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เรื่อง
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การวิเคราะหการใหบริการหองปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มาลินี เห็มลา

งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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งานวิ จั ย การวิ เ คราะห ก ารให บ ริ ก ารห อ งปฏิ บั ติ ก าร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูล มีวัตถุ ประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพป ญหาในการใหบริการหองปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในดานหองปฏิบัติการ ดานเครื่องมือและอุปกรณ ดานบุคลากร
ด า นมาตรฐานความปลอดภั ย และด า นสิ่ ง แวดล อ ม และเพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการพั ฒ นาการ
ใหบริการหองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสามารถบริการไดอยางมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ และคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนตอ
ผูสนใจศึกษาคนควา
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าวิท
ยาล
ัยรา
ช

มาลินี เห็มลา
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การวิจัย ในครั้งนี้ มีวั ตถุป ระสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาในการใหบ ริการหองปฏิบั ติก าร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในดานหองปฏิบัติการ ดานเครื่องมือและอุปกรณ ดานบุคลากร ดาน
มาตรฐานความปลอดภัย และดานสิ่งแวดลอม และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการใหบริการ
ห อ งปฏิ บั ติ ก าร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ให ส ามารถบริ ก ารได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพ และคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการทําวิจัยจากการบันทึกการใช
บริการหองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก ขอมูลจากหนังสือราชการที่ขอความ
อนุเคราะหทั้งจากหนวยงานทั้งภายนอกและภายใน และขอมูลนักศึกษาที่มีตารางเรียนหองปฏิบัติการ
กลุ ม เป า หมายบุ ค ลากรภายนอก 368 คน นั ก ศึ ก ษา 236
และอาจารย /นั ก วิ จั ย 15 คน
วิเคราะหขอมูลทางสถิติหาคาเฉลี่ย และคารอยละ การวิเคราะหความเห็นเกี่ยวกับระดับปญหา เปน
แบบมาตราสวน โดยการแบงชวงคะแนนเฉลี่ยเปนเกณฑมาตราฐาน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบคา
คะแนนที่คํานวณได ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมระดับความคิดเห็นของผูใชบริการเกี่ยวกับสภาพ
ปญหาการใชบริการหองปฏิบัติการ ดานหองปฏิบัติการ ดานเครื่องมือและอุปกรณ ดานบุคคลากร
ด า นมาตรฐานความปลอดภั ย อยู ใ นระดั บ ปานกลางถึ ง มาก ส ว นป ญ หาที่ น า เป น ห ว ง คื อ ด า น
สิ่งแวดลอม อยูในระดับมากถึงมากที่สุด
คําสําคัญ : การวิเคราะหการใหบริการ , หองปฏิบัติการ , สภาพปญหา
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ วิเคราะหและพัฒนาการใหบริการหองปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยความ
กรุณาและการอนุเคราะหจากหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้
ขอขอบคุณรองศาสตราจารยวิราพร พงศอาจารย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองลักษม
จิตตการุญ ที่ไดใหคําแนะนํา แนวคิด มุมมองและขอเสนอแนะ ตลอดจนใหกําลังใจในการทําวิจัยใน
ครั้งนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
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ขอขอบคุ ณ คณะผูบ ริหาร คณาจารย เจาหนาที่และนัก ศึกษาคณะวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ไดใหคําปรึกษา และใหขอมูลเพื่อใชในการทําวิจัยจน
สําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอขอบคุณกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ไดสนับสนุนทุน
การวิจัยครั้งนี้
ทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจน
สงเสริมการศึกษา และใหกําลังใจเปนอยางดี อีกทั้งขอขอบคุณพี่ๆ นักวิทยาศาสตร ที่ใหการสนับสนุน
และชวยเหลือดวยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทาน ที่ผูวิจัยไดศึกษา
คนควาและนํามาอางอิงในการทําวิจัย จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

มาลินี เห็มลา
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สารบัญภาพ
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บทที่
1 บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับหองปฏิบัติการ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหองปฏิบัติการ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3 วิธีดําเนินการวิจัย
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใช
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใหบริการหองปฏิบัติการ

สารบัญ (ตอ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หนา
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล
ขอเสนอแนะ
เอกสารอางอิง
ภาคผนวก
ประวัติผูวิจัย
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หนา
ตารางที่
1. แสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยาง
23
2. แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามเพศ

24

3. แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามสถานะของผูรับบริการ

25

4. แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามวัตถุประสงคของการใชบริการ

