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การส�ารวจความเข้าใจของบุคลากรห้องปฏิบัติการเคมี
ภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการต่อความเป็นสีเขียวอย่างยั่งยืน

Survey of the understanding of chemical laboratory workers in 
the Department of Science Service toward sustainability

บทคัดย่อ
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาห้องปฏิบัติการสีเขียว (Green 
laboratory) ซึ่งเป็นแนวคิดระดับสากลในการส่งเสริมห้องปฏิบัติการ ให้มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้
พลังงาน และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน การศกึษาวิจัยนี ้เป็นการส�ารวจความคิดเหน็ของผู้ปฏิบัตงิานในห้องปฏิบติัการท่ีมกีารใช้สาร
เคมีภายใน วศ. เพื่อวิเคราะห์ความเข้าใจของบุคลากรต่อความเป็นสีเขียวของห้องปฏิบัติการ และเสนอแนะแนวทางในการจัดท�าห้องปฏิบัติ
การสเีขยีวขององค์กรอย่างยัง่ยืน ผลการศกึษาพบว่า ร้อยละ 85.2 ของผูต้อบแบบสอบถาม ตระหนกัถงึความส�าคัญและต้องการให้ห้องปฏบิตัิ
การของตนเองเป็นห้องปฏิบัติการสีเขียว ซึ่งสะท้อนถึงความเข้าใจและความพร้อมของบุคลากรที่จะส่งเสริมห้องปฏิบัติการสีเขียว อย่างไรก็
ดี มีเพียง ประมาณหนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นว่า องค์กรของตนเองมีการด�าเนินงานด้านห้องปฏิบัติการสีเขียว 
นอกจากนี ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามเข้าใจทีไ่ม่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัเกีย่วกบัความเป็นสเีขยีวของห้องปฏบิตักิารภายในองค์กร 
ดังนั้น วศ. ควรสื่อสารนโยบายและแนวคิดเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการสีเขียวให้กับบุคลากรให้ทั่วถึงทั้งองค์กร และที่ส�าคัญที่สุด คือ ควรเสริม
สร้างให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติของห้องปฏิบัติการสีเขียว ตลอดจน
สนบัสนนุให้บคุลากรน�าความรูเ้ชิงทฤษฎีมาใช้ปฏบิตัใินห้องปฏบิตักิารของตนเองอย่างเป็นรปูธรรม ซึง่มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อการขบัเคลือ่น
ความเป็นสเีขยีวอย่างยัง่ยนื การศกึษาครัง้นีส้ามารถใช้เป็นแนวทางอ้างองิในการวเิคราะห์ห้องปฏบิตักิารและความพร้อมของบคุลากรภายใน
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาห้องปฏิบัติการสีเขียวของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

Abstract
 Department of Science Service (DSS), Ministry of Science and Technology, has been promoting the concept of 
green laboratories, which is an international concept aiming to equip laboratories with safety, efficient resource usage, 
reducing energy consumption, and being environmentally friendly. We conducted an opinion survey of staffs across 
the laboratories using chemicals within DSS to analyze the understanding of personnel in moving toward green 
laboratories, and propose ways to achieve green laboratories within the organization. The study found that 85.2 percent 
of the respondents are aware of the importance and want to embrace the green laboratory concept into their own 
laboratories. These findings reflect the understanding and potential of DSS staffs in moving toward green laboratories. 
However, only one-third of respondents thought that there is DSS green laboratory movement, and the majority of 
respondents show differences in the understanding of green laboratory development in the organization. Therefore, 
DSS needs to be more active in communicating the concept across the organization. Importantly, DSS needs to raise 
awareness and strengthen knowledge and understanding of the staffs on green laboratory practices and guidelines. 
In addition, DSS needs to support the staffs in undertaking the knowledge into practices to concrete green laboratory 
development and sustainability. This study can be used as the model for similar studies on laboratories in the public 
and private sectors and educational institutions as well, in order to promote green laboratory concept within the 

