ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 4.68 93.60 4.79 95.80 -0.02 -0.51 3 
4.1 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ 
อยางตอเน่ือง 

4.67 93.40 4.89 97.80 -0.04 -1.03 4 

4.2 มีชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 4.67 93.40 4.78 95.60 -0.02 -0.51 3 
4.3 ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมีความสะดวก 
เขาถึงงาย 

4.72 94.40 4.78 95.60 -0.01 -0.28 2 

4.4 ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมีความทันสมัย 
เขากับสถานการณ 

4.67 93.40 4.72 94.40 -0.01 -0.23 1 

5. ดานผลการใหบริการ 4.58 91.60 4.69 93.80 -0.02 -0.50 2 
5.1 การใหบริการมีความครบถวน ถูกตอง 4.44 88.80 4.56 91.20 -0.03 -0.53 2 
5.2 การใหบริการตรงกับความตองการ 4.50 90.00 4.67 93.40 -0.04 -0.77 3 
5.3 การใหบริการเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว 4.78 95.60 4.72 94.40 0.01 0.29 1 
5.4 องคความรู ท่ีไดรับสามารถนําไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานได 

4.61 92.20 4.83 96.60 -0.05 -1.01 4 

6. ดานระบบสารสนเทศ 4.67 93.40 4.82 96.40 -0.03 -0.70 5 
6.1 มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน 4.72 94.40 4.89 97.80 -0.03 -0.80 4 
6.2 ขอมูลสารสนเทศสามารถเขาถึงไดงาย สะดวกในการใชงาน 4.61 92.20 4.89 97.80 -0.06 -1.29 5 
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การปฏิบัติงานของ สสปท. 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

PNImo PNI ลําดับ 
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

6.3 ขอมูลสารสนเทศตรงกับความตองการ และสามารถนําไป 
ใชไดจริง 

4.72 94.40 4.72 94.40 0.00 0.00 1 

6.4 ขอมูลสารสนเทศมีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ 4.56 91.20 4.89 97.80 -0.07 -1.50 6 
6.5 ขอมูลสารสนเทศมีความหลากหลาย 4.67 93.40 4.72 94.40 -0.01 -0.23 2 
6.6 ระบบสารสนเทศมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 4.72 94.40 4.83 96.60 -0.02 -0.52 3 

ภาพรวม 4.64 92.80 4.77 95.40 -0.03 -0.60  

 
 จากตารางท่ี 7 ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการจัดลําดับความสําคัญตอการปฏิบัติงาน 
ของ สสปท. (งานบริการใหคําปรึกษา แนะนําใหแกสถานประกอบกิจการ) พบวา ภาพรวมผูรับบริการ 
งานบริการใหคําปรึกษา แนะนําใหแกสถานประกอบกิจการ มีความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.64 
คิดเปนรอยละ 92.80) และมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดเชนกัน (คาเฉลี่ย 4.77 คิดเปนรอยละ 95.40) 
เม่ือจัดลําดับความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ สสปท. พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงกวาคาเฉลี่ย 
ความคาดหวัง (PNImodified เทากับ -0.03)  
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานชองทางการติดตอสื่อสาร เปนดานท่ีตองไดรับการปรับปรุงและ
พัฒนาเปนอันดับแรก (PNImodified เทากับ -0.02) รองลงมาคือ ดานผลการใหบริการ (PNImodified เทากับ  
-0.02) และดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร (PNImodified เทากับ -0.02) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 8 ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการจัดลําดับความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ สสปท.  
(งานบริการจัดกิจกรรม นิทรรศการ สงเสริมความปลอดภัยใหแกประชาชนท่ัวไป) 

การปฏิบัติงานของ สสปท. 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

PNImo PNI ลําดับ 
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

1. ดานการบริการของเจาหนาท่ี 4.66 93.20 4.64 92.80 0.00 0.09 3 
1.1 ความสุภาพ ยิ้มแยม แจมใสในการใหบริการขอเจาหนาท่ี 4.70 94.00 4.61 92.20 0.02 0.42 1 
1.2 ความกระตือรือรน/เอาใจใสในการใหบริการขอเจาหนาท่ี 4.66 93.20 4.58 91.60 0.02 0.37 2 
1.3 ความรูความเขาใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี 4.61 92.20 4.65 93.00 -0.01 -0.18 5 
1.4 การใหคําปรึกษา คําแนะนํา ติดตามและแกไขปญหาของ
เจาหนาท่ี 

4.58 91.60 4.71 94.20 -0.03 -0.60 6 

1.5 การใหบริการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย ไมเรียกรบัประโยชน
ใด ๆ 

4.68 93.60 4.65 93.00 0.01 0.14 4 

1.6 จํานวนเจาหนาท่ีเพียงพอตอการใหบริการ 4.73 94.60 4.66 93.20 0.02 0.33 3 
2. ดานกระบวนการขั้นตอน 4.61 92.20 4.61 92.20 0.00 0.00 4 
2.1 มีข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน ไมยุงยากซับซอน 4.61 92.20 4.59 91.80 0.00 0.09 2 
2.2 ข้ันตอนการใหบริการมีความรวดเร็ว  4.54 90.80 4.59 91.80 -0.01 -0.23 3 
2.3 ข้ันตอนการใหบริการมีความโปรงใส ตรวจสอบได 4.59 91.80 4.65 93.00 -0.01 -0.28 4 
2.4 มีการประชาสัมพันธช้ีแจงเก่ียวกับข้ันตอน และระยะเวลา
การใหบริการ  

4.68 93.60 4.62 92.40 0.01 0.28 1 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสาร 4.57 91.40 4.53 90.60 0.01 0.18 2 
3.1 ชองทางการติดตอมีความสะดวก เขาถึงงาย ไมยุงยาก 4.53 90.60 4.38 87.60 0.03 0.68 1 
3.2 ชองทางการติดตอมีหลากหลาย 4.54 90.80 4.66 93.20 -0.03 -0.54 4 
3.3 ชองทางการติดตอพรอมใชงานอยูเสมอ 4.58 91.60 4.54 90.80 0.01 0.18 3 
3.4 สสปท. ติดตอกลับผูรับบริการท่ีเกิดปญหาอยางรวดเร็ว 4.62 92.40 4.56 91.20 0.01 0.28 2 
4. ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 4.67 93.40 4.59 91.80 0.02 0.37 1 
4.1 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ 
อยางตอเน่ือง 

4.72 94.40 4.67 93.40 0.01 0.24 3 

4.2 มีชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 4.62 92.40 4.48 89.60 0.03 0.65 1 
4.3 ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมีความสะดวก 
เขาถึงงาย 

4.75 95.00 4.66 93.20 0.02 0.43 2 

4.4 ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมีความทันสมัย 
เขากับสถานการณ 

4.59 91.80 4.56 91.20 0.01 0.14 4 

5. ดานผลการใหบริการ 4.55 91.00 4.58 91.60 -0.01 -0.14 5 
5.1 การใหบริการมีความครบถวน ถูกตอง 4.38 87.60 4.42 88.40 -0.01 -0.18 3 
5.2 การใหบริการตรงกับความตองการ 4.58 91.60 4.59 91.80 0.00 -0.05 2 
5.3 การใหบริการเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว 4.65 93.00 4.72 94.40 -0.01 -0.33 4 
5.4 องคความรู ท่ีไดรับสามารถนําไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานได 

4.58 91.60 4.57 91.40 0.00 0.05 1 

6. ดานระบบสารสนเทศ 4.64 92.80 4.64 92.80 0.00 0.00 4 
6.1 มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน 4.70 94.00 4.52 90.40 0.04 0.85 1 
6.2 ขอมูลสารสนเทศสามารถเขาถึงไดงาย สะดวกในการใชงาน 4.53 90.60 4.59 91.80 -0.01 -0.27 5 
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การปฏิบัติงานของ สสปท. 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

PNImo PNI ลําดับ 
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

6.3 ขอมูลสารสนเทศตรงกับความตองการ และสามารถนําไป 
ใชไดจริง 

4.75 95.00 4.73 94.60 0.00 0.09 3 

6.4 ขอมูลสารสนเทศมีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ 4.62 92.40 4.70 94.00 -0.02 -0.37 6 
6.5 ขอมูลสารสนเทศมีความหลากหลาย 4.63 92.60 4.59 91.80 0.01 0.19 2 
6.6 ระบบสารสนเทศมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 4.62 92.40 4.67 93.40 -0.01 -0.23 4 

ภาพรวม 4.62 92.40 4.60 92.00 0.00 0.09  

 
 จากตารางท่ี 8 ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการจัดลําดับความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ 
สสปท. (งานบริการจัดกิจกรรม นิทรรศการ สงเสริมความปลอดภัยใหแกประชาชนท่ัวไป) พบวา ภาพรวม
ผูรับบริการงานบริการจัดกิจกรรม นิทรรศการ สงเสริมความปลอดภัยใหแกประชาชนท่ัวไป มีความคาดหวัง 
ในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.62 คิดเปนรอยละ 92.40) และมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดเชนกัน 
(คาเฉลี่ย 4.60 คิดเปนรอยละ 92.00) เม่ือจัดลําดับความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ สสปท. พบวา คาเฉลี่ย
ความคาดหวังสูงกวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ (PNImodified เทากับ 0.00)  
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เปนดานท่ีตองไดรับการ
ปรับปรุงและพัฒนาเปนอันดับแรก (PNImodified เทากับ 0.02) รองลงมาคือ ดานชองทางการติดตอสื่อสาร
(PNImodified เทากับ 0.01) และดานการบริการของเจาหนาท่ี (PNImodified เทากับ 0.00) ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 9 ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการจัดลําดับความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ สสปท.  
(งานบริการวิจัย มาตรฐาน คูมือ และแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางาน) 

การปฏิบัติงานของ สสปท. 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

PNImo PNI ลําดับ 
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

1. ดานการบริการของเจาหนาท่ี 4.59 91.80 4.64 92.80 -0.01 -0.23 6 
1.1 ความสุภาพ ยิ้มแยม แจมใสในการใหบริการขอเจาหนาท่ี 4.72 94.40 4.72 94.40 0.00 0.00 3 
1.2 ความกระตือรือรน/เอาใจใสในการใหบริการขอเจาหนาท่ี 4.33 86.60 4.56 91.20 -0.05 -1.00 6 
1.3 ความรูความเขาใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี 4.50 90.00 4.67 93.40 -0.04 -0.77 5 
1.4 การใหคําปรึกษา คําแนะนํา ติดตามและแกไขปญหาของ
เจาหนาท่ี 

