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บทที่  5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 

               การศึกษาเรื่องปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบการขนาดกลาง จังหวัดชลบุรีโดย
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(คปอ.) ของสถานประกอบการขนาดกลางในจังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (คปอ.) ของสถานประกอบการขนาดกลางในจังหวัดชลบุรีกับสัญชาติของเจาของกิจการเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธระหวางปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ของสถานประกอบการขนาดกลางในจังหวัด
ชลบุรีกับคุณลักษณะสวนบุคคลของ คปอ. 
                ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนพนักงานที่ไดรับการแตงตั้ง ใหเปนคณะกรรมการความ
ปลอดภัยที่เปนตัวแทนฝายนายจาง ตัวแทนฝายลูกจางและ จป.วิชาชีพ ในสถานประกอบการขนาด
กลางในจังหวัดชลบุรี จํานวน 1,700 คน (จากสถานประกอบการ 340 แหง แหงละ 5 คน)  
                 กลุมตัวอยาง กําหนดขนาดโดยใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ Taro Yamane ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % จากจํานวนประชากร 1,700 คนจะไดจํานวนตัวอยาง 360 คน จากนั้นจึงสุมตัวอยาง
ตามสัดสวนประชากรในแตละอําเภอ  
                เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม  แบงเปน  3  ตอนคือ 
                     ตอนที่ 1  แบงเปนสองสวน  
                                  สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูที่ตอบ
แบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกที่ทํางาน ตําแหนงในการทําหนาที่ คปอ. 
ระยะเวลาในการทําหนาที่ คปอ. การเคยไดรับความรู/ฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ลักษณะการทําหนาที่ คปอ.และประเภทของการเปนตัวแทน คปอ. 
                                   สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการไดแก 
จํานวน คปอ. ในสถานประกอบการ จํานวนพนักงานทั้งหมด และสัญชาติของเจาของหรือหุนสวน

ของสถานประกอบการ 
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    ตอนที่  2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ของ  คปอ. ในดานที่เกี่ยวกับกฏหมายบังคับในสถานประกอบการที่ผูตอบแบบสอบถามทํางาน

อยู  โดยแบงตามหนาที่ของ คปอ.ที่กฏหมายระบุ   

            ตอนท่ี  3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปญหาและอุปสรรคดานนโยบายความ ปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของ คปอ. โดยแบงตามสภาพปญหาที่เกิดขึ้น 
                   การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยขอหนังสือการทําวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรและ
แนบแบบสอบถามไปยังคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมโดยการติดตอ
ประสานงานกับแผนกทรัพยากรมนุษยและเจาหนาที่ความปลอดภัยของแตละสถานประกอบการใน
การแจกและเก็บแบบสอบถามคืนโดยผูวิจัยสงแบบสอบถามทางไปรษณีย 
                   การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได จากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหทางสถิติ
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
 

5.1   สรุปผลการวิจัย 
 
                5.1.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
                 ปจจัยสวนบคุคลที่ใชศึกษาวิจัยเปนขอมลูพื้นฐานมีดังตอไปนี ้
                          คปอ.ของสถานประกอบการขนาดกลางในจังหวดัชลบุรี พบวา กลุมตัวอยางเปน 

เพศชายมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 58.4 มีอายุระหวาง 20-30 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.3 สถานภาพ
สมรสของ คปอ. พบวา มีการสมรสมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.6 ระดับการศึกษาพบวาอยูในระดับ
ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.2 แผนกที่ทํางานของ คปอ. พบวา อยูฝาย
ผลิตมากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.8 ตําแหนงหนาที่ใน คปอ. พบวา กลุมตัวอยางเปนตวัแทนลกูจางมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 54.4 ระยะเวลาที่ทําหนาที่ คปอ. เปนระยะเวลา 2-3 ป มากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ
43.0 ลักษณะการทํางานดานความปลอดภัยของ จป.วิชาชีพ พบวา กลุมตัวอยางตองทํางานความ
ปลอดภัยรวมกับหนาที่อ่ืนๆมากที่สุดคิดเปนรอยละ75.6 การไดรับความรู/ฝกอบรมดานความปลอดภัย
ของ คปอ. พบวา กลุมตัวอยางเคยไดรับความรู/ผึกอบรมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.5  
                 5.1.2  ขอมูลดานสถานประกอบการ 