country in the future.
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1. บทน�า (Introduction)
 แนวคิดเรื่องห้องปฏิบัติการสีเขียว (Green laboratory) 
เป็นแนวคิดในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ให้เกิดความยั่งยืน 
(Sustainability) มคีวามปลอดภยั (Safety) ลดการใช้พลังงาน (Low 
energy consumption) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental 
friendly) และมีประสิทธิภาพสูง (High efficiency) โดยริเร่ิมและ
ผลักดันจากองค์การไม่แสวงหาผลก�าไรในระดับสากล คือ 
International Institute for Sustainable Laboratories (I2SL) ก่อ
ตัง้ข้ึนในปี พ.ศ. 2547 เพือ่สนบัสนนุแนวคิดด้านการพฒันาห้องปฏิบติั
การอย่างย่ังยืนแบบครบวงจร ตัง้แต่การออกแบบ วศิวกรรม ไปจนถงึ
แนวปฏิบัติ [1] และเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากเครือข่ายความร่วมมือทั่วโลก ซึ่งมีสมาชิกจากนานา
ประเทศ ทั้งที่เป็นห้องปฏิบัติการและหน่วยงานที่มีอาคารปฏิบัติการ
ที่ทันสมัย โดยในภูมิภาคอาเซียน Singapore Chapter หรือองค์กร
สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นเครือข่ายของ I2SL ที่สนับสนุนการถ่ายทอด
แนวคิดดังกล่าว 
 ในประเทศไทย การเผยแพร่แนวคดิเร่ืองห้องปฏบัิติการสเีขยีว 
ด�าเนินการโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีเริม่ขึน้ในปี พ.ศ. 2554 ในการจดัสมัมนาวชิาการ เรือ่ง 
“A Walk to Green Laboratory” [2] เพื่อส่งเสริมแนวคิดของ I2SL 
และด�าเนินการอย่างต่อเนือ่งด้วยการพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมทัง้ภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับห้อง
ปฏิบัติการสีเขียว ซึ่งหมายรวมไปถึงการเลือกใช้แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เป็นสีเขียวในการท�างานในห้องปฏิบัติการ (Green laboratory 
practices) การออกแบบห้องปฏบิตักิารและการเลือกใช้วสัดอุปุกรณ์
ทีล่ดการใช้พลงังาน ลดการใช้สาธารณปูโภค ลดการเกดิสารอนัตราย 
ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น [3, 4] 
นอกจากนี้ แหล่งอ้างอิงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรุ ี[5]  กล่าวถงึการพฒันาระบบการจดัการห้องปฏิบตักิารสเีขยีว 
ด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ได้แก่ การจัดการสารเคมี การ
จัดการของเสียที่เป็นอันตราย การจัดการความปลอดภัย และการ
จัดการด้านพลังงาน แม้ว่าในปัจจุบัน แนวคิดเรื่องห้องปฏิบัติการสี
เขยีวมคีวามแพร่หลายมากขึน้ในประเทศไทย แต่การพฒันาห้องปฏบิตัิ
การไปสู่ความเป็นสีเขียวนั้นมีข้อจ�ากัดด้วยความจ�าเป็นในการใช้
ทรัพยากรหลายด้านขององค์กร เช่น บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
 ด้วย วศ. เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการพฒันาห้องปฏบิตักิาร
สีเขียวของประเทศ และองค์กรมีนโยบายการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มุ่งมั่นในการรักษาส่ิงแวดล้อม ด้วยการ
ส่งเสรมิการสร้างวฒันธรรมองค์กรและปลกูฝังจติส�านกึในการปฏบัิติ
งานอย่างปลอดภยั การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื รวมถงึสนบัสนนุ
ให้บุคลากรมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบด้าน
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ [6, 7] การวิจัยนี้เป็นการสนับสนุน
การจัดท�าห้องปฏิบัติการสีเขียวภายในองค์กร ด้วยการส�ารวจความ

คิดเห็นของบุคลากรห้องปฏิบัติการของ วศ. ที่มีการใช้สารเคมี โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ความเข้าใจของบุคลากรต่อความเป็นสี
เขยีวของห้องปฏบิตักิาร ศึกษาสถานภาพปัจจุบนัและความพร้อมของ
องค์กร เพือ่ใช้ประกอบการเสนอแนะแนวทางในการจดัท�าห้องปฏบิตัิ
การเพื่อความเป็นสีเขียวอย่างย่ังยืน ผลการศึกษาสามารถน�าไปใช้
เป็นต้นแบบให้กบัหน่วยงานอืน่ ๆ  ในการวเิคราะห์ภายในองค์กรเพือ่
ค้นหาวิธีการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการสีเขียวของหน่วยงาน การ
วิจัยครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมแนวคิดเรื่องห้องปฏิบัติการสีเขียวและ
สนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่อไป