4.61 92.20 4.56 91.20 0.01 0.23 2 

1.5 การใหบริการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย ไมเรยีกรับประโยชน
ใด ๆ 

4.72 94.40 4.61 92.20 0.02 0.52 1 

1.6 จํานวนเจาหนาท่ีเพียงพอตอการใหบริการ 4.67 93.40 4.72 94.40 -0.01 -0.23 4 
2. ดานกระบวนการขั้นตอน 4.65 93.00 4.56 91.20 0.02 0.42 1 
2.1 มีข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน ไมยุงยากซับซอน 4.78 95.60 4.50 90.00 0.06 1.34 1 
2.2 ข้ันตอนการใหบริการมีความรวดเร็ว  4.56 91.20 4.56 91.20 0.00 0.00 3 
2.3 ข้ันตอนการใหบริการมีความโปรงใส ตรวจสอบได 4.56 91.20 4.56 91.20 0.00 0.00 3 
2.4 มีการประชาสัมพันธช้ีแจงเก่ียวกับข้ันตอน และระยะเวลา
การใหบริการ  

4.72 94.40 4.61 92.20 0.02 0.52 2 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสาร 4.60 92.00 4.51 90.20 0.02 0.41 2 
3.1 ชองทางการติดตอมีความสะดวก เขาถึงงาย ไมยุงยาก 4.61 92.20 4.28 85.60 0.08 1.52 1 
3.2 ชองทางการติดตอมีหลากหลาย 4.61 92.20 4.67 93.40 -0.01 -0.28 4 
3.3 ชองทางการติดตอพรอมใชงานอยูเสมอ 4.78 95.60 4.67 93.40 0.02 0.53 2 
3.4 สสปท. ติดตอกลับผูรับบริการท่ีเกิดปญหาอยางรวดเร็ว 4.39 87.80 4.44 88.80 -0.01 -0.22 3 
4. ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 4.69 93.80 4.63 92.60 0.01 0.28 4 
4.1 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ 
อยางตอเน่ือง 

4.72 94.40 4.83 96.60 -0.02 -0.52 3 

4.2 มีชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 4.89 97.80 4.44 88.80 0.10 2.20 1 
4.3 ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมีความสะดวก 
เขาถึงงาย 

4.39 87.80 4.72 94.40 -0.07 -1.45 4 

4.4 ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมีความทันสมัย 
เขากับสถานการณ 

4.78 95.60 4.50 90.00 0.06 1.34 2 

5. ดานผลการใหบริการ 4.57 91.40 4.51 90.20 0.01 0.27 5 
5.1 การใหบริการมีความครบถวน ถูกตอง 4.56 91.20 4.28 85.60 0.07 1.28 1 
5.2 การใหบริการตรงกับความตองการ 4.61 92.20 4.61 92.20 0.00 0.00 2 
5.3 การใหบริการเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว 4.72 94.40 4.72 94.40 0.00 0.00 2 
5.4 องคความรู ท่ีไดรับสามารถนําไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานได 

4.39 87.80 4.44 88.80 -0.01 -0.22 4 

6. ดานระบบสารสนเทศ 4.65 93.00 4.57 91.40 0.02 0.37 3 
6.1 มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน 4.67 93.40 4.72 94.40 -0.01 -0.23 5 
6.2 ขอมูลสารสนเทศสามารถเขาถึงไดงาย สะดวกในการใชงาน 4.78 95.60 4.67 93.40 0.02 0.53 2 
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การปฏิบัติงานของ สสปท. 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

PNImo PNI ลําดับ 
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

6.3 ขอมูลสารสนเทศตรงกับความตองการ และสามารถนําไป 
ใชไดจริง 

4.78 95.60 4.44 88.80 0.08 1.63 1 

6.4 ขอมูลสารสนเทศมีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ 4.61 92.20 4.67 93.40 -0.01 -0.28 6 
6.5 ขอมูลสารสนเทศมีความหลากหลาย 4.44 88.80 4.44 88.80 0.00 0.00 4 
6.6 ระบบสารสนเทศมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 4.61 92.20 4.50 90.00 0.02 0.51 3 

ภาพรวม 4.63 92.60 4.58 91.60 0.01 0.23  

 
 จากตารางท่ี 9 ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการจัดลําดับความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ 
สสปท. (งานบริการวิจัย มาตรฐาน คูมือ และแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางาน) พบวา ภาพรวม
ผูรับบริการงานบริการวิจัย มาตรฐาน คูมือ และแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางาน มีความ
คาดหวังในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.63 คิดเปนรอยละ 92.60) และมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดเชนกัน 
(คาเฉลี่ย 4.58 คิดเปนรอยละ 91.60) เม่ือจัดลําดับความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ สสปท. พบวา คาเฉลี่ย
ความคาดหวังสูงกวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ (PNImodified เทากับ 0.01)  
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานกระบวนการข้ันตอน เปนดานท่ีตองไดรับการปรับปรุงและ
พัฒนาเปนอันดับแรก (PNImodified เทากับ 0.02) รองลงมาคือ ดานชองทางการติดตอสื่อสาร (PNImodified 
เทากับ 0.02) และดานระบบสารสนเทศ (PNImodified เทากับ 0.02) ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 10 ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการจัดลําดับความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ สสปท.  
(งานบริการหองปฏิบัติการ ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน) 

การปฏิบัติงานของ สสปท. 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

PNImo PNI ลําดับ 
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

1. ดานการบริการของเจาหนาท่ี 4.58 91.60 4.44 88.80 0.03 0.64 3 
1.1 ความสุภาพ ยิ้มแยม แจมใสในการใหบริการขอเจาหนาท่ี 5.00 100.00 4.38 87.60 0.14 3.10 1 
1.2 ความกระตือรือรน/เอาใจใสในการใหบรกิารขอเจาหนาท่ี 4.75 95.00 4.50 90.00 0.06 1.19 3 
1.3 ความรูความเขาใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี 4.38 87.60 4.63 92.60 -0.05 -1.10 5 
1.4 การใหคําปรึกษา คําแนะนํา ติดตามและแกไขปญหาของ
เจาหนาท่ี 

4.50 90.00 4.75 95.00 -0.05 -1.13 6 

1.5 การใหบริการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย ไมเรียกรับประโยชน
ใด ๆ 

4.75 95.00 4.25 85.00 0.12 2.38 2 

1.6 จํานวนเจาหนาท่ีเพียงพอตอการใหบริการ 4.13 82.60 4.13 82.60 0.00 0.00 4 
2. ดานกระบวนการขั้นตอน 4.59 91.80 4.34 86.80 0.06 1.15 1 
2.1 มีข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน ไมยุงยากซับซอน 4.50 90.00 4.25 85.00 0.06 1.13 3 
2.2 ข้ันตอนการใหบริการมีความรวดเร็ว  4.50 90.00 4.38 87.60 0.03 0.54 4 
2.3 ข้ันตอนการใหบริการมีความโปรงใส ตรวจสอบได 4.75 95.00 4.50 90.00 0.06 1.19 2 
2.4 มีการประชาสัมพันธ ช้ีแจงเ ก่ียวกับข้ันตอน และ
ระยะเวลาการใหบริการ  

4.63 92.60 4.25 85.00 0.09 1.76 1 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสาร 4.50 90.00 4.50 90.00 0.00 0.00 6 
3.1 ชองทางการติดตอมีความสะดวก เขาถึงงาย ไมยุงยาก 4.38 87.60 4.13 82.60 0.06 1.10 1 
3.2 ชองทางการติดตอมีหลากหลาย 4.75 95.00 4.88 97.60 -0.03 -0.62 4 
3.3 ชองทางการติดตอพรอมใชงานอยูเสมอ 4.63 92.60 4.63 92.60 0.00 0.00 2 
3.4 สสปท. ติดตอกลับผูรับบริการท่ีเกิดปญหาอยางรวดเร็ว 4.25 85.00 4.38 87.60 -0.03 -0.55 3 
4. ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 4.56 91.20 4.50 90.00 0.01 0.27 5 
4.1 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ 
อยางตอเน่ือง 

4.50 90.00 4.13 82.60 0.09 1.67 1 

4.2 มีชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 4.63 92.60 4.50 90.00 0.03 0.60 2 
4.3 ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมีความสะดวก 
เขาถึงงาย 

4.50 90.00 4.63 92.60 -0.03 -0.59 4 

4.4 ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมีความทันสมัย 
เขากับสถานการณ 

4.63 92.60 4.75 95.00 -0.03 -0.56 3 

5. ดานผลการใหบริการ 4.53 90.60 4.44 88.80 0.02 0.41 4 
5.1 การใหบริการมีความครบถวน ถูกตอง 4.63 92.60 4.38 87.60 0.06 1.16 1 
5.2 การใหบริการตรงกับความตองการ 4.50 90.00 4.38 87.60 0.03 0.54 2 
5.3 การใหบริการเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว 4.50 90.00 4.63 92.60 -0.03 -0.59 4 
5.4 องคความรู ท่ีไดรับสามารถนําไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานได 

4.50 90.00 4.38 87.60 0.03 0.54 2 

6. ดานระบบสารสนเทศ 4.65 93.00 4.48 89.60 0.04 0.79 2 
6.1 มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน 4.88 97.60 4.50 90.00 0.08 1.85 1 
6.2 ขอมูลสารสนเทศสามารถเขาถึงไดงาย สะดวกในการใชงาน 4.63 92.60 4.38 87.60 0.06 1.16 2 
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การปฏิบัติงานของ สสปท. 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

PNImo PNI ลําดับ 
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

6.3 ขอมูลสารสนเทศตรงกับความตองการ และสามารถ
นําไป ใชไดจริง 

4.63 92.60 4.50 90.00 0.03 0.60 3 

6.4 ขอมูลสารสนเทศมีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ 4.63 92.60 4.50 90.00 0.03 0.60 3 
6.5 ขอมูลสารสนเทศมีความหลากหลาย 4.75 95.00 4.75 95.00 0.00 0.00 6 
6.6 ระบบสารสนเทศมีความเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน 