                                ขอมูลดานสถานประกอบการที่ใชศึกษาวิจัยเปนขอมูลพื้นฐานไดแก 
สถานประกอบการที่มี คปอ. จํานวน 5 คน มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.1จํานวนพนักงานระหวาง 
100-199 คนและ 400- 499 คน มากใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 29.1 และรอยละ 25.9 ตามลําดับ 
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สัญชาติของเจาของกิจการเปนสัญชาติญี่ปุนและบริษัทที่เจาของกิจการเปนคนไทยที่รวมทุนกับ
ตางชาติมีมากใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 32.0 และรอยละ 26.2 ตามลําดับ 

                 5.1.3  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ คปอ.  
                                1)  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ คปอ. ตามหนาที่ที่กฎหมายบังคับ
พบวาปญหาและอุปสรรคที่ คปอ. ไมไดปฏิบัติสูงที่สุด 3 อันดับแรกไดแก ดานการสงเสริมพนักงาน
ในบริษัทใหมีการดําเนินกิจกรรมความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาเปนดานการกําหนดกฎระเบียบ
ความปลอดภัยในการทํางาน และอันดับที่ 3 มีสองดานคือ ดานการรายงานผลการปฏิบัติงานในที่
ประชุม คปอ. ประจําป กับ ดานการแกไขและปองกันสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน 

                                2) ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ คปอ.  ดานนโยบายความรวมมือและ
การสงเสริมของสถานประกอบการ พบวา ปญหาและอุปสรรคที่ คปอ. เห็นวาไมไดรับความรวมมือ
จากสถานประกอบการอันดับแรกไดแก ดานนโยบายความปลอดภัย การฝกอบรมและงบประมาณมาก
ที่สุดรองลงมาไดแกดานความรวมมือของพนักงานและอันดับที่ 3 ไดแก ดานผลตอบแทนและ
ระยะเวลาในการทํางานความปลอดภัย ตามลําดับ  
                 5.1.4  ความสัมพันธระหวางสญัชาติของเจาของกิจการกับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ 
งานของ คปอ.  
                                1) สัญชาติของเจาของกิจการกับภาพรวมของปญหาและอุปสรรคทั้งหมด พบวา 
มีความสัมพันธกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 ในดานภาพรวมของปญหาและอุปสรรคดานการบังคับใชกฎ 
หมายและภาพรวมของปญหาและอุปสรรคดานนโยบายความรวมมือและการสงเสริมของสถานประ 
กอบการ พบวา มีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 เชนกัน 
                                2)  ปญหาและอุปสรรคดานการบังคับใชกฎหมายปรากฏวาสัญชาติของเจาของ
กิจการกับปญหาและอุปสรรคดานการบังคับใชกฎหมาย ดานการเขารวมสํารวจและประชุม คปอ. 
อยางนอยเดือนละครั้ง ดานการกําหนดกฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน ดานการจัดทํานโยบาย
แผนงานความปลอดภัยประจําป ดานการนําเสนอแนวทางการแกไขงานใหนายจางและแรงงานจังหวัด
ทราบ ดานการรายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุม คปอ. ประจําป ดานการสงเสริมพนักงานใน
บริษัทใหมีการดําเนินกิจกรรมความปลอดภัย ดานของการปฏิบัติงานความปลอดภัยตามที่นายจาง
มอบหมาย  และดานการแกไขและปองกันสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน  พบวา มี
ความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 สวนปญหาดานการฝกอบรมจป.หัวหนางานและจป.บริหาร 
พบวา ไมมีความสัมพันธกัน 
                                3)  ปญหาและอุปสรรคจากดานนโยบายความรวมมือและการสงเสริมของสถาน
ประกอบการ พบวา สัญชาติของเจาของกิจการกับปญหาและอุปสรรคดานนโยบายความปลอดภัยการ
ฝกอบรมและงบประมาณ ดานความรวมมือของพนักงานและดานการใหความรูฝกอบรมดานความ
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ปลอดภัยมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 สวนปญหาและอุปสรรคดานงบประมาณในการ
ปฏิบัติงาน  ดานผลตอบแทนและระยะเวลาในการทํางานความปลอดภัยและดานของผลการ
ประกอบการของบริษัท พบวา ไมมีความสัมพันธกัน 
                5.1.5  ความสัมพันธระหวางคณุลักษณะสวนบุคคล กับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ 
งานของ คปอ.  
                  จากตารางความความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับปญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานของ คปอ. พบวา  
                            1)  เพศของ คปอ. ไมมีความสัมพันธกับปญหาและอุปสรรคตามกฏหมายบังคับ แตมี
ความสัมพันธกับปญหาและอุปสรรคดานนโยบายความรวมมือและการสงเสริมของสถาน
ประกอบการเรื่องการปฏิบัติการตามที่นายจางมอบหมาย 