25

5. แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามความถี่ของการใชบริการ

26

6. แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามเวลาที่ใชบริการแตละครั้ง

26

7. แสดงความคิดเห็นของผูใชบริการหองปฏิบัติการเกี่ยวกับปญหาการใหบริการ
หองปฏิบัติการ จําแนกดานหองปฏิบัติการ
8. แสดงความคิดเห็นของผูใชบริการหองปฏิบัติการเกี่ยวกับปญหาการใหบริการ
ในการใหบริการหองปฏิบัติการ จําแนกดานเครื่องมือและอุปกรณ
9. แสดงความคิดเห็นของผูใชบริการหองปฏิบัติการเกี่ยวกับปญหาการใหบริการ
ในการใหบริการหองปฏิบัติการ จําแนกดานบุคลากร
10. แสดงความคิดเห็นของผูใชบริการหองปฏิบัติการเกี่ยวกับปญหาการใหบริการ
ในการใหบริการหองปฏิบัติการ จําแนกดานมาตรฐานความปลอดภัย

27
27
28
29
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11. แสดงความคิดเห็นของผูใชบริการหองปฏิบัติการเกี่ยวกับปญหาการใหบริการ
หองปฏิบัติการ จําแนกดานสิ่งแวดลอม
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1 องคประกอบความปลอดภัย 7 ดาน
6
2 ทําเลที่ตั้งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนา “คน” ใหเปนคนโดยสมบูรณเปนบุคคลที่มีคุณภาพ
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ซึ่งจะสงผลใหมีการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ซึ่งในการพัฒนาประเทศที่ผานมา ประเทศไทยมี
การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจจากประเทศเกษตรกรรมไปสูประเทศอุตสาหกรรมใหมอยางรวดเร็ว

ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาหลายประการได แ ก ป ญ หาทางด า นเกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม มลพิ ษ ทาง
สิ่งแวดลอม และปญหาดานสุขภาพและอนามัย เปนตน โดยการพัฒนาประเทศเพื่อมุงไปสูการเปน
ประเทศอุตสาหกรรมอยางมีดุลยภาพกับชีวิตมนุษย สังคม และสิ่งแวดลอมโดยที่ไมกอปญหาหรือ

ผลขางเคียงตามมานั้น จะตองประกอบดวยแนวดําเนินการดานการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตรประยุกตในระดับตางๆ ที่ตรงกับความตองการของทองถิ่นและประเทศทั้งในดาน

ปริมาณและคุณภาพ และการพัฒนาพลเมืองทั่วไปของประเทศใหมี ความรู ความเขาใจพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
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สั ง เคราะห สามารถตั ด สิ น ใจ เกี่ ย วกั บ ป ญ หาต า งๆ อย า งมี เ หตุ ผ ล มี เ จตคติ แ ละค า นิ ย มเชิ ง
วิทยาศาสตรรูจักเลือกและใชวิทยาศาสตรอยางถูกตอง

จากสภาพปญหาที่กลาวขางตน ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรงพัฒนากําลังคน

ดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกตอยางตอเนื่อง เนื่องจากประเทศไทยยังมีปญหาการขาด
แคลนบุ ค ลากรด า นวิ ท ยาศาสตร อ ยู ม าก และแต ล ะป ส ถานศึ ก ษาก็ ไ ม ส ามารถที่ จ ะผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ทางดานนี้ใหสนองตอบตอความตองการของตลาดแรงงานทั้งในภาครัฐและเอกชนได ผูที่สนใจเขามา
เรียนในสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรยังมีจํานวนนอย หรือจบออกมาแลวไมไดประกอบอาชีพตามที่
เรีย นมา ซึ่งหากสภาพการณ ยั งเป นเชนนี้โ ดยยั งไม มีก ารแกไ ข การขาดแคลนกํ าลั งคนทางดา น
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกตก็จะทวียิ่งรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการขาดแคลนครู ทางดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีจะเพิ่มมากขึ้นในทุกระดับ นอกจากนี้ประชาชนสวนใหญ
ของประเทศ โดยเฉพาะในชนบทยังมีความลาหลังทางดานวิทยาศาสตรอยูมาก ไมสามารถที่จะนํา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีอยูมาใชพั ฒนาคุณ ภาพชีวิต ไมสามารถพั ฒนาทรัพยากรที่มีอ ยูใ น
ทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุดได ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกใชโดยขาดความระมัดระวัง
ขาดโอกาสที่จะไดรับ ขอมู ลขาวสาร ขาดแหลงบริก ารทางวิทยาศาสตร ซึ่งสิ่งเหลานี้จะกอ ใหเกิด
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ปญหาและผลกระทบตอประเทศหลายประการ จนในที่สุดจะสงผลใหผลผลิตทางอุตสาหกรรมของ
ประเทศไมไดรับการพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้น และไมสามารถแขงขันในตลาดโลกได

เพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษาในทองถิ่นใหสูงขึ้น ดวยการเปนแหลงพัฒนาศักยภาพและสรางความแข็งแกรงดาน
การเรียนการสอนใหแกครูวิทยาศาสตรและแหลงบริการวิชาการทางวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ประยุกตแกชุมชนและทองถิ่น เพื่อพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีการเรียนการสอนและ
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชหองปฏิบัติการ และหองปฏิบัติการนั้นมีความสําคัญตอนักศึกษาในการ

เรียนในรายวิชาพื้นฐานเปนอยางมาก ดานหองปฏิบัติการจึงไดมีการจัดการสิ่งแวดลอม เครื่องมือ

อุ ป กรณ และห อ งปฏิ บั ติ ก ารให ป ลอดภั ย และได ม าตรฐาน และเพื่ อ ให ห อ งปฏิ บั ติ ก ารนั้ น เอื้ อ ต อ
การศึกษาและการใชบริการอยางปลอดภัย พรอมทั้งเปนการใหบริการวิชาการเกี่ยวกับหองปฏิบัติการ
และเครื่องมือวิทยาศาสตร โดยใหโอกาสผูใชบริการไดลงมือปฏิบัติการจริง ซึ่งผูใชบริการไดใชอุปกรณ

ที่มีอยูในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรอีกดวย การบริหารจัดการและการจัดระบบการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เปนสวนสําคัญยิ่งในการสนับสนุนการเรียนการสอนใหสมบูรณแบบ

ตามหลั ก สู ต รของคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ก ารเรี ย นการสอนทางด า นวิ ท ยาศาสตร
สาขาวิช าตา งๆ ทั้ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ เพื่ อ จั ด ระเบี ย บและระบบงาน การจั ด ระบบความ
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ปลอดภัยในหองปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตอสภาพการปฏิบัติงานแตละหนวยงาน การ
บริหารงาน ภาระงาน นอกจากนี้งบประมาณก็มีความสําคัญตอการบริหารงานทุกประเภทใหดําเนินไป
ดวยความสะดวก การใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา

ดวยเหตุนี้ ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการใหบริการหองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อจะเปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหสามารถทราบถึง

สภาพป ญ หา และอุ ป สรรคที่ มีผลตอ การปฏิบัติงานในสภาพปจ จุบัน เพื่อ เปน รากฐานในการวาง
แนวทางและกําหนดนโยบายในการจัดระเบียบการใหบริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป ทั้ง
ยังเปนแหลงศึกษาดูงานแกสถานศึกษาทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยเปนอยางดี
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย

1.2.1 เพื่ อ ศึก ษาสภาพป ญ หาในการให บ ริก ารห อ งปฏิ บั ติก าร ในด า นห อ งปฏิ บั ติก าร ด า น
เครื่องมือ และอุ ปกรณ ดานบุคลากร ดานมาตรฐานความปลอดภัย และดานสิ่งแวดลอ ม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2

1.2.2 เพื่อ ศึกษาแนวทางในการพั ฒนาการใหบริก ารหองปฏิบั ติการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภั ฏพิบูลสงคราม ใหสามารถบริการไดอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ และคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
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1.3.1 ขอบเขตของเนื้อหา ไดแก การวิเคราะหการใหบริการหองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ประกอบด ว ย ด า นห อ งปฏิ บั ติ ก าร ด า น
เครื่องมือและอุปกรณ ดานบุคลากร ดานมาตรฐานความปลอดภัย และดานสิ่งแวดลอม ปจจัย
สวนบุคคลประกอบดวย เพศ สถานะของผูใชบริการ วัตถุประสงคของผูใชบริการ ความถี่ของการ
ใชบริการ และเวลาที่ใชบริการแตละครั้ง
1.3.2 แหลงขอมูลการศึกษา ไดแก แบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการหองปฏิบัติการ ตั้งแต
ป 2556-2558
1.3.3 ขอบเขตสถานที่ ไดแก หองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
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1.4 นิยามศัพทเฉพาะ
1.4.1
การใหบริการหองปฏิบัติการ หมายถึง การอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูใชบริการได
สามารถทําการทดลองตางๆ ในหองปฏิบั ติก ารได ไดแก การเบิก คืน เครื่อ งแกว , สารเคมี,
เครื่องมือวิทยาศาสตรหรือการขอใชหองปฏิบัติการนอกเวลาราชการ