4.38 87.60 4.25 85.00 0.03 0.57 5 

ภาพรวม 4.58 91.60 4.45 89.00 0.03 0.60  

 
 จากตารางท่ี 10 ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการจัดลําดับความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ 
สสปท. (งานบริการหองปฏิบัติการ ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน) พบวา ภาพรวมผูรับบริการงาน
บริการหองปฏิบัติการ ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน มีความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.58 
คิดเปนรอยละ 91.60) และมีความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.45 คิดเปนรอยละ 89.00) เม่ือจัดลําดับ
ความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ สสปท. พบวา คาเฉลี่ยความคาดหวังสูงกวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 
(PNImodified เทากับ 0.03)  
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานกระบวนการข้ันตอน เปนดานท่ีตองไดรับการปรับปรุงและ
พัฒนาเปนอันดับแรก (PNImodified เทากับ 0.06) รองลงมาคือ ดานระบบสารสนเทศ (PNImodified เทากับ 0.04) 
และดานการบริการของเจาหนาท่ี (PNImodified เทากับ 0.03) ตามลําดับ 
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สวนท่ี 4 ความเช่ือม่ันตอการปฏิบัติงานของ สสปท. 
ตารางท่ี 11 ความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของ สสปท. จําแนกตามการบริการท่ีไดรับ 

ความเชื่อมั่นตอการปฏิบัติงานของ สสปท. 
ภาพรวม 

การบริการท่ีไดรับ 
ฝกอบรม ใหคําปรึกษา 

คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 
1. สสปท. เปนองคกรท่ียึดหลักความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 4.43 88.60 4.36 87.20 4.67 93.40 
2. สสปท. มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 4.39 87.80 4.34 86.80 4.56 91.20 
3. เมื่อนึกถึงหนวยงานหลักดานการสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ทานนึกถึง สสปท. 

4.56 91.20 4.56 91.20 4.67 93.40 

4. สสปท. เปนองคกรท่ีสงเสริมพัฒนาองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมดาน
ความปลอดภัยในการทํางาน 

4.50 90.00 4.48 89.60 4.78 95.60 

5. สสปท. มีงานวิชาการ งานมาตรฐาน/คูมือ งานวิจัยและนวัตกรรมท่ี
สงเสริมใหองคกรมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานท่ีดี 

4.45 89.00 4.42 88.40 4.39 87.80 

6. สสปท. สงเสริมและขับเคลื่อนในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางานของประเทศใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนตอคนทํางาน 

4.43 88.60 4.39 87.80 4.50 90.00 

7. สสปท. สรางความตระหนักรูในดานการปองกันอันตรายกอนเกิด
เหตุใหแกคนทํางานและประชาชน 

4.46 89.20 4.44 88.80 4.56 91.20 

8. สสปท. มีการพัฒนาหลักสูตร การฝกอบรมท่ีเนนการปฏิบัตงิานใน
พ้ืนท่ีอยางเหมาะสมและนาเช่ือถือ  

4.47 89.40 4.45 89.00 4.67 93.40 

ภาพรวม 4.46 89.20 4.43 88.60 4.60 92.00 
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ความเชื่อมั่นตอการปฏิบัติงานของ สสปท. 
การบริการท่ีไดรับ 

จัดกิจกรรม วิจัย/คูมือ หองปฏิบัติการ 
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

1. สสปท. เปนองคกรท่ียึดหลักความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 4.70 94.00 4.67 93.40 4.38 87.60 
2. สสปท. มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 4.53 90.60 4.61 92.20 4.50 90.00 
3. เมื่อนึกถึงหนวยงานหลักดานการสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ทานนึกถึง สสปท. 

4.53 90.60 4.50 90.00 4.50 90.00 

4. สสปท. เปนองคกรท่ีสงเสริมพัฒนาองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมดาน
ความปลอดภัยในการทํางาน 

4.61 92.20 4.33 86.60 4.13 82.60 

5. สสปท. มีงานวิชาการ งานมาตรฐาน/คูมือ งานวิจัยและนวัตกรรมท่ี
สงเสริมใหองคกรมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานท่ีดี 

4.57 91.40 4.67 93.40 4.63 92.60 

6. สสปท. สงเสริมและขับเคลื่อนในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางานของประเทศใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนตอคนทํางาน 

4.54 90.80 4.61 92.20 4.63 92.60 

7. สสปท. สรางความตระหนักรูในดานการปองกันอันตรายกอนเกิด
เหตุใหแกคนทํางานและประชาชน 

4.57 91.40 4.28 85.60 4.50 90.00 

8. สสปท. มีการพัฒนาหลักสูตร การฝกอบรมท่ีเนนการปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ีอยางเหมาะสมและนาเช่ือถือ  

4.57 91.40 4.44 88.80 4.13 82.60 

ภาพรวม 4.58 91.60 4.51 90.20 4.42 88.40 

 
 จากตารางท่ี 11 ความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของ สสปท. จําแนกตามการบริการท่ีไดรับ พบวา 
ภาพรวมผูรับบริการมีความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของ สสปท. ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.46 คิดเปนรอยละ 
89.20) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ผูรับบริการเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของ สสปท. ในประเด็น 
เม่ือนึกถึงหนวยงานหลักดานการสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  
ทานนึกถึง สสปท. มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.56 คิดเปนรอยละ 91.20) รองลงมาคือ ประเด็น สสปท. เปนองคกร 
ท่ีสงเสริมพัฒนาองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน (คาเฉลี่ย 4.50 คิดเปน 
รอยละ 90.00) และประเด็น สสปท. มีการพัฒนาหลักสูตร การฝกอบรมท่ีเนนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม
และนาเชื่อถือ (คาเฉลี่ย 4.47 คิดเปนรอยละ 89.40) 
 เม่ือพิจารณาตามการบริการท่ีไดรับ พบวา ผูรับบริการงานบริการใหคําปรึกษา แนะนําใหแก 
สถานประกอบกิจการ มีความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของ สสปท. มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.60 คิดเปนรอยละ 
92.00) รองลงมาคือ ผูรับบริการงานบริการจัดกิจกรรม นิทรรศการ สงเสริมความปลอดภัยใหแกประชาชน
ท่ัวไป (คาเฉลี่ย 4.58 คิดเปนรอยละ 91.60) และผูรับบริการงานบริการวิจัย มาตรฐาน คูมือ และแนวทาง
ปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางาน (คาเฉลี่ย 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20) ตามลําดับ 
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สวนท่ี 5 ความตองการและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ตารางท่ี 12 ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีกลุมตัวอยางตองการและกลุมตัวอยางสามารถเขาถึง

ขอมูลไดมากท่ีสุด จําแนกตามการบริการท่ีไดรับ 

อันดับ 
ชองทาง ภาพรวม 

การบริการท่ีไดรับ 
ฝกอบรม ใหคําปรึกษา จัดกิจกรรม วิจัย/คูมือ หองปฏิบัติการ 

จํานวนคนตอบ (n) 528 405 18 79 18 8 
1 สื่อออนไลน 80.30 76.05 94.44 94.94 94.44 87.50 
2 เว็บไซตสํานักงาน สสปท. 15.91 19.51 5.56 3.80 - 12.50 
3 งานสัมมนา/นิทรรศการ 2.84 3.21 - 1.27 5.56 - 
4 เจาหนาท่ี สสปท. 0.76 0.99 - - - - 
5 ปายประชาสัมพันธ 0.19 0.25 - - - - 

 

 จากตารางท่ี 12 ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีกลุมตัวอยางตองการและกลุมตัวอยาง

สามารถเขาถึงขอมูลไดมากท่ีสุด จําแนกตามการบริการท่ีไดรับ พบวา ผูรับบริการสวนใหญตองการให สสปท. 

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชองทางสื่อออนไลน มากท่ีสุด รอยละ 80.30 รองลงมาคือ เว็บไซตสํานักงาน 

สสปท. รอยละ 15.91 และงานสัมมนา/นิทรรศการ รอยละ 2.84 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาตามการบริการ 

ท่ีไดรับ พบวา ผูรับบริการในทุกกลุม สวนใหญตองการให สสปท. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชองทาง 

สื่อออนไลน มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 13 ความตองการตอการใหบริการของ สสปท. เพ่ิมเติม จําแนกตามการบริการท่ีไดรับ 

อันดับ 
ความตองการ ภาพรวม 

การบริการท่ีไดรับ 
ฝกอบรม ใหคําปรึกษา จัดกิจกรรม วิจัย/คูมือ หองปฏิบัติการ 

จํานวนคําตอบ (n) 321 243 10 50 12 6 
1 จัดอบรมใหมากข้ึนและพัฒนาหลักสูตร

อบรมใหมีประสิทธิภาพ เพ่ิมหัวขออบรม
ใหครอบคลุมทุกสวน เพ่ือใหผูอบรมนํา
ความรูไปปรับใชในการปฏิบัติงานได 

41.12 38.68 70.00 36.00 83.33 50.00 

2 ตองการใหมีการมุงเนนวิชาการและการ
ปฏิบัติไปพรอมกัน 

7.17 9.05 - 2.00 - - 

3 เพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารท่ีเขาถึงได
งาย เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว เชน 
การตั้งกลุมไลน 

5.92 6.17 10.00 6.00 - - 

4 เน้ือหาในการอบรมและขอมูลขาวสารท่ี
นําเสนอควรครอบคลุมทุกสวน ทันสมัย
และเปนปจจุบัน 

5.61 6.58 - 4.00 - - 

5 เพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธผาน
ทางสื่อตาง ๆ เชน สื่อออนไลน อีเมล ไลน 
ยูทูป 

4.98 5.35 - 6.00 - - 

6 จัดอบรมฟรี โดยไมคดิคาใชจาย 2.80 2.88 - - 8.33 16.67 
6 วิทยากรควรมีการสับเปลี่ยนหรือเชิญ

วิทยากรท่ีมีช่ือเสียงในวงการมาใหความรู 
วิทยากรมาจากหลายพ้ืนท่ี เพ่ิมจํานวน
วิทยากร 

2.80 3.70 - - - - 

8 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ความเสถียรโดยเฉพาะดานการอบรม 
เน่ืองจากภาพเเตก เสียหาย วิดีโอคาง 
ทําใหการอบรมไมตอเน่ือง 

2.49 2.47 - 4.00 - - 

9 เพ่ิมหลักวิชาการใหครบ มุงเนนทางดาน
วิชาการและเรื่องมาตรฐานวิชาการทาง
วิศวกรรม 

2.18 2.47 - 2.00 - - 

10 เพ่ิมการประชาสัมพันธและความรวดเร็ว
ในการแจงขอมูลขาวสาร เพ่ือใหหนวยงาน
ตาง ๆ ไดรับทราบ 