                      2)  อายุของ คปอ. มีความสัมพันธกับปญหาและอุปสรรคตามกฏหมายบังคับ และมี
ความสัมพันธกับปญหาและอุปสรรคดานนโยบายความรวมมือและการสงเสริมของสถาน
ประกอบการเรื่องงบประมาณดานความรวมมือของพนักงานและเรื่องการปฏิบัติงานตามที่นายจาง
มอบหมายมีความสัมพันธกัน 
                            3)  สถานภาพสมรสของ คปอ. มีความสัมพันธกับปญหาและอุปสรรคตามกฏหมาย
บังคับ และมีความสัมพันธกับปญหาและอุปสรรคดานนโยบายความรวมมือและการสงเสริมของสถาน
ประกอบการเรื่องการใหความรูฝกอบรมความปลอดภัย 
                            4)  การศึกษาของ คปอ. มีความสัมพันธกับปญหาและอุปสรรคตามกฏหมายบังคับ 
และมีความสัมพันธกับปญหาและอุปสรรคดานนโยบายความรวมมือและการสงเสริมของสถาน
ประกอบการ                             
                              5)  แผนกที่ คปอ.ทํางาน มีความสัมพันธกับปญหาและอุปสรรคตามกฏหมายบังคับ 
และมีความสัมพันธกับปญหาและอุปสรรคดานนโยบายความรวมมือและการสงเสริมของสถาน
ประกอบการเรื่องนโยบายความปลอดภัยการฝกงานและงบประมาณ 

                              6)   ตําแหนงหนาที่ใน คปอ. มีความสัมพันธกับปญหาและอุปสรรคตามกฏหมาย
บังคับ และมีความสัมพันธกับปญหาและอุปสรรคดานนโยบายความรวมมือและการสงเสริมของสถาน
ประกอบการ 

                              7) ระยะเวลาที่ทําหนาที่ใน คปอ. มีความสัมพันธกับปญหาและอุปสรรคตาม
กฏหมายบังคับ และมีความสัมพันธกับปญหาและอุปสรรคดานนโยบายความรวมมือและการสงเสริม
ของสถานประกอบการเรื่องการปฏิบัติงานตามที่นายจางมอบหมาย เรื่องการใหความรูฝกอบรมดาน
ความปลอดภัย และเรื่องผลตอบแทนและระยะเวลาในการทํางานความปลอดภัย 
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                               8)  ลักษณะการทํางานของ จป.วิชาชีพ มีความสัมพันธกับปญหาและอุปสรรคตาม
กฏหมายบังคับ และมีความสัมพันธกับปญหาและอุปสรรคดานนโยบายความรวมมือและการสงเสริม
ของสถานประกอบการเรื่องการใหความรูฝกอบรมดานความปลอดภัย 