1.4.2 ผูใชบริการ หมายถึง บุคคลภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มา
ใชบริการหองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.4.3 หองปฏิบัติการ หมายถึง หองปฏิบัติการที่มีเครื่องมือและอุปกรณในการเรียนการสอน
และการวิจัย โดยไดรับบริก ารของเจาหนาที่ปฏิบัติการในหองปฏิบัติการและสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ

1.4.4 สภาพปญหา หมายถึง สิง่ ที่เปนอุปสรรคตอการใชบริการหองปฏิบัติการ หรือสิ่งที่เปนขอ
ขัดขวางมิใหสนองตอบตอความตองการของผูใชบริการหองปฏิบัติการ
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.5.1 ทราบปญหาในการใหบ ริก ารหองปฏิบัติการ ในดานหองปฏิบัติการ ดานเครื่องมือ และ
อุปกรณ ดานบุค ลากร ดานมาตรฐานความปลอดภัย และดานสิ่งแวดลอมในหองปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.5.2 ทราบแนวทางในการพัฒนาการใหบริการหองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใหสามารถบริการไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
และคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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ในการวิเคราะหการใหบริการหองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับหองปฏิบัติการ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหองปฏิบัติการ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับหองปฏิบัติการ

จากงานวิจัยของวราพรรณ ดานอุตรา และคนอื่นๆ(2555, 2556, 2557) ไดชี้ใหเห็นวาการ
จัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบของความปลอดภัย 7 องคประกอบ
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ที่เ ชื่อ มโยงและสั ม พั น ธ กั น (ภาพที่ 1) ซึ่ งแต ล ะองคป ระกอบมีค วามสํ าคั ญ ในการทํ าให เ กิด ความ
ปลอดภัยของหองปฏิบัติการ ไดแก

1) การบริหารระบบการจัดการการความปลอดภัย ที่ตองทําหลายดานสอดคลองกัน ตั้งแต
ระดั บ นโยบายที่เ ห็ น ความสําคัญ งานดานความปลอดภัย ของหองปฏิบัติก าร จึงควรมี
ขอมูลระดับนโยบายและแผนงาน ทั้งเชิงโครงสรางและการกําหนดผูรับผิดชอบ

2) ระบบการจัดการสารเคมี ที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสาร มีระบบการจัดการ
สารเคมีที่ดีทั้งระบบขอมูล การจัดการ การเคลื่อนยาย และการจัดการสารเคมีทีไมใชแลว

3) ระบบการจัดการของเสีย การจําแนกและการเก็บขอมูลที่ถูกวิธี เพื่อรอการกําจัดโดยไมมี
การแพรกระจายสูสิ่งแวดลอม

4) ลักษณะทางกายภาพหองปฏิบัติการ อุป กรณและเครื่องมือ ที่เอื้อ ตอการทํางานอยาง
ปลอดภัยทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน

5) ระบบการปองกันและแกไขภัยอันตราย ที่ตองบริหารความเสี่ยงจากขอมูลจริง ซึ่งมีลําดับ
ความคิดตั้งแตตนจากการกําหนดไดวาอะไรคือปจจัยเสี่ยง ผูปฏิบัติตองรูวาใชสารใด คน
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อื่นในที่เดียวกันกําลังทําอะไรที่เสี่ยงอยูหรือไม ปจจัยเสี่ยงดานกายภาพคืออะไร มีการ
ประเมินความเสี่ยงหรือไม
6) การใหค วามรู พื้ น ฐานเกี่ย วกั บ ความปลอดภั ย ในห อ งปฏิ บั ติ ก าร ที่จ ะช ว ยลดการเกิ ด
อันตรายจากพฤติกรรมเสี่ยง ตองมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวของ โดยใหความรู
พื้นฐานที่เหมาะสม จําเปน และอยางตอเนื่องตอกลุมเปาหมายที่มีบทบาทตางกัน ถึงแม
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องคก รหรื อ หนว ยงานจะมีร ะบบการบริ หารจั ด การอย างดี หากบุ ค คลในองคก รหรื อ
หนวยงานขาด จะกอใหเกิดอันตรายและความเสียหายตางๆ ได