1.87 1.23 - 6.00 - - 

10 เพ่ิมเอกสารคูมือการอบรม เอกสารให
ความรูเพ่ิมเติมใหมากข้ึน 

1.87 2.47 - - - - 

12 จัดทํารูปแบบสื่ออบมรม สื่อประชาสัมพันธ
ใหนาสนใจมากข้ึน 

1.25 1.23 - 2.00 - - 

12 เพ่ิมชองทางในการอบรม นําเทคโนโลยี
มาใชในการอบรมใหมากข้ึน 

1.25 1.65 - - - - 

14 ตองการใหมีเจาหนาท่ีออกมาใหความรู
ในสถานท่ีทํางาน 

0.93 1.23 - - - - 
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อันดับ 
ความตองการ ภาพรวม 

การบริการท่ีไดรับ 
ฝกอบรม ใหคําปรึกษา จัดกิจกรรม วิจัย/คูมือ หองปฏิบัติการ 

จํานวนคําตอบ (n) 321 243 10 50 12 6 
15 เนนพัฒนาดานปฎิบัติการ เชน เนนการ

ปฎิบัติงานในพ้ืนท่ี 
0.62 0.82 - - - - 

15 วันและเวลาในการอบรมควรตอเน่ืองกัน
และเพ่ิมระยะเวลาในการอบรมทางออนไลน
ใหมากข้ึน 

0.62 0.41 - - 8.33 - 

17 เนนทางดานการบริการใหครบวงจร 0.31 0.41 - - - - 
17 พัฒนาองคความรูดานการใหคําปรึกษา

ใหม ๆ กับบริษัท เพ่ือความปลอดภัยท่ีดี
ในงานอุตสาหกรรม 

0.31 - 10.00 - - - 

17 เพ่ิมทักษะความรูใหม ๆ  เพ่ือความปลอดภัย
ในท่ีทํางาน หรือคุณภาพของสภาพเเวดลอม 

0.31 - - - - 16.67 

17 การรับรองสมาชิกในการจัดกิจกรรม
อบรม 

0.31 0.41 - - - - 

17 ตองการใหเผยแพรดานการวิจัยท่ีทํา
รวมกับองคกรอ่ืน ๆ ใหมากข้ึน 

0.31 0.41 - - - - 

17 แจกโปสเตอร แผนพับ สําหรับติดบอรด
ในองคกรตาง ๆ 

0.31 0.41 - - - - 

* เปนหนวยงานท่ีดี มีการดําเนินการทุก
เรื่องไดดี มีมาตรฐานอยูแลว 

14.64 11.93 10.00 32.00 - 16.67 

 

 จากตารางท่ี 13 ความตองการตอการใหบริการของ สสปท. เพ่ิมเติม จําแนกตามการบริการท่ีไดรับ 

พบวา ผูรับบริการสวนใหญตองการให สสปท. มีการใหบริการเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดอบรมใหมากข้ึนและ

พัฒนาหลักสูตรอบรมใหมีประสิทธิภาพ เพ่ิมหัวขออบรมใหครอบคลุมทุกสวน เพ่ือใหผูอบรมนําความรูไปปรับ

ใชในการปฏิบัติงานได มากท่ีสุด รอยละ 41.12 รองลงมาคือ ตองการใหมีการมุงเนนวิชาการและการปฏิบัติ 

ไปพรอมกัน รอยละ 7.17 และตองการใหเพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารท่ีเขาถึงไดงาย เพ่ือความสะดวก 

และรวดเร็ว เชน การตั้งกลุมไลน รอยละ 5.92 ตามลําดับ 

 เม่ือพิจารณาตามการบริการท่ีไดรับ พบวา ผูรับบริการในทุกกลุม สวนใหญตองการให สสปท. มีการ

ใหบริการเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดอบรมใหมากข้ึนและพัฒนาหลักสูตรอบรมใหมีประสิทธิภาพ เพ่ิมหัวขออบรม

ใหครอบคลุมทุกสวน เพ่ือใหผูอบรมนําความรูไปปรับใชในการปฏิบัติงานได มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 14 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือให สสปท. นําไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน จําแนกตามการบริการท่ีไดรับ 

อันดับ 
ขอเสนอแนะ ภาพรวม 

การบริการท่ีไดรับ 
ฝกอบรม ใหคําปรึกษา จัดกิจกรรม วิจัย/คูมือ หองปฏิบัติการ 

จํานวนคําตอบ (n) 234 203 1 22 5 3 
1 ขอมูลขาวสารท่ีนํามาประชาสัมพันธ 

ตองมีความหลากหลาย เปนปจจุบัน ทัน
เหตุการณมากข้ึน 

17.09 17.24 100.00 13.64 20.00 - 

2 การอบรมควรเพ่ิมภาคปฎิบัติใหมากข้ึน 
เพ่ือการนําไปใชจริงในการปฏิบัติงาน 

11.11 12.81 - - - - 

3 การจัดอบรมทางออนไลน ควรมีการ
จัดเตรียมความพรอมดานเครื่องมือ 
อุปกรณและระบบอินเทอรเน็ตใหดี 

10.68 6.40 - 54.55 - - 

4 มีการจัดอบรมใหมากข้ึนและตอเน่ือง 9.83 11.33 - - - - 
5 เน้ือหาในการอบรมควรมีความหลากหลาย

และครอบคลุมทุกสวน 
8.12 8.37 - 4.55 - 33.33 

6 วิทยากรควรมีการสับเปลี่ยนคนใหม ๆ  
ไมเนนแตคนเดิม ๆ มีการเชิญมาจาก
หลากหลายพ้ืนท่ี 

5.56 5.42 - - 40.00 - 

7 เ พ่ิมชองทางการติดตอ  สื่ อสาร กับ 
สสปท. ใหมากข้ึน 

5.13 4.43 - 9.09 - 33.33 

8 เ พ่ิมบุคลากรไวคอยใหบริการอยาง
เพียงพอ 

2.14 1.97 - 4.55 - - 

9 นําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชในการ
ดําเนินงานใหมากข้ึน 

1.71 1.97 - - - - 

10 ตองการใหมีการจัดอบรมฟรี  ไมคิด
คาใชจาย 

0.85 0.49 - - - 33.33 

10 จัดเตรียมเอกสารในการอบรมใหมากข้ึน 0.85 0.99 - - - - 
10 ตองการใหมีการพัฒนามาตรฐานดาน

ความปลอดภัยเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
0.85 0.99 - - - - 

10 มีการจัดอบรมในรูปแบบหลากหลายข้ึน
รับกับสถสนะการปจจุบัน เชน เพ่ิมชอง
ทางการอบรม 

0.85 0.99 - - - - 

14 การประชุมควรกระชับมากข้ึน 0.43 0.49 - - - - 
14 ตองการใหทาง สสปท. ใหแนวทางความ

มั่นใจในการทํางานท่ีมีความปลอดภัย 
0.43 0.49 - - - - 

14 เพ่ิมความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เชน 
การติดตอกลับแกไขปญหาใหรวดเร็ว 

0.43 0.49 - - - - 

* มีการปฏิบัติงานท่ีดีอยูแลว 23.93 25.12 - 13.64 40.00 - 
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จากตารางท่ี 14 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือให สสปท. นําไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน จําแนกตาม 

การบริการท่ีไดรับ พบวา ผูรับบริการสวนใหญเสนอแนะวาขอมูลขาวสารท่ีนํามาประชาสัมพันธ ตองมีความ

หลากหลาย เปนปจจุบัน ทันเหตุการณมากข้ึน มากท่ีสุด รอยละ 17.09 รองลงมาคือ การอบรมควรเพ่ิมภาคปฎิบัติ

ใหมากข้ึน เ พ่ือการนําไปใชจริ งในการปฏิบัติงาน  รอยละ 11.11 และการจัดอบรมทางออนไลน   

ควรมีการจัดเตรียมความพรอมดานเครื่องมือ อุปกรณและระบบอินเทอรเน็ตใหดี รอยละ 10.68 ตามลําดับ 

 เม่ือพิจารณาตามการบริการท่ีไดรับ พบวา ผูรับบริการงานบริการฝกอบรม ถายทอดความรูดาน 

ความปลอดภัยในการทํางาน และผูรับบริการงานบริการใหคําปรึกษา แนะนําใหแกสถานประกอบกิจการ  

สวนใหญเสนอแนะวาขอมูลขาวสารท่ีนํามาประชาสัมพันธ ตองมีความหลากหลาย เปนปจจุบัน ทันเหตุการณ

มากข้ึน มากท่ีสุด ผูรับบริการงานบริการจัดกิจกรรม นิทรรศการ สงเสริมความปลอดภัยใหแกประชาชนท่ัวไป  

สวนใหญเสนอแนะวาการจัดอบรมทางออนไลน ควรมีการจัดเตรียมความพรอมดานเครื่องมือ อุปกรณและ

ระบบอินเทอรเน็ตใหดี มากท่ีสุด ผูรับบริการงานบริการวิจัย มาตรฐาน คูมือ และแนวทางปฏิบัติดานความ

ปลอดภัยในการทํางาน สวนใหญเสนอแนะวาวิทยากรควรมีการสับเปลี่ยนคนใหม ๆ ไมเนนแตคนเดิม ๆ  

มีการเชิญมาจากหลากหลายพ้ืนท่ี มากท่ีสุด และผูรับบริการงานบริการหองปฏิบัติการ ตรวจวัดสภาพแวดลอม

ในการทํางาน สวนใหญเสนอแนะวาเนื้อหาในการอบรมควรมีความหลากหลายและครอบคลุมทุกสวน  

ควรเพ่ิมชองทางการติดตอ สื่อสารกับ สสปท. ใหมากข้ึน และตองการใหมีการจัดอบรมฟรี ไมคิดคาใชจาย 

มากท่ีสุด 
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สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในมุมมองของ “ผูมีสวนไดสวนเสยีภายใน” 
 

จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผู มีสวนไดสวนเสียภายใน ประกอบดวย คณะกรรมการ สสปท. 

คณะอนุกรรมการ สสปท. ในแตละคณะ และคณะทํางานดานวิชาการ จํานวน 17 คน สามารถสรุปผล 

การสัมภาษณเชิงลึก ไดดังนี้ 

 

บทบาทท่ีเปนจุดเดนของ สสปท.  