2. วิธีการวิจัย (Experimental)
 วิธีด�าเนินการศึกษาในการท�าวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) ด้วยวิธีการศึกษาแบบส�ารวจตัวอย่าง 
(Survey research) ด�าเนนิการตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2558 ถงึ เดอืน
กมุภาพนัธ์ 2559 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลู 
ซึ่งให้ค�านิยามของ “ห้องปฏิบัติการเคมี” หมายถึง “ห้องปฏิบัติการ
ที่มีการใช้สารเคมี”

 2.1 ประชากรเป้าหมายและกรอบตัวอย่าง

 การศึกษานี้มีประชากรเป้าหมาย คือ บุคลากรของ วศ. จาก 
ส�านัก/โครงการ/ศูนย์ รวม 7 หน่วยงานทีมี่ห้องปฏิบติัการเคมภีายใน 
วศ. ได้แก่ 1) ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 
2) ส�านักเทคโนโลยีชุมชน 3) โครงการเคมี 4) โครงการฟิสิกส์และ
วิศวกรรม 5) โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 6) ศูนย์บริหารจัดการ
ทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ และ 7) ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัส
อาหารของอาเซียน ซึ่งมีบุคลากรรวม 423 คน ตามอัตราก�าลัง
ข้าราชการ/ลกูจ้างประจ�า/พนกังานราชการ/ลกูจ้างจ้างเหมา (ข้อมลู
อ้างอิง ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558) ที่ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน เช่น ด้านบริหารจัดการ ด้านธุรการ ด้านวิจัยหลักสูตร
หลกัสตูรฝึกอบรมและเทคโนโลย ีและด้านห้องปฏบัิตกิาร ดงันัน้ กรอบ
ตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ มีจ�านวนทั้งสิ้น 423 คน

 2.2 การเลือกตัวอย่าง
 การเลือกตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ก�าหนดให้เป็นบุคลากร
ของ วศ. ท่ีปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมี โดยผู้วิจัยขอให้ส�านัก/
โครงการ/ศูนย์ คัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานเพื่อกรอกข้อมูล
แบบสอบถาม โดยระบุ “เฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติ
การที่มีการใช้สารเคมี” ในแบบสอบถาม

 2.3 การออกแบบแบบสอบถาม
 การออกแบบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้น�า
แบบสอบถามจาก โครงการวจิยั เรือ่ง การส�ารวจทศันคตขิองผูป้ฏบิตัิ
งานในห้องปฏิบัติการเคมี ต่อการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียวใน
ประเทศไทย [8]  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ และงบประมาณสนับสนุนจาก วศ. มาปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกบักรอบวตัถปุระสงค์ของงานวจิยัซ่ึงเป็นการศกึษาในระดบั
องค์กร และเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาความเข้าใจของ
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บคุลากร วศ. ต่อความเป็นสเีขยีวภายในองค์กร จงึศกึษากลุม่ประเด็น
ค�าถาม ดังนี้ 
 2.3.1 ข้อมลูเบ้ืองต้นของผูต้อบแบบสอบถาม และการเข้าร่วม
   การฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ
 2.3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการเคมีขององค์กร 
 2.3.3 ความเข้าใจในการด�าเนินงานที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ
   สีเขียวขององค์กร
 2.3.4 ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะเก่ียวกับประเดน็ทีจ่�าเป็น
   ต่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการสีเขียวขององค์กร

 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
 ส�านัก/โครงการ/ศูนย์ ได้น�าส่งแบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัย 
ข้อมูลที่ได้น�ามารวบรวม ลงรหัส และคีย์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel และวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติเิชงิพรรณนาประกอบ
ด้วย ค่าความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และการจดัอนัดบัด้วยค่าถ่วงน�า้หนกั
ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