                               9)  การไดรับความรู/ฝกอบรมของ คปอ. มีความสัมพันธกับปญหาและอุปสรรค
ตามกฏหมายบังคับ และมีความสัมพันธกับปญหาและอุปสรรคดานนโยบายความรวมมือและการ
สงเสริมของสถานประกอบการเรื่องนโยบายความปลอดภัยการฝกอบรมและงบประมาณ และเรื่องผล
ประกอบการของบริษัท 
 

5.2  อภิปรายผล 
 
              ผลการศึกษาวิจัยเรื่องปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบการขนาดกลาง 
จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยขออภิปรายผล ดังนี้ 
              ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา โดยภาพรวมแลวปญหาและอุปสรรคในการทํางานของ คปอ. 
ตามหนาที่ที่กฏหมายบังคับและปญหาและอุปสรรคในการทํางานของ คปอ. ดานการใหความรวมมือ
ของสถานประกอบการ จะเห็นวาปญหาตางๆที่ คปอ. สวนใหญประสบและอยากใหไดรับการแกไข
มากที่ สุดลวนตองการความรวมมือจากผูบริหารและการสนับสนุนของสถานประกอบการ 
ขณะเดียวกันสัญชาติของเจาของกิจการก็มีความสัมพันธกับปญหาและอุปสรรคในการทํางานของ 
คปอ. และคุณลักษณะสวนบุคคลของ คปอ. มีสวนสัมพันธกับปญหาและอุปสรรคในดานกฎหมาย
บังคับ ทั้งนี้เปนเพราะ คปอ. ในสถานประกอบการนั้นๆมีความแตกตางกันอยางชัดเจนในดานของ
หนาที่ใน คปอ. ตําแหนงในหนาที่การงาน เงินคาจาง และเปนตัวแทนของทั้งฝายนายจางและลูกจาง
สวนประเด็นอื่นๆ ผูวิจัยขออภิปรายดังนี้ 
                5.2.1  สัญชาติของเจาของกิจการกับปญหาและอุปสรรคดานการบังคับใชกฎหมาย ดานการ
เขารวมสํารวจและประชุม คปอ. อยางนอยเดือนละครั้ง ดานการกําหนดกฎระเบียบความปลอดภัยใน
การทํางาน ดานการจัดทํานโยบายแผนงานความปลอดภัยประจําป ดานการนําเสนอแนวทางการแกไข
งานใหนายจางและแรงงานจังหวัดทราบ ดานการรายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุม คปอ. ประจําป 
ดานการสงเสริมพนักงานในบริษัทใหมีการดําเนินกิจกรรมความปลอดภัย ดานของการปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยตามที่นายจางมอบหมาย และดานการแกไขและปองกันสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุใน
การทํางาน มีความสัมพันธกัน ดังนั้นหากเปนไปไดเจาหนาที่ตรวจแรงงานควรมีการกําหนดมาตรการ
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ออกขอบังคับในการตรวจสอบสถานประกอบการใหบอยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสัญชาติของเจาของ
กิจการบางสัญชาติที่คอนขางมีปญหาไมคอยปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย 
               5.2.2  ปญหาและอุปสรรคดานคุณลักษณะสวนบุคคลในดานการไดรับความรู / ฝกอบรมของ 
คปอ. กับปญหาและอุปสรรคตามกฏหมายบังคับสวนใหญมีความสัมพันธกัน การไดรับความรู/
ฝกอบรมของ คปอ. กับปญหาและอุปสรรคดานนโยบายความรวมมือและการสงเสริมของสถาน
ประกอบเรื่องนโยบายความปลอดภัยการฝกอบรมและงบประมาณ และเรื่องผลประกอบการของ
บริษัทมีความสัมพันธกัน แสดงวา คปอ. มีความตองการใหผูบริหารเห็นความสําคัญและใหการ
สนับสนุนในการสงเสริมความรูความเขาใจและการปฏิบัติตองานความปลอดภัยในการทํางาน และ
งานของ คปอ.ใหมากกวาที่เปนอยูเชนจัดกิจกรรม งบประมาณในการทํางานใหเพียงพอ ทั้งนี้ควรมี
ความเหมาะสมกับผลประกอบการของบริษัทดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอภิชิต หวังกอศรีสุข 