  ผูมีสวนไดสวนเสียภายในสวนใหญเห็นวาสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน (สสปท.) เปนหนวยงานหลักท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาและสงเสริม 

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ผานบริการตาง ๆ ของ สสปท. ท้ังในดาน

การจัดทําคูมือมาตรฐาน แนวปฏิบัติ เพ่ือใหการทํางานตามกฎหมายความปลอดภัยทําไดงายข้ึน ดานการ

ฝกอบรมใหความรูดานความปลอดภัย การจัดงานความปลอดภัยแหงชาติ เพ่ือสรางจิตสํานึก ความตระหนัก 

ความเชื่อ ทัศนคติท่ีดีในดานความปลอดภัยในการทํางาน ลดอัตราการประสบอันตรายของผูใชแรงงาน 

ในประเทศไทย ดานการดําเนินการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานความปลอดภัยของอุตสาหกรรม  

การนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในกระบวนการผลิต ตามบริบทท่ีเปลี่ยนไปของธุรกิจ รวมไปถึงการเปน

หนวยงานท่ีมีสื่อความรู คูมือ เอกสารวิชาการ แนวปฏิบัติตาง ๆ ดานความปลอดภัยเพ่ือใชในการเผยแพร 

ใหความรูแกสถานประกอบการ และผูใชแรงงานไดมีแนวทางการปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางาน 

 ผูมีสวนไดสวนเสียภายในเห็นวา สสปท. เปนองคการมหาชนท่ีมีความคลองตัวในการทํางาน

มากกวาหนวยงานราชการ รูปแบบการทํางานและข้ันตอนการทํางานสามารถกําหนดไดเองตามเปาประสงค

และผลสัมฤทธิ์ โดยบริหารงานผานคณะกรรมการบริหาร สสปท. ทําใหการทํางานเปนไปอยางรวดเร็ว 

ตามความตองการ ซ่ึงตรงกับวัตถุประสงคหลักของการจัดตั้ง สสปท. ทําใหเกิดความคลองตัวและความยืดหยุน

ในการทํางาน รวมไปถึงดานบุคลากรของ สสปท. ท่ีสวนใหญเปนคนรุนใหม มีความพรอมท่ีจะเรียนรูสิ่งใหม ๆ 

พัฒนาการดําเนินงานของ สสปท. ใหดียิ่งข้ึน และการมีเครือขายผูเชี่ยวชาญความปลอดภัยในการทํางาน 

ในดานตาง ๆ ท่ีสามารถเปนวิทยากรใหความรูดานความปลอดภัยได 

 แตในขณะเดียวกันมีผูมีสวนไดสวนเสียภายในบางทานมีความเห็นวา สสปท. เปนหนวยงานใหม 

ท่ีแยกออกมาจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ทําใหการดําเนินงานยังไมมีเดนชัดเทาท่ีควร 
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การดําเนินการของ สสปท. ท่ียังไมเปนไปตามความคาดหวัง  

  ปญหาดานวิสัยทัศน การดําเนินงาน 

  ผูมีสวนไดสวนเสียภายในเห็นวาการดําเนินงานของ สสปท. ยังไมเปนไปตามความคาดหวัง 

ในเรื่องวิสัยทัศนขององคกรท่ียังไมชัดเจน ทําใหทิศทางการดําเนินงานยังไมชัดเจนเชนกัน และยังไมมี

แผนปฏิบัติการหรือแผนแมบท (Master Plan) ท่ีชัดเจน สวนในดานการจัดอบรม ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

เห็นวาการจัดอบรมสัมมนาใหความรูดานความปลอดภัยยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ยังไมตอบสนองตอ 

ความตองการของสถานประกอบการ ควรจัดอบรมใหความรูดานความปลอดภัยใหครอบคลุมทุกหัวขอท่ี

กฎหมายกําหนด ควรพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทํางานเพ่ือลดโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานของผูใชแรงงาน 

 ปญหาดานงบประมาณ 

  ผูมีสวนไดสวนเสียภายในเห็นวาการดําเนินงานของ สสปท. ยังไมเปนไปตามความคาดหวัง 

ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานของ สสปท. ยังไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ 

โดยเฉพาะงบประมาณดานบุคลากรท่ีไมสามารถจางบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยได 

เนื่องจากมีคาตอบแทนท่ีสูง 

  ปญหาดานบุคลากร 

  ผูมีสวนไดสวนเสียภายในเห็นวาการดําเนินงานของ สสปท. ยังไมเปนไปตามความคาดหวัง 

ในเรื่องบุคลากรของ สสปท. มีจํานวนไมเพียงพอตอการดําเนินงาน บุคลากรสวนใหญของ สสปท. ไมไดจบจาก

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยตรง ซ่ึงการจางบุคลากรท่ีจบในสาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยโดยตรงมีขอจํากัดเนื่องจากมีคาตอบแทนท่ีสูง ทําใหยังไมมีประสบการณและความเชี่ยวชาญ 

ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานเทาท่ีควร จึงควรมีการสงเสริมใหบุคลากรมีความรู  

ความเชี่ยวชาญดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานมากข้ึน ผานการอบรม 

ศึกษาดูงานหนวยงานดานความปลอดภัยในการทํางานท้ังในประเทศและตางประเทศ 

  ปญหาดานเครือขาย 

  ผูมีสวนไดสวนเสียภายในเห็นวาการดําเนินงานของ สสปท. ยังไมเปนไปตามความคาดหวัง 

ในเรื่องการมีเครือขายพันธมิตรดานความปลอดภัยในการทํางาน ปจจุบัน สสปท. มีเครือขายพันธมิตร 

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานคอนขางนอย สสปท. ควรพัฒนาหนวยงาน

ใหเปนองคกรท่ีมีเครือขายพันธมิตรดานความปลอดภัยในการทํางานท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

  ปญหาดานการนําไปใช 

  ผูมีสวนไดสวนเสียภายในเห็นวาการดําเนินงานของ สสปท. ยังไมเปนไปตามความคาดหวัง 

ในเรื่องสถานประกอบการยังไมใหความสําคัญในการนําคูมือ มาตรฐาน แนวปฏิบัติดานความปลอดภัยไปใช 

ในการดําเนินงาน 

 
  



~ 46 ~ 
 

นโยบาย ของ สสปท. ท่ีควรมีการดําเนินการเพ่ิมข้ึน 

 ผูมีสวนไดสวนเสียภายในสวนใหญเห็นวา สสปท. ควรมีนโยบายในการดําเนินงานเพ่ือใหเปนไปตาม

เปาประสงคขององคกรในดานการเปนองคกรท่ีดําเนินงานดานการสงเสริม สนับสนุน บูรณาการการทํางาน

รวมกับหนวยงานดานความปลอดภัยท้ังภาครัฐ เอกชน และเครือขายพันธมิตร ในการผลักดันใหเกิด 

“วัฒนธรรมความปลอดภัย” ในสถานประกอบการ หากเปนไปได เรื่องความปลอดภัยควรมีการสงเสริมใหเห็น

ความสําคัญตั้งแตวัยเด็ก ควรสอดแทรกเรื่องความปลอดภัยเขาไปในบทเรียนเพ่ือสรางจิตสํานึกและกระตุน 

ใหความสําคัญของความปลอดภัย นอกจากนี้ สสปท. ควรเปนองคกรผูนําดานความปลอดภัย มีหนาท่ีสงเสริม 

สนับสนุน สรางมาตรฐานความปลอดภัย งานวิจัยและนวัตกรรมใหกับหนวยงานตาง ๆ รวมไปถึง ควรจัดทํา

แผนแมบท (Master Plan) ของหนวยงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และแผนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานขององคกรมีความชัดเจนมากข้ึน 

 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงาน และแนวทางการเพ่ิมระดับความพึงพอใจ 

 ผูมีสวนไดสวนเสียภายในสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลางถึงพอใจมากท่ีสุด และเห็นวา

หาก สสปท. ตองการเพ่ิมระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงาน ควรประชาสัมพันธหนวยงานเก่ียวกับบทบาท

หนาท่ี การดําเนินงานของ สสปท. ใหเปนท่ีรูจักและเปนท่ียอมรับในกลุมผูใชแรงงานระดับปฏิบัติการและ

หนวยงานตาง ๆ นอกจากนี้ ควรสรางความสัมพันธ ความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

โดยบูรณาการการทํางานรวมกัน เพ่ือสรางองคความรูและผลงานใหเปนรูปธรรมมากข้ึน ปรับเปลี่ยนแนวคิด

และพฤติกรรมของสถานประกอบการและผูใชแรงงาน สงเสริมใหสถานประกอบการการนํานโยบายหรือ

มาตรฐานดานความปลอดภัยไปใชในการทํางาน ตระหนักและเห็นความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยมากข้ึน 

สวนการดําเนินงานภายในองคกร ควรสรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในดานความปลอดภัย 

ใหเพียงพอ ควรปรับทัศนคติ พัฒนาศักยภาพในการทํางานของบุคลากร รวมไปถึงการลดข้ันตอนการทํางาน

ดานเอกสารในรูปแบบราชการใหนอยลง เพ่ือความคลองตัวท่ีมากข้ึน 

 

ระดับความเช่ือม่ันตอ สสปท. ของผูใชบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย และแนวทางการเพ่ิมระดับความเช่ือม่ัน  

ผูมีสวนไดสวนเสียภายในสวนใหญมีความเชื่อม่ันตอ สสปท. ในระดับปานกลางถึงเชื่อม่ันมากท่ีสุด 

และเห็นวาหาก สสปท. ตองการเพ่ิมระดับความเชื่อม่ันในการดําเนินงาน ควรประชาสัมพันธสรางการรับรู

หนวยงานใหมากข้ึน ควรใชโอกาสในการจัดงานความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติ ประชาสัมพันธ

หนวยงานใหเปนท่ีรูจักและเปนท่ียอมรับมากข้ึน ควรปรับรูปแบบการทํางานเปนเชิงรุกมากข้ึน มีการบูรณาการ

การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ รวมถึงกระตุนใหสถานประกอบการเห็นความสําคัญในดานความปลอดภัย

ในการทํางาน และนําผลงานของ สสปท. ไปใชในการพัฒนาองคกร ควรพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ 

ใหสอดคลองกับนโยบายของประเทศ และควรสรางมาตรฐานการดําเนินงานของ สสปท. เปรียบเทียบกับ