3. ผลและวิจารณ์ (Results and Discussion)
 ผู้วิจัยได้รบัแบบสอบถามกลบัมาจ�านวนทัง้สิน้ 291 ฉบบั จาก
ผู้ท่ีท�างานในห้องปฏิบัติการเคมีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตรงกับกลุ่ม
ตวัอย่างตามวัตถปุระสงค์ของการวจิยั โดยคดิเป็นอตัราการตอบกลบั
ทั้งสิ้นร้อยละ 68.8 ของอัตราก�าลัง วศ. และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้
สถิติเชิงพรรณนา ในรูปของค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการจัด
อันดับด้วยค่าถ่วงน�้าหนัก [9] ซึ่งโดยทั่วไป กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 61.7 เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 72.1 เป็นผู้มีอายรุะหว่าง 26 – 50 
ปี และร้อยละ 90.6 เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
ซ่ึงจัดเป็นบุคลากรในวัยท�างานที่มีคุณวุฒิในการปฏิบัติงานในห้อง
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้

 3.1 การเข้าร่วมการฝึกอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วกับห้องปฏบิติั

การสีเขียว
ในส่วนการศกึษาข้อมลูของผูต้อบแบบสอบในการเข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ จากการฝึกอบรมระดับบุคคลซึ่ง
จัดโดยส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรม
วิทยาศาสตร์บริการ (วศ. พศ.) ตามรายละเอียดหลักสูตรในตารางที่ 
1 โดยล�าดับที่ 1 เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการทดสอบ สอบเทียบ และ
เทคนิคการทดสอบ และล�าดับที่ 2 – 5 เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับห้อง
ปฏิบัติการสีเขียว 
 โดยทั่วไป บุคลากร วศ. สามารถเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรได้ตามความสนใจ หรือตามที่หัวหน้างานก�าหนด ทั้งนี้ ข้อ
ค�าถามก�าหนดให้ผูต้อบแบบสอบถามเลอืกหลกัสตูรท่ีเคยเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม โดยเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ซึ่งได้รับแบบสอบถามตอบ
กลับในเรื่องดังกล่าวจ�านวน 287 ฉบับ โดย 79 ฉบับเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ไม่เคยเข้าร่วมการอบรม ดังนั้น จ�านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เคยเข้าร่วมการฝึกอบรม คิดเป็นจ�านวน 208 คนซึ่ง
เมือ่นบัจ�านวนความถ่ีของค�าตอบได้ท้ังสิน้ 462 ค�าตอบ และเมือ่เรยีง

ล�าดับหลักสูตรที่มีผู้เข้าร่วมการอบรมจาก “มาก” ไป “น้อย” สรุป
ได้ดังตารางที่ 1
ตารางท่ี 1 ความถีแ่ละร้อยละของผูเ้ข้าร่วมการฝึกอบรมของวศ.พศ.
ที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ

ล�าดับ
ที่

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม
ความถี่ของผู้ที่
ตอบในหัวข้อดัง
กล่าว ÷ 208*

ร้อยละ

1

หลักสูตรอื่นด้านการสอบ
เทียบเคร่ืองมือวัด ด้านการ
ควบคมุคณุภาพ ด้านเทคนคิ
การวิเคราะห์เคมีพื้นฐาน 
ด้านเทคนคิการวเิคราะห์โดย
ใช้เครื่องมือ ด้านจุลชีวิทยา 
และเทคนิคการวิเคราะห์
ทดสอบต่าง ๆ

142 68.3

2
หลักสูตรความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ

132 63.5

3
หลักสตูรการควบคมุและการ
จัดการสารเคมีอันตราย

68 32.7

4
หลักสูตรการก�าจัดของเสีย
อันตรายในห้องปฏิบัติการ

61 29.3

5
หลักสูตรการออกแบบห้อง
ปฏิบัติการเคมีเพื่อความ
ปลอดภัย

59 28.4

รวมความถี่ 462

หมายเหตุ * 208 หมายถึง จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามในข้อดังกล่าว
 จากตารางท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมการฝึกอบรมที่
เก่ียวกบัห้องปฏบิตักิารในด้านการบรกิารทดสอบ คดิเป็นร้อยละ 68.3 
และหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการสีเขียวท่ีเป็นหลักสูตรพื้นฐาน 
ได้แก่ หลกัสตูรความปลอดภัยในห้องปฏิบตักิาร คดิเป็นร้อยละ 63.5 
ซึ่งเมื่อเทียบกับหลักสูตรที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการสีเขียวเฉพาะด้าน 
เช่น การจัดการสารเคมีอันตราย การก�าจัดของเสียอันตราย คิดเป็น
ร้อยละระหว่าง 28.4 – 32.7 ดังนั้น การเพิ่มจ�านวนบุคลากรให้เข้า
ร่วมการฝึกอบรมหลกัสตูรทัง้หลกัสตูรขัน้พืน้ฐานและหลกัสตูรเฉพาะ
ด้านดังที่กล่าวมาแล้ว จะช่วยให้บุคลากรมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ
ห้องปฏิบัติการสีเขียวเพิ่มขึ้น