 (2544 : 80) ทําการศึกษาเรื่องบทบาทการดําเนินกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน ของเจาหนาที่
ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรม พบวา บทบาทการดําเนินกิจกรรมความ
ปลอดภัย ประกอบดวย บทบาทการเสนอแผนความปลอดภัย บทบาทการตรวจสอบและบทบาทการ
ฝกอบรม พบวา จป.วิชาชีพ สวนใหญไมคอยไดปฏิบัติและแสดงบทบาทการทําหนาที่เทาที่ควร               
               5.2.3  ปญหาและอุปสรรคในการทํางานของ คปอ. ดานหนาที่รับผิดชอบใน คปอ. จากการ
สอบถาม คปอ. ที่ผูวิจัยเก็บขอมูลสวนใหญเห็นตรงกันวา เร่ืองงานความปลอดภัยเปนหนาที่ของ จป.
วิชาชีพโดยตรงและคาใชจายงานความปลอดภัยถือเปนคาใชจายที่ไมเกิดประโยชน และการที่ตองมา
ทําหนาที่ คปอ. สวนมากตองจําใจเปนเพราะนายจางหรือผูบริหารสถานประกอบการบังคับใหตองทํา 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน ทิพยละมัย (2542 : 112) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม

ความปลอดภัยในการทํางานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรม เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา จป.วิชาชีพ ที่ผานการฝกอบรมตามหลักสูตร 180 ชั่วโมง
ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกลุมนี้สวนใหญตองจําใจเปน จป.วิชาชีพ เพราะนายจางหรือ
ผูบริหารสถานประกอบการสงเขาอบรมดวยเหตุผลเพราะกฏหมายบังคับหรือหาตัวผูสมัครไมได
เพราะเปนงานที่ตองรับผิดชอบตามกฏหมาย 
             5.2.4  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของคปอ.ตามหนาที่ที่กฎหมายคุมครองแรงงาน
บังคับใหสถานประกอบการตองปฏิบัติ พบวาปญหาและอุปสรรคที่ คปอ. ไมไดปฏิบัติสูงที่สุด 3 
อันดับแรก ไดแก ดานการสงเสริมพนักงานในบริษัทใหมีการดําเนินกิจกรรมความปลอดภัยมากที่สุด 

รองลงมาเปนดานการกําหนดกฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน และอันดับที่ 3 มีสองดานคือ
ดานการรายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุม คปอ. ประจาํป กับดานการแกไขและปองกันสาเหตทุีท่าํ
ใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางานผูวิจัยเห็นวาควรมีการใหความรูและประโยชนจากงานดานความ
ปลอดภัยวาเปนการลดคาใชจายและลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานมากกวาจะเปน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 84 

ภาระคาใชจายที่ส้ินเปลืองเพื่อที่จะใหเกิดผลอยางตอเนื่องไมใชทําใหแตเพียงถูกกฎหมายแตเพียงอยาง
เดียว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของโสภณ พงษโสภณ (2537 : 108) ซ่ึงศึกษาเรื่องความคิดเห็นของ
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหลักฐานการศึกษาอบรม ความปลอดภัยในการทํางาน
ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและพบวา จป.วิชาชีพ 
สวนใหญเห็นวาปจจัยสภาพแวดลอมและนโยบายดานความปลอดภัยสงผลตอการปฏิบัติงานความ
ปลอดภัยมาก 
               5.2.5 ระยะเวลาที่ทําหนาที่ ใน  คปอ .  กับปญหาและอุปสรรคตามกฏหมายบังคับมี
ความสัมพันธกัน ระยะเวลาที่ทําหนาที่ใน คปอ. กับปญหาและอุปสรรคดานนโยบายและการสงเสริม
ของสถานประกอบการเรื่องการปฏิบัติงานตามที่นายจางมอบหมาย เรื่องการใหความรูฝกอบรมดาน
ความปลอดภัย และเรื่องผลตอบแทนและระยะเวลาในการทํางานความปลอดภัยมีความสัมพันธกัน 