หนวยงานดานความปลอดภัยในตางประเทศ 
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ทิศทางการดําเนินการของ สสปท. ในอนาคต 

 ผูมีสวนไดสวนเสียภายในสวนใหญเห็นวาควรพัฒนาการดําเนินการของ สสปท. ใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอการจัดการความปลอดภัยในการทํางานในอนาคตในดานการทําความรวมมือกับหนวยงานดานความ

ปลอดภัยของในประเทศและตางประเทศ เชน NIOSH ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ KOSHA ของประเทศ

เกาหลีใต สรางเครือขายดานความปลอดภัยใหมากข้ึน บูรณาการการทํางานรวมกัน สรางองคความรูดานความ

ปลอดภัยในการทํางาน และกระตุนใหทุกภาคสวนเห็นความสําคัญในเรื่องความปลอดภัย  

 สสปท. ควรสรางภาพลักษณขององคกร พัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการสรางผลงาน 

งานวิจัย มีการศึกษาแนวโนมทิศทางของโลกอนาคต มีการจัดอบรมในหลักสูตรท่ีตรงกับความตองการ 

ของผูใชบริการ มีการพัฒนาหองปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัย รวมท้ังการดําเนินการดานภารกิจ

อ่ืน ๆ ควบคูไปดวย เชน การรณรงคสงเสริมการใหความรู การเปนท่ีปรึกษา เพ่ือใหเปนหนวยงานดานความ

ปลอดภัยท่ีไดรับการยอมรับเชนเดียวกับหนวยงานในตางประเทศ  

 สสปท. ควรมีฐานขอมูลรายชื่อผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยในแตละสาขา เพ่ือใหการดําเนินงาน

ดานการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะของ สสปท. มีความรวดเร็วและทันตอเหตุการณมากข้ึน ในขณะเดียวกัน 

ก็ควรพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพมีความรูความเชี่ยวชาญดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน ปรับทัศนคติ วิธีการคิด เพ่ือใหสามารถดําเนินงานภายใตเปาหมายขององคกรได 

ในขณะเดียวกันก็ควรสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับบุคลากร 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ สสปท. 

  ปจจัยดานเครือขาย 

  ผูมีสวนไดสวนเสียภายในเห็นวา สสปท. ควรมีเครือขายดานความปลอดภัยท่ีหลากหลาย  

ท้ังสถานประกอบการ ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคการศึกษา ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ สงเสริมให

ตระหนักและเหน็ความสาํคัญดานความปลอดภัย และสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจตาง ๆ ของ สสปท. 

  ปจจัยดานนโยบาย 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายในเห็นวา สสปท. ควรกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน กําหนดนโยบาย 

ท่ีสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ สงเสริมใหสถานประกอบการ ผูใชแรงงาน รวมไปถึงประชาชน

ตระหนัก และเห็นความสําคัญในดานความปลอดภัย สวนดานงบประมาณ สสปท. ควรไดรับการจัดสรร

งบประมาณท่ีเพียงพอตอการดําเนินงาน ไมควรไดรับการจัดสรรงบประมาณเชนเดียวกับหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ 

หรือควรสามารถสรางรายไดจากการใหบริการในรูปแบบตาง ๆ นอกจากนี้ สสปท. ควรประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารของหนวยงานใหมากข้ึน เพ่ือสรางการรับรูและความเชื่อม่ันในการดําเนินงานขององคกรมากข้ึน 

  ปจจัยดานบุคลากร 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายในเห็นวา บุคลากรสวนใหญของ สสปท. ไมไดจบจากสาขาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยโดยตรง ซ่ึงการจางบุคลากรท่ีจบในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยตรงมี

ขอจํากัดเนื่องจากมีคาตอบแทนท่ีสูง ทําใหยังไมมีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในการทํางานเทาท่ีควร จึงควรมีการสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญดานความปลอดภัย 
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อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานมากข้ึน ผานการอบรม ศึกษาดูงานหนวยงานดานความ

ปลอดภัยในการทํางานท้ังในประเทศและตางประเทศ นอกจากนั้น บุคลากรควรปรับทัศนคติ วิธีการคิด 

โดยมุงเนนดานความปลอดภัยในการทํางานจนสามารถเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรและสอดคลองกับเปาประสงค

ขององคกรท่ีมุงเนนดานการสงเสริมความปลอดภัย และบุคลากรควรเนนการทํางานเปนทีม มีความเท่ียงธรรม

และซ่ือสัตยในการทํางาน  

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ผูมีสวนไดสวนเสียภายในสวนใหญเสนอแนะวา หนวยงานท่ีกํากับดูแลดานการจัดสรรงบประมาณ 

ของ สสปท. ควรใหการสนับสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอตอการจางบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ 

ดานความปลอดภัย รวมถึงจัดสรรงบประมาณสําหรับสวัสดิการของบุคลากร เพ่ือสรางแรงจูงใจในการทํางาน 

รวมไปถึงควรปรับรูปแบบองคกรใหม สรางจุดเดนหรืออัตลักษณขององคกร ปรับโครงสรางใหมไมใหอยูใน

รูปแบบของราชการ 
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สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในมุมมองของ “ผูมีสวนไดสวนเสยีภายนอก” 

 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ประกอบดวย (1) สถานประกอบการ 

ท่ีลงนาม MOU กับ สสปท. (2) ผูประสานงานหรือเจาหนาท่ีของกองความปลอดภัย กรมสวัสดิการ 

และคุมครองแรงงานท่ีเคยทํางานรวมกับ สสปท. (3) เครือขายชมรมเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน 

ท่ีเคยทํางานรวมกับ สสปท. และ (4) ผูบริหารและผูประสานงานสมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัย 

ในการทํางาน (ประเทศไทย) จํานวน 9 คน สามารถสรุปผลการสัมภาษณเชิงลึก ไดดังนี้ 

 

บทบาทท่ีเปนจุดเดนของ สสปท. 

  ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกสวนใหญเห็นวา สสปท. เปนหนวยงานหลักในดานการสงเสริม 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ท่ีมีการศึกษาวิจัย มีองคความรูใหม ๆ  

มีสื่อท่ีเปนแหลงเรียนรูสําหรับสถานประกอบการและผูใชแรงงาน และในสถานการณการแพรระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สสปท. ไดมีการปรับรูปแบบการใหบริการเปนออนไลน ทําให

สามารถเขาถึงกลุมผูรับบริการตาง ๆ ไดงายข้ึน 

  ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกสวนใหญเห็นวา สสปท. เปนหนวยงานท่ีมีเครือขายการทํางาน  

มีวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีสํานักงานสาขาในพ้ืนท่ีภาคใต ท่ีเขาใจบริบทและปญหาของพ้ืนท่ี  

มีความใกลชิด ทําใหการดําเนินงานรวมกันกับสถานประกอบการและผูใชแรงงานประสบผลสําเร็จ 

 

บทบาทท่ีเปนอุปสรรคในการทํางานรวมกับ สสปท.  

 ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกสวนใหญเห็นวา สสปท. เปนหนวยงานใหมซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีในดาน 

การสงเสริม ไมมีอํานาจในการบังคับใหสถานประกอบการและผูใชแรงงานปฏิบัติตาม และมีจํานวนบุคลากร 

ในสํานักงานสาขานอย ไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 

 

การดําเนินการของ สสปท. ท่ียังไมเปนไปตามความคาดหวัง  

 ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกสวนใหญเห็นวา สสปท. มีการบริหารจัดการภายในยังไมดีเทาท่ีควร  

มีจํานวนผลงานวิจัยนอย นอกจากนี้ ในสวนการจัดทําคามาตรฐานท่ีเก่ียวของกับแรงงานไทย ควรมีการวิจัย

เพ่ือใหไดคามาตรฐานท่ีเหมาะสมกับบริบทและมีความปลอดภัยตอของแรงงานไทย สวนคามาตรฐานอ่ืน ๆ 

ควรพัฒนาจากมาตรฐานสากล 
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ความพึงพอใจตอการดําเนินงาน และแนวทางการเพ่ิมระดับความพึงพอใจ 

 ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก และเห็นวาหาก สสปท. ตองการ

เพ่ิมระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงาน สสปท. ควรทํางานเชิงรุกมากข้ึน มีวัตถุประสงคและเปาหมาย 

การดําเนินงานท่ีชัดเจน และสอดคลองกับกฎหมายดานความปลอดภัยท่ีมีการบังคับใชในสถานประกอบการ 

นอกจากนี้ ควรมีการใหบริการอบรมเก่ียวกับขอกฎหมายตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือใหสถาน

ประกอบการและผูใชแรงงานสามารถปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ ในดานความปลอดภัยไดอยางถูกตอง 

 

ระดับความเช่ือม่ันตอ สสปท. ของผูใชบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย และแนวทางการเพ่ิมระดับความเช่ือม่ัน 

 ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกสวนใหญมีความเชื่อม่ันตอ สสปท. ในระดับมาก และเห็นวาหาก สสปท. 

ตองการเพ่ิมระดับความเชื่อม่ันในการดําเนินงาน สสปท. ควรดําเนินการตามภารกิจท่ีกฎหมายกําหนด 

ใหครบถวน มีการเพ่ิมงานวิจัยทางดานเทคนิควิชาการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

รวมไปถึง ควรประชาสัมพันธบทบาทหนาท่ีของหนวยงานผานสื่อตาง ๆ ใหมากข้ึน  

 

ทิศทางการดําเนินการของ สสปท. ในอนาคต 

  ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกสวนใหญเห็นวา สสปท. ควรเนนการดําเนินงานดานการสงเสริม 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหเปนไปตามวัคถุประสงคขององคกรจนเปน 

ท่ียอมรับ นอกจากนี้ ปรับกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

โดยเฉพาะการสงเสริม สนับสนุน กระตุนใหสถานประกอบการ ผูใชแรงงานเห็นความสําคัญดานความ

ปลอดภัย ผลักดันใหเกิด “วัฒนธรรมความปลอดภัย” หากเปนไปได เรื่องความปลอดภัยควรมีการสงเสริม 

ใหเห็นความสําคัญตั้งแตวัยเด็ก ควรสอดแทรกเรื่องความปลอดภัยเขาไปในบทเรียนเพ่ือสรางจิตสํานึกและ

กระตุนใหความสําคัญของความปลอดภัย 

 สสปท. ควรมีฐานขอมูล ซ่ึงรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ เก่ียวกับความปลอดภัย เชน จํานวน 

การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน จํานวนผูใชแรงงานท่ีไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน และควรมีฐานขอมูลรายชื่อ

ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยในแตละสาขา เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

ของ สสปท. มีความรวดเร็วและทันตอเหตุการณมากข้ึน 

 สสปท. ควรมีการทําวิจัยดานความปลอดภัยในการทํางานใหมากข้ึน โดยรวมกับหนวยงานตาง ๆ 

เชน กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการสนับสนุน สงเสริมใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการทําวิจัยดานความ

ปลอดภัยในการทํางาน 

 สสปท. ควรประชาสัมพันธบทบาทหนาท่ีขององคกรใหเปนท่ีรูจักในวงกวาง 
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ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ สสปท. 