 3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการเคมีขององค์กร
 ข้อค�าถามทีเ่กีย่วกบัความคิดเหน็ของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็นผูป้ฏบิตัิ
งานในห้องปฏิบตักิารเคมโีดยตรง จ�านวน 262 คน เกีย่วกบัห้องปฏบิตัิ
การของ วศ. ซึ่งมีข้อค�าถามที่เป็นแนวคิดของการจัดท�าห้องปฏิบัติ
การสีเขียวเบือ้งต้น ผลการวิเคราะห์ความคดิเหน็สรุปได้ดงัตารางที ่2



74 Bulletin of Applied ScienceS Vol. 5 no. 5 AuguSt 2016

ตารางที่ 2 จ�านวน (ร้อยละ) ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อประเด็นค�าถามที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการเคมีขององค์กร

ประเด็นค�าถาม จ�านวน
ความคิดเห็น (ร้อยละ)

ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ

1. ห้องปฏบิตักิารของท่านมเีป้าหมายและการบรหิารจดัการเพือ่ความปลอดภยัของบคุลากร 
สถานที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

258
163

(63.2)
21

(8.1)
74

(28.7)

2. ห้องปฏิบัติการของท่านมีคู่มือการบริหารจัดการด้านพลังงาน 257
32

(12.5)
116

(45.1)
109

(42.4)

3. ห้องปฏิบัติการของท่านมีคู่มือการบริหารจัดการสารเคมี 256
83

(32.4)
76

(29.7)
97

(37.9)

4. ห้องปฏิบัติการของท่านมีคู่มือการบริหารจัดการของเสียอันตราย 257
70

(27.2)
78

(30.4)
109

(42.4)

5. ห้องปฏิบัติการของท่านมีคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 256
104

(40.6)
60

(23.4)
92

(35.9)

6. ห้องปฏิบัติการของท่านมีแผนงานการลดการใช้พลังงานของห้องปฏิบัติการในระยะยาว 256
72

(28.1)
69

(27.0)
115

(44.9)

7. ห้องปฏิบัติการของท่านติดต้ังระบบการถ่ายเทอากาศ การระบายอากาศและการปรับ
อากาศเพื่อควบคุมการหมุนเวียนของอากาศในห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

257
106

(41.2)
67

(26.1)
84

(32.7)

8. ห้องปฏิบัติการของท่านมีระบบการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ 257
85

(33.1)
72

(28.0)
100

(38.9)

9. ห้องปฏิบัติการของท่านมีการแยกพื้นที่ห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมีออกจากพื้นที่อื่น ๆ 
อย่างชัดเจน เพื่อลดโอกาสในการรับสัมผัสสารเคมีอันตรายของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

258
140

(54.3)
66

(25.6)
52

(20.2)

10. ห้องปฏิบัติการของท่านมีการติดสติ๊กเกอร์หรือโปสเตอร์เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก
ในการประหยัด หรือรีไซเคิลพลังงานและน�้า ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน

258
108

(41.9)
89

(34.5)
61

(23.6)

11. ห้องปฏิบัติการของท่านมีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดการห้อง
ปฏิบัติการสีเขียว

256
92

(35.9)
41

(16.0)
123

(48.0)

12. บคุลากรในห้องปฏบิตักิารทกุคนมส่ีวนร่วมในการท�างานด้านการจดัการห้องปฏบัิติการ
สีเขียว

259
105

(40.5)
45

(17.4)
109

(42.1)

13. ท่านเหน็ความส�าคญัและต้องการให้ห้องปฏิบัติการของท่านมกีารจดัการห้องปฏบิติัการ
สีเขียว

256
218

(85.2)
6

(2.3)
32

(12.5)