และระยะเวลาที่ คปอ. ทําหนาที่เฉลี่ยสวนใหญไมเกิน 1 ป ผูบริหารสถานประกอบการควรมีความ
ตระหนักในดานนี้ดวยเพราะการที่จะเปลี่ยน คปอ. ทุกๆ ปหรือเปล่ียนบอยเกินไปมีผลในดานความ
ตอเนื่องในการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย  
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 
             5.3.1  ขอเสนอแนะจากผลการวิจยั 
                      ขอคิดเหน็และขอแนะนําของผูวิจัยที่อาจเปนประโยชนตอคณะกรรมการความ 
ปลอดภัยในสถานประกอบการทั่วไป  สถานประกอบการอุตสาหกรรม  และหนวยงานกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานในจังหวัดชลบุรีและใกลเคียง  
                        1)  ความสัมพนัธระหวางคณุลักษณะสวนบุคคลของ คปอ. กับปญหาและอุปสรรคทั้ง
สองดานมีความสัมพันธกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ควรที่จะมกีารเขียนเปนนโยบายของสถาน
ประกอบการนั้นๆ  ใหงานความปลอดภยัเปนความรับผิดชอบรวมกนัของทุกคนใหทุกคนตระหนักถึง
อันตรายจากอบุัติเหตุจากการทํางานมากกวาที่จะรูสึกวาเปนเรื่องไกลตวัหรือเปนหนาที่ของใครคนใด
คนหนึ่งโดยเฉพาะจะเหน็จากความเห็นของคปอ. ในดานความรวมมือของพนักงานปรากฏวาพนกังาน
ไมคอยใหความรวมมือหรือรวมมือเพียงเพราะนายจางบังคับ 

                            2)  สถานประกอบการควรมีการสนับสนุนและสงเสริมพนักงาน ใหมีการดําเนิน
กิจกรรมความปลอดภัยอยางจริงจังมากกวาที่เปนอยูจะเห็นจากปญหาดานนี้  คปอ. สวนใหญไมได
ปฏิบัติมากที่สุดและอันดับถัดมาผูบริหารหรือเจาของกิจการควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการดําเนิน
กิจกรรมเพราะนโยบายเปนแผนงานเบื้องตนในการทํางานความปลอดภัยของ คปอ. 
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                           3)  สถานประกอบการควรจัดผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมแก คปอ. ทั้งนี้เพื่อเปน
แรงจูงใจในการทํางานมากกวาที่จะมาบังคับใหทํากันใหถูกตองตามกฎหมายอยางเดียวและควรจัดให
มีเวลาในการทํากิจกรรมเพียงพอเพื่อที่จะไดให   คปอ.  ที่มาจากฝายตางๆ เวลาทํางานรวมกันจะเห็น
ไดจากความตองการ ดานผลตอบแทนและระยะเวลาในการทํางานความปลอดภัยสูง อยูในอันดับที่
สาม 
                5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจยัคร้ังตอไป 

                           1)  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในจังหวัดใกลเคียง เชน ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน
ของ คปอ. ในสถานประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราหรือระยองเพื่อท่ีจะไดเปนประโยชนกับหนวยงาน
ของรัฐในการกําหนดนโยบายและเปรียบเทียบกัน 

                           2)  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการทํางานของ คปอ. ในสถาน
ประกอบการขนาดเล็กทั้งในจังหวัดชลบุรีเองและจังหวัดใกลเคียง ทั้งนี้เพราะสถานประการขนาดเล็ก
ที่มีผลประกอบการดีผลกําไรดีมีหลายแหงที่มีแนวโนมจะเติบโตเปนสถานประกอบการขนาดกลางใน
อนาคต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