 ปจจัยดานบุคลากร สสปท. ควรมีจํานวนบุคลากรท่ีเพียงพอตอการดําเนินงาน ควรมีบุคลากรท่ีมี

ความเชี่ยวชาญในดานความปลอดภัย มีความสามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีจิตสาธารณะ และบุคลากรควรไดรับ

โอกาสในการศึกษาดูงานหนวยงานดานความปลอดภัยท้ังในและตางประเทศ 

 ปจจัยดานงบประมาณ สสปท. ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอตอการดําเนินงาน หรือ

สามารถหารายไดจากการใหบริการวิชาการ เพ่ือใหมีงบประมาณท่ีเพียงพอตอการดําเนินงานโดยเฉพาะ 

การจางบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานความปลอดภัย 

 ปจจัยดานวิสัยทัศนและการดําเนินงานภายในองคกร สสปท. ควรกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย 

อํานาจหนาท่ี การดําเนินงานตาง ๆ ใหชัดเจน ทํางานเชิงรุกมากข้ึน รวมไปถึงผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานควรมีการบูรณาการการทํางาน 

ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 ปจจัยดานเครือขาย สสปท. ควรมีเครือขายการทํางานท่ีเขมแข็ง และหลากหลายท้ังภายในและ

ตางประเทศ 

 ปจจัยดานองคความรูและการประชาสัมพันธ สสปท. ควรพัฒนาองคความรู ศึกษา วิจัยดานความ

ปลอดภัยใหมากข้ึน รวมไปถึงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี อุปกรณและเครื่องมือดานความปลอดภัย 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกสวนใหญเสนอแนะวา สสปท. ควรปรับปรุงวิสัยทัศน ตัวชี้วัดขององคกร 

เพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการวางแผนการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรม มีการวางแผนกําหนดกรอบ

อัตรากําลังของบุคลากรอยางตอเนื่อง เพ่ือให สสปท. สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตาม

เปาประสงคขององคกร 
  



 

ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของ สสปท. 

ประเด็นที่ยังไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง ขอเสนอแนะการดําเนินงาน 

1. วิสัยทัศนของ สสปท. ที่เผยแพรหนาเว็บไซตยัง

ไมชัดเจน คอนขางกวางเกินไป ทําใหแนวทางการ

ดําเนินงานอาจไมไดเปนไปตามทิศทางเดียวกับ

วิสัยทัศนขององคกรที่ตั้งไว การดําเนินงานของ 

สสปท. จึงเปนแบบระยะสั้นปตอป  

แนวทางการดําเนินงาน 

- ประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในเกี่ยวกับวิสัยทัศน แผนการดําเนินงานของ

องคกร รวมถึงชองทางการประชาสัมพันธที่สามารถเขาถึงผูมีสวนไดสวนเสียภายในไดมาก

ที่สุด ปละ 1 ครั้ง 

- สรางการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน โดยการกําหนดใหมีการประชุมระหวาง

คณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการคณะตาง ๆ เพื่อรับทราบและทบทวนขอมูลการ

ดําเนินงานดานตาง ๆ เชน วิสัยทัศน แนวทางการดําเนินงานในอนาคต การจัดทํา/ทบทวน

แผนปฏิบัติการ การจัดทําแผนแมบทของหนวยงาน เพื่อใหรับรูขอมูลที่เปนปจจุบันใน

ทิศทางเดียวกัน และใหนําขอมูลเหลานั้นไปแจงในท่ีประชุมภายในของคณะอนุกรรมการ

รวมทั้งคณะทํางานที่เกี่ยวของเพื่อรับทราบและดําเนินงานใหสอดคลองกับแนวทางของ

คณะกรรมการ โดยดําเนินการประชุมเปนรายไตรมาส หลังจากที่คณะกรรมการพิจารณา

เห็นชอบแลว 

2. ผูมีสวนไดสวนเสียภายในบางทานยังไมรับรู

ขอมูลเกี่ยวกับการจัดทํา/การทบทวนแผนปฏิบัติ

การหรือแผนแมบทของหนวยงาน 

3. การจัดอบรมยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ และยังไม

ตรงกับความตองการของสถานประกอบการและ

ผูใชแรงงาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

- สํารวจหัวขอการอบรมที่ตองการของสถานประกอบการและผูใชแรงงานในแตละพื้นที่

ตองการ โดยสอบถามผานศูนยความปลอดภัยแรงงานพ้ืนท่ี(กสร.) และ ชมรม จป.ทุกจังหวัด 

- วิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ และความจําเปน เพื่อกําหนดแผนการจัดอบรม 

กลุมเปาหมายในการอบรม พรอมทั้งกําหนดแนวทางการสรางการรับรู การสื่อสารขอมูลที่

เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เพื่อประสิทธิภาพและความคุมคาของการจัดอบรม และใหผูมี

สวนไดสวนเสียภายในไดรับทราบแผนการดําเนินงานดังกลาวดวย 

-  นําเทคโนโลยี เขามาใชในการอบรมเพื่อใหสามารถเขาถึงในแตละพื้นที่  แตละ

กลุมเปาหมายไดมากขึ้น 

4. การจัดทํามาตรฐานควรมีการจัดทําบนพื้นฐาน     

การวิจัย  

แนวทางการดําเนินงาน 

การจัดทําคามาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับปจจัยสวนบุคคลของแรงงานไทย ควรมีการวิจัยเพื่อให

ไดคามาตรฐานที่เหมาะสมกับบริบทของแรงงานไทย สวนการจัดทํามาตรฐานอื่น ๆ ควร

พัฒนาจากมาตรฐานสากลซึ่งผานกระบวนการศึกษาวิจัยและเปนท่ียอมรับแลว 

5. วิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูงควรเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน  

แนวทางการดําเนินงาน 

ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานที่ เกี่ยวของกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานควรมีการบูรณาการการทํางานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานที่ เกี่ยวของกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานควรมีการบูรณาการการทํางานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
 การประเมินความพึงพอใจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สวนดุสติโพล  

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
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ภาคผนวก 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 



 
 
 
 

 
 
 

 แบบสอบถามนี้ มีความประสงคจะสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการปฏิบัติงานของสถาบันสงเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงใครขอความรวมมือ
จากทานในการตอบแบบสอบถามนี้โดยทําเครื่องหมาย  ในขอท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน ความคิดเห็นของทานถือวาเปน
ความลับ  และจะนําไปประมวลผลเปนภาพรวมเพ่ือใชในการประเมินความพึงพอใจของการปฏิบัติงานของ สสปท. ตอไป 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ    1. ชาย    2. หญิง 
2. อาย ุ    1. ต่ํากวา 20 ป   2. 20-30 ป     3. 31-40 ป 
    4. 41-50 ป    5. 51-60 ป    6. มากกวา 60 ป 
3. ระดับการศึกษา  1. ต่ํากวาปริญญาตรี   2. ปริญญาตรี   3. สูงกวาปริญญาตรี 
4. ประเภทของกลุมผูรับบริการ   
  1. หนวยงานภาครัฐ   2. หนวยงานรัฐวิสาหกิจ    3. สภาองคกร/สมาคม/ชมรม 
  4. สถาบันอุดมศึกษา   5. หนวยงานเอกชน/สถานประกอบการ  

 6. อ่ืน ๆ ระบุ.............................................................................. 
5. การบริการท่ีไดรับ (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
  1. งานบริการฝกอบรม ถายทอดความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน   
  2. งานบริการใหคําปรึกษา แนะนําใหแกสถานประกอบกิจการ 
  3. งานบริการจัดกิจกรรม นิทรรศการ สงเสริมความปลอดภัยใหแกประชาชนท่ัวไป 
  4. งานบริการวิจัย มาตรฐาน คูมือ และแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางาน 
  5. งานบริการหองปฏิบัติการ ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน 
  6. อ่ืน ๆ ระบุ.............................................................................. 
 

สวนท่ี 2 การรับรูขอมูลเกี่ยวกับ สสปท. 
6. ทานคิดวา สสปท. มีบทบาทหนาท่ีในเรื่องใด (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
  1. พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน 
  2. ใหคําปรึกษา สนับสนุนดานการทําวิจัยเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานกับสถานประกอบการ 

 3. ฝกอบรม ถายทอดองคความรูเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
 4. ออกกฎหมาย กําหนดมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
 5. จัดกิจกรรม นิทรรศการ ใหความรูในดานความปลอดภัยกับประชาชน 
 6. จัดทําสถิติ ฐานขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
 7. ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหแกสถานประกอบการ 
 8. ข้ึนทะเบียนเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน (เจาหนาท่ี จป. วิชาชีพ) 
 9. อ่ืน ๆ ระบุ.............................................................................. 

การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการปฏิบัติงานของ 

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 

     
 



7. ทานรับรูขอมูลขาวสารของ สสปท. ผานชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
  1. โทรทัศน     2. วิทย ุ     3. หนังสือพิมพ  

 4. เว็บไซตสํานักงาน สสปท.   5. เจาหนาท่ี สสปท.    6. งานสัมมนา/นิทรรศการ 
 7. สื่อออนไลน เชน Facebook YouTube Twitter เปนตน    
 8. สื่อประชาสัมพันธ เชน แผนพับ โปสเตอร Infographic คูมือ เปนตน 
 9. ระบุ.............................................................................. 