 จากตารางที่ 2 ข้อ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 63.2 เห็นว่า ห้องปฏิบัติการของตนเองมีเป้าหมายและการบริหารจัดการเพื่อ
ความปลอดภัยของบุคลากร สถานที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ห้องปฏิบัติการสีเขียว โดยร้อยละ 8.1 ไม่เห็นด้วย ในขณะที่ร้อยละ 28.7 ยังไม่แน่ใจ ซึ่งสะท้อนถึงความเข้าใจในเป้าหมายและการบริหาร
จัดการของห้องปฏิบัติการที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ผลวิเคราะห์ประเด็นค�าถามเกี่ยวกับองค์ประกอบเบื้องต้นของห้องปฏิบัติการสีเขียว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ “ไม่แน่ใจ” 
หรอืคิดห้องปฏบิตักิารของตนเอง “ไม่ม”ี คูม่อืการบรหิารจดัการด้านพลงังาน คูม่อืการบรหิารจัดการสารเคม ีคูม่อืการบรหิารจดัการของเสีย
อันตราย คู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และแผนงานการลดการใช้พลังงานของห้องปฏิบัติการในระยะยาว ตลอด
จนระบบการถ่ายเทอากาศและระบบการจัดการสารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงถึงความเข้าใจในห้องปฏิบัติการภายในองค์กรที่แตกต่าง
กัน
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 จากข้อ 13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 85.2 เห็นความส�าคัญและต้องการให้ห้องปฏิบัติการของตนเองมีการจัดการห้องปฏิบัติ
การทีเ่ป็นสีเขยีว แต่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ “ไม่แน่ใจ” หรอืคดิว่าห้องปฏบัิตกิารของตน “ไม่ม”ี แนวทางปฏบิตัทิีส่อดคล้องกบัแนวคดิ
ของการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียว นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบเพียงร้อยละ 40.5 คิดว่า บุคลากรในห้องปฏิบัติการทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ท�างานด้านการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียว จากข้อมูลดังกล่าว แม้ว่ามีข้อมูลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของบุคลากร วศ. ที่จะ
จัดท�าห้องปฏิบัติการสีเขียว แต่ในเชิงปฏิบัติแล้วนั้นยังไม่เป็นไปในทางเดียวกัน และการมีส่วนร่วมในการลงมือจัดท�าห้องปฏิบัติการสีเขียว
นั้น น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่าง

 3.3 ความเข้าใจในการด�าเนินงานที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการสีเขียวขององค์กร 
 ตารางที่ 3 น�าเสนอผลการส�ารวจความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการด�าเนินงานที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการสีเขียวในระดับ
องค์กร 
ตารางที ่3 จ�านวน (ร้อยละ) ของความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามต่อการด�าเนนิงานทีเ่ก่ียวกับห้องปฏบิตักิารสเีขยีวในระดบัองค์กร

ประเด็นค�าถาม จ�านวน
ความคิดเห็น (ร้อยละ)

ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ

1. องค์กรของท่านมีนโยบายสนับสนุนการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม 286
77

(26.9)
46

(16.1)
163

(57.0)

2. องค์กรของท่านมีการรณรงค์เพื่อให้ตระหนักถึงความเป็นสีเขียวโดยทั่วกัน 285
79

(27.7)
43

(15.1)
163

(57.2)

3. องค์กรของท่านมีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาห้องปฏิบัติการไปสู่ห้องปฏิบัติ
การสีเขียว

286
65

(22.7)
55

(19.2)
166

(58.0)

4. องค์กรของท่านมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายใน
องค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

285
95

(33.3)
36

(12.6)
154

(54.0)

5. ผู้บริหารในองค์กรให้ความส�าคญัในการพฒันาห้องปฏบิตักิารไปสูก่ารเป็นห้องปฏบิตักิาร
สีเขียว

285
98

(34.4)
31

(10.9)
156

(54.7)