8. ทานคิดวา สสปท. โดดเดนในเรื่องใดมากท่ีสุด (ตอบไดเพียงคําตอบเดียว) 
  1. เปนหนวยงานท่ีดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน   2. มีงานวิจัยและนวัตกรรมในการใหบริการ 

 3. มีการดําเนินงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได    4. มีขอมูลทางวิชาการท่ีนาเชื่อถือ อางอิงได 
 5. มีการใหความรูในดานความปลอดภัย    6. มีขอมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย 
 7. ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน    8. อ่ืน ๆ ระบุ..................................................... 

สวนท่ี 3 ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ สสปท.  
     * ระดับความคาดหวัง หมายถึง ระดับผลการปฏิบัติงานของ สสปท. ที่ทานคาดหวังวาจะไดรับ โดยระดับ 5 คือ คาดหวังมากที่สุด และระดับ 1 คือ คาดหวงันอยที่สุด * 
     * ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ระดับผลการปฏิบัติงานของ สสปท. ที่ทานไดรับในปจจุบัน โดยระดับ 5 คือ พึงพอใจมากที่สุด และระดับ 1 คือ พึงพอใจนอยที่สุด * 

การปฏิบัติงานของ สสปท. 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ดานการบริการของเจาหนาท่ี 

1.1 ความสุภาพ ยิ้มแยม แจมใสในการใหบริการของเจาหนาท่ี           

1.2 ความกระตือรือรน/เอาใจใสในการใหบริการของเจาหนาท่ี           

1.3 ความรูความเขาใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี           

1.4 การใหคําปรึกษา คําแนะนํา ติดตามและแกไขปญหาของเจาหนาท่ี           

1.5 การใหบริการดวยความโปรงใส ซ่ือสัตย ไมเรียกรับประโยชนใดๆ           

1.6 จํานวนเจาหนาท่ีเพียงพอตอการใหบริการ           

2. ดานกระบวนการข้ันตอน 
2.1 มีข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน ไมยุงยากซับซอน           

2.2 ข้ันตอนการใหบริการมีความรวดเร็ว            

2.3 ข้ันตอนการใหบริการมีความโปรงใส ตรวจสอบได           

2.4 มีการประชาสัมพันธชี้แจงเก่ียวกับข้ันตอน และระยะเวลาการใหบริการ            

3. ดานชองทางการติดตอส่ือสาร 
3.1 ชองทางการติดตอมีความสะดวก เขาถึงงาย ไมยุงยาก           

3.2 ชองทางการติดตอมีหลากหลาย           

3.3 ชองทางการติดตอพรอมใชงานอยูเสมอ           

3.4 สสปท. ติดตอกลับผูรับบริการท่ีเกิดปญหาอยางรวดเร็ว           

4. ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

4.1 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ อยางตอเนื่อง           

4.2 มีชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย           

4.3 ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมีความสะดวก เขาถึงงาย           

4.4 ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมีความทันสมัย เขากับสถานการณ           

     
 



การปฏิบัติงานของ สสปท. 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
5. ดานผลการใหบริการ 
5.1 การใหบริการมีความครบถวน ถูกตอง           
5.2 การใหบริการตรงกับความตองการ           
5.3 การใหบริการเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว           
5.4 องคความรูท่ีไดรับสามารถนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได           
6. ดานระบบสารสนเทศ 
6.1 มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน           
6.2 ขอมูลสารสนเทศสามารถเขาถึงไดงาย สะดวกในการใชงาน           
6.3 ขอมูลสารสนเทศตรงกับความตองการ และสามารถนําไปใชไดจริง           
6.4 ขอมูลสารสนเทศมีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ           
6.5 ขอมูลสารสนเทศมีความหลากหลาย           
6.6 ระบบสารสนเทศมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน           

 
สวนท่ี 4 ความเช่ือม่ันตอการปฏิบัติงานของ สสปท. 

ความเช่ือม่ันตอการปฏิบัติงานของ สสปท. 
เห็นดวย 
อยางย่ิง 

เห็นดวย เฉย ๆ  ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

1. สสปท. เปนองคกรท่ียึดหลักความโปรงใสในการปฏิบัติงาน      
2. สสปท. มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล      
3. เม่ือนึกถึงหนวยงานหลักดานการสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ทานนึกถึง สสปท. 

     

4. สสปท. เปนองคกรท่ีสงเสริมพัฒนาองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรม
ดานความปลอดภัยในการทํางาน 

     

5. สสปท. มีงานวิชาการ งานมาตรฐาน/คูมือ งานวิจัยและนวัตกรรม
ท่ีสงเสริมใหองคกรมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 
ในการทํางานท่ีด ี

     

6. สสปท. สงเสริมและขับเคลื่อนในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางานของประเทศใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนตอคนทํางาน 

     

7. สสปท. สรางความตระหนักรูในดานการปองกันอันตรายกอนเกิด
เหตุใหแกคนทํางานและประชาชน 

     

8. สสปท. มีการพัฒนาหลักสูตร การฝกอบรมท่ีเนนการปฏิบัติงาน
ในพ้ืนท่ีอยางเหมาะสมและนาเชื่อถือ  

     

 

     
 



สวนท่ี 5 ความตองการและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
9. ทานตองการให สสปท. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชองทางใดท่ีจะทําใหทานสามารถเขาถึงขอมูลไดมากท่ีสุด 
  1. โทรทัศน     2. วิทย ุ     3. หนังสือพิมพ  

 4. เว็บไซตสํานักงาน สสปท.   5. เจาหนาท่ี สสปท.    6. งานสัมมนา/นิทรรศการ 
 7. สื่อออนไลน    8. ปายประชาสัมพันธ   9. โปสเตอร 
 10. อ่ืน ๆ ระบุ.............................................................................. 

10. ทานตองการให สสปท. มีการใหบริการเพ่ิมเติมในเรื่องใด 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
11. ทานมีขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือให สสปท. นําไปปรบัปรุงการปฏิบัติงานอยางไร 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบพระคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม : สวนดุสติโพล มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
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ประเด็นการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
การสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการปฏิบัติงานของ 

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
กลุมเปาหมาย (ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน) 

• คณะกรรมการ สสปท. 

• คณะอนุกรรมการ สสปท. ในแตละคณะ 

• คณะทํางานดานวิชาการ 
 
ประเด็นการสัมภาษณ 

• ทานคิดวา บทบาทท่ีเปนจุดเดน ของ สสปท. ตอการพัฒนา สงเสริมงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานของประเทศไทย คืออะไร 

• ทานคิดวา การดําเนินการของ สสปท. ในมุมมองของทาน ในประเด็นใดบางท่ี ยังไมเปนไปตามความคาดหวัง 

ของภาคสวนท่ีเก่ียวของ (สถานประกอบกิจการ หนวยงานของรัฐ ผูใชบริการ)  

• ทานคิดวา นโยบาย ของ สสปท. ในเรื่องใด ท่ีควรมีการดําเนินการเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตาม

เปาประสงคขององคกร 

• ทานมี ความพึงพอใจตอการดําเนินงาน/ผลการปฏิบัติงาน ท่ีผานมาของ สสปท. ในระดับใด และมีแนวทาง

ใดบางท่ีจะสามารถเพ่ิมระดับความพึงพอใจการดําเนินการดังกลาวใหเพ่ิมมากข้ึน 

• ทานคิดวา ระดับความเช่ือม่ัน ของ สสปท. ตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย (ในการใหความรูดานความ

ปลอดภัย, การสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน, การสนับสนุนกลไกของภาครัฐ, รวมถึงการวิจัยและพัฒนา

งานดานความปลอดภัย) อยูในระดับใด และทานคิดวามีแนวทางใดบางท่ีจะเพ่ิมระดับความเชื่อม่ันของ สสปท. 

ตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

• ในการดําเนินการของ สสปท. ทานคิดวา ในอนาคตควรจะเปนไปในทิศทางใด ทําอยางไรท่ีจะเปนการพัฒนาให

การดําเนินการของ สสปท. เกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของประเทศไทย ใน

อนาคต 

• ทานคิดวา ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ ในการดําเนินงานของ สสปท. คือเรื่องใดบาง (โปรดระบุ 3 อันดับ) 

• ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 



 
 
 

ประเด็นการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
การสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการปฏิบัติงานของ 

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

กลุมเปาหมาย (ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก) 
• สถานประกอบการท่ีลงนาม MOU กับ สสปท. 

• ผูประสานงานหรือเจาหนาท่ีของกองความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานท่ีเคยทํางานรวมกับ 
สสปท. 

• เครือขายชมรมเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานท่ีเคยทํางานรวมกับ สสปท. 

• ผูบริหารและผูประสานงานสมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) 
 

ประเด็นการสัมภาษณ 
• ทานคิดวา บทบาทท่ีเปนจุดเดน ของ สสปท. ตอการพัฒนา สงเสริมงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานของประเทศไทย คืออะไร 
• ทานคิดวา บทบาทท่ีเปนอุปสรรคในการทํางานรวมกับ สสปท. คือเรื่องใด และมีแนวทางใดบางท่ีจะสามารถ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานรวมกันได 

• ทานคิดวา การดําเนินการของ สสปท. ในมุมมองของทาน ในประเด็นใดบางท่ี ยังไมเปนไปตามความคาดหวัง 
ของภาคสวนท่ีเก่ียวของ (สถานประกอบกิจการ หนวยงานของรัฐ ผูใชบริการ)  

• ทานมี ความพึงพอใจตอการดําเนินงาน/ผลการปฏิบัติงาน ท่ีผานมาของ สสปท. ในระดับใด และมีแนวทาง

ใดบางท่ีจะสามารถเพ่ิมระดับความพึงพอใจการดําเนินการดังกลาวใหเพ่ิมมากข้ึน 
• ทานคิดวา ระดับความเช่ือม่ัน ของ สสปท. ตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย (ในการใหความรูดานความ

ปลอดภัย, การสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน, การสนับสนุนกลไกของภาครัฐ, รวมถึงการวิจัยและพัฒนา

งานดานความปลอดภัย) อยูในระดับใด และทานคิดวามีแนวทางใดบางท่ีจะเพ่ิมระดับความเชื่อม่ันของ สสปท. 
ตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

• ในการดําเนินการของ สสปท. ทานคิดวา ในอนาคตควรจะเปนไปในทิศทางใด ทําอยางไรท่ีจะเปนการพัฒนาให

การดําเนินการของ สสปท. เกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของประเทศไทย ใน
อนาคต 

• ทานคิดวา ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ ในการดําเนินงานของ สสปท. คือเรื่องใดบาง (โปรดระบุ 3 อันดับ) 

• ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
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