 
 จากมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โดยเฉลี่ยแล้ว ประมาณหนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า องค์กรของ
ตนเองมีนโยบายสนับสนุนการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม มีการด�าเนินการต่าง ๆ เช่น การรณรงค์ให้เกิดความตระหนัก 
การตดิตามผลการพฒันาความเป็นสเีขยีวของห้องปฏบิตักิาร มกีารส่ือสารภายในองค์กรถงึความมุง่มัน่ทีจ่ะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ตลอด
จนผู้บริหารในองค์กรให้ความส�าคัญในการพัฒนาห้องปฏิบัติการสีเขียว ในขณะท่ีประมาณสองในสามมีความคิดเห็นว่า “ไม่มี” หรือ “ไม่
แน่ใจ” ในเร่ืองดงักล่าว ซึง่แสดงให้เหน็ว่า ผูป้ฏบิตังิานมคีวามเข้าใจในการด�าเนนิงานเกีย่วกบัห้องปฏิบัติการสีเขียวทีแ่ตกต่างกนั และไม่เป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน
 3.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการสีเขียวขององค์กร
การวิเคราะห์ความคิดเห็นและประเด็นที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการสีเขียวของ วศ. ด้วยการระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนิน
การจ�านวน 5 ประเด็นค�าถาม ได้แก่ การตระหนักรู้ บุคลากรที่มีความรู้ งบประมาณ การฝึกอบรม สถานที่/เครื่องมือ/อุปกรณ์ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 98 มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยทั้งหมดมีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการสีเขียวขององค์กร สรุปข้อมูลได้
ดังตารางที่ 4
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    ประเด็นที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็น
ห้องปฏิบัติการสีเขียวขององค์กร

อันดับที่ 

1

อันดับที่ 

2

อันดับที่ 

3

อันดับที่ 

4

อันดับที่ 

5
รวม

1. การตระหนักรู้ของคนในองค์กรและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ความส�าคัญและประโยชน์ของการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียว

141
(705)

30
(120)

36
(108)

24
(48)

19
(19)

250
(1,000)

2. บุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียว 21
(105)

94
(376)

73
(219)

42
(84)

20
(20)

250
(804

3. สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อจัดท�าห้องปฏิบัติการ
สีเขียว

8
(40)

39
(156)

50
(150)

59
(118)

93
(93)

249
(557)

4. งบประมาณในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องปฏิบัติ
การสีเขียว

52
(260)

46
(184)

40
(120)

77
(154)

35
(35)

250
(753)

5. การฝึกอบรมด้านการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียวให้กับ
บุคลากรในองค์กร

28
(140)

41
(164)

51
(153)

48
(96)

83
(83)

251
(636

จากตารางที ่4 เมือ่ให้ผูป้ฏบิตังิานเรยีงล�าดบัความส�าคญัของปัจจยัต่างๆ ดงักล่าว จาก “มาก” ไป “น้อย” โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์ความถีด้่วย
ค่าถ่วงน�้าหนัก (อันดับที่ 1 เท่ากับ 5 อันดับที่ 2 เท่ากับ 4 เป็นต้น) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญ ดังนี้
 ล�าดบัที ่1  ได้แก่ การตระหนกัรูข้องคนในองค์กรและผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกับความส�าคญัและประโยชน์ของการจดัการห้องปฏิบตักิารสเีขยีว 
 ล�าดับที่ 2   ได้แก่ บุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียว 
 ล�าดับที่ 3   ได้แก่ งบประมาณในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องปฏิบัติการสีเขียว 
 ล�าดับที่ 4  ได้แก่ การฝึกอบรมด้านการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียวให้กับบุคลากรในองค์กร 
 ล�าดับที่ 5 ได้แก่ สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อจัดท�าห้องปฏิบัติการสีเขียว
 การรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นค�าถามปลายเปิดพบว่า มีการแสดงความคิดเห็นท้ังหมด 
16 ความคิดเห็น ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นความต้องการ ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม จริงจัง และมีความต่อเนื่อง 
การจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินการพัฒนา การออกแบบห้องปฏิบัติการท่ีช่วยให้ประหยัดพลังงานและมีความปลอดภัย การก�าหนด
แนวทางการจัดการสารเคมีเหลือใช้ การเบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจากส่วนกลางได้ และอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปในทางเดียวกันกับข้อมูลใน
ตารางที่ 4 

 3.5 ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดท�าห้องปฏิบัติการสีเขียวของ วศ.
 จากการประมวลผลข้อมูลจากข้อ 3.1 – 3.4 นั้น ผู้วิจัยเสนอแนะแนวทางในการจัดท�าห้องปฏิบัติการสีเขียวของ วศ. อย่างยั่งยืน ดังนี้
 1. องค์กรควรสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับความเป็นสีเขียวที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมให้
หัวหน้างานกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสนใจด้วยการให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวเพิ่มขึ้น การวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการสีเขียว หรือการรณรงค์การประหยัดพลังงานโดยใช้สติ๊กเกอร์ โปสเตอร์ หรือสัญลักษณ์ที่เห็นได้ชัดเจน
 2. องค์กรควรเพิ่มการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับการด�าเนินงานเรื่องห้องปฏิบัติการสีเขียวอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และบคุลากรภายในองค์กรมคีวามเข้าใจทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เช่น การจดัสมัมนาและกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง หรอืการใช้เทคนคิการสือ่สาร
เชิงวจนภาษา หรือด้วยภาษาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
 3. องค์กรควรเพ่ิมการสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมของในการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียว เพ่ือให้เกิดการด�าเนินการจัดท�าห้อง
ปฏบิตักิารสเีขยีวร่วมกันทัว่ถงึทัง้องค์กร เช่น การสนบัสนนุของผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบับนจนถงึระดบัล่าง (Top-down management support) 
ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของด้านความปลอดภัยในทุกระดับ (Safety ownership at all levels) จะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานมีการร่วมมือที่เป็นหนึ่งเดียวในการลงมือจัดท�าห้องปฏิบัติการสีเขียว
 4. องค์กรควรวางแผนระยะยาวในการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรในการสนับสนุนการจัดท�าห้องปฏิบัติการสีเขียว โดยเฉพาะ
การพัฒนาด้านบคุลากรเป็นส�าคญั ตลอดจนด้านอืน่ๆ เช่น การจดัหาผูเ้ชีย่วชาญเป็นทีป่รกึษาในการด�าเนนิงาน การจดัสรรงบประมาณ สถาน
ท่ี เครื่องมือ และอุปกรณ์ และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ การพัฒนาห้องปฏิบัติการตามแนวโน้มของความเป็นเขียวในระดับสากลนั้น 

ตารางที่ 4 ความถี่ (ค่าถ่วงน�้าหนัก) ของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อประเด็นที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็น
ห้องปฏิบัติการสีเขียวขององค์กร
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ผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นความส�าคัญที่ต้องการให้องค์กรส่งเสริมการพัฒนาห้องปฏิบัติการสีเขียวด้วยการสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคคลากรใน
องค์กร ดังนั้น องค์กรควรให้ความส�าคัญการพัฒนาบุคลากรเป็นหลัก ซึ่งการให้ความรู้ในหลักการและแนวปฏิบัติด้านการจัดการ
ห้องปฏิบัติการสีเขียวท่ีถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัติงาน จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในนโยบาย และปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ด้านความปลอดภยัในห้องปฏบิตักิารสเีขยีว ทัง้นี ้การสร้างความตระหนักรูร่้วมกับการพัฒนาศกัยภาพของบุคลากร วศ. จะท�าให้ วศ. มกี�าลงั
คนที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในการจัดท�าห้องปฏิบัติการสีเขียวขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

4. สรุป (Conclusion)
 จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของ วศ. มีความเข้าใจและเห็นความส�าคัญของการจัดท�าห้องปฏิบัติสีเขียว
ขององค์กร ตลอดจนแสดงความมุ่งม่ันและความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือในการจัดท�าห้องปฏิบัติการสีเขียว อย่างไรก็ดี ผู้ปฏิบัติงานยังมี
ความเข้าใจในแนวปฏิบัติหรือเป้าหมายขององค์กรท่ีไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น องค์กรควรมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และให้
ความรู้ผู้ปฏิบัติการในด้านการจัดท�าห้องปฏิบัติการสีเขียว และสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานลงมือจัดท�าห้องปฏิบัติการสีเขียวให้เป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ องค์กรควรส่งเสริมความยั่งยืนของห้องปฏิบัติการ ด้วยการสื่อสารภายในองค์กรอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจความเป็นสีเขียวของห้องปฏิบัติการ และมีการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายในองค์กร การศึกษาวิจัยต่อยอดด้านการวิเคราะห์
พฤตกิรรมหรอืการวเิคราะห์ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมของผูป้ฏบิติังานในห้องปฏบิติัการ จะท�าให้สามารถก�าหนดแนวทางการส่งเสรมิในเรือ่ง
ดังกล่าวภายในองค์กรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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