7) การจัดการขอมูลและเอกสาร ที่สามารถใชเปนหลักฐานบันทึกที่สามารถสงงานตอกันได
หากมีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบ และเปนการตอยอดของความรูในทางปฏิบัติ ใหการพัฒนา
ความปลอดภัยเปนไปไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน

การบริหารระบบ
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การจัดการความ

การจัดการขอมูล

ปลอดภัย

เอกสาร

ระบบจัดการ
สารเคมี

ความปลอดภัยของ

การใหความรูพื้นฐาน

เกี่ยวกับความปลอดภัย

หองปฏิบัติการ

ในหองปฏิบัติการ
ระบบการปองกันและ
แกไขภัยอันตราย

ระบบการ
จัดการของเสีย

ลักษณะทางกายภาพ
ของหองปฏิบัติการ

อุปกรณและเครื่องมือ

ภาพที่ 1 องคประกอบความปลอดภัย 7 ดาน
ที่มา : วราพรรณ และคนอื่นๆ 2555,11
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2.1.1 หองปฏิบัติการ
จากงานวิจัยของฉัตรชัย วิริยะไกรกุล(2551 : 36) ไดใหความหมายของหองปฏิบัติการ คือ
สถานที่ซึ่งเก็บเครื่องมือวิทยาศาสตรใหอยูในสภาวะที่ถูกควบคุม ปราศจากสิ่งรบกวนจากภายนอก
อาทิเชน กระแสลม ฝุนละออง ซึ่งตัวแปรเหลานี้อาจทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อนได และเปนที่
สําหรับการวิจัย การทดลอง และการวัดทางวิทยาศาสตรหรือทางเทคนิค หองปฏิบัติการซึ่งใชสําหรับ
การวิจัย ทางวิทยาศาสตรนั้นมีหลายแบบ ดวยความที่แตละสาขาวิชาของวิท ยาศาสตรนั้นมีความ
ต อ งการเฉพาะที่ ต า งกั น ห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางของนั ก ฟ สิ ก ส อ าจมี เ ครื่ อ งเร ง อนุ ภ าค หรื อ ห อ ง
สุ ญ ญากาศ ส ว นห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางของนั ก ชี ว วิ ท ยา อาจใช ห อ งปฏิ บั ติ ก ารแบบเป ย ก ส ว น
หองปฏิบัติการของนักจิตวิทยาอาจเปนหองซึ่งมีกระจกดานเดียวติดอยูรวมไปถึงมีกลองซอนไวเพื่อ
เฝาดูพฤติกรรม บางหองปฏิบัติการ เชน หองที่นักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรใช อาจมีคอมพิวเตอร
สํานั กงานบริหารงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย(OSHA) ในสหรัฐ อเมริก าซึ่งเห็ นถึง
ลั ก ษณะพิ เ ศษของการทํ างานในห อ งปฏิ บั ติ ก ารได ส ร า งมาตรฐานสํ า หรั บ ความเสี่ ย งต อ สารเคมี
อันตรายในหองปฏิบัตกิ าร โดยปกติแลวมาตรฐานนี้ถูกเรียกวา “มาตรฐานหองปฏิบัติการ”
2.1.2 ความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ
1. ระมัดระวังในการทํา ปฏิบัติการ และทําปฏิบัติการอยางตั้งใจ ไมเลนหยอกลอกัน
2. เรียนรูตําแหนงที่เก็บและศึกษาการใชงานของอุปกรณที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เชน ตูยา
ที่ลางตาหรือกอกน้ํา เครื่องดับเพลิง ที่กดสัญญาณไฟไหมและทางออกฉุกเฉิน
3. อานคูมือปฏิบัติการใหเขาใจกอนลงมือปฏิบัติ แตถาไมเขาใจขั้นตอนใดหรือยังไมเขาใจการ
ใชงานของอุปกรณทดลองใด ๆ ก็จะตองปรึกษาผูดูแลจนเขาใจกอนลงมือทําปฏิบัติการ
4. ปฏิบัติตามคูมืออยางเครงครัด ในกรณีที่ตองการทํา ปฏิบัติการนอกเหนือจากที่กําหนด
จะตองไดรับผูดูแลกอนทุกครั้ง
5. ไมควรทําปฏิบัติการอยูในหองปฏิบัติการเพียงคนเดียว เพราะถามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็จะไมมี
ผูใหความชวยเหลือ
6. ไมรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มในหองปฏิบัติการ และไมใชเครื่องแกวหรืออุปกรณ
ทําปฏิบัติการเปนภาชนะใสอาหารและเครื่องดื่ม
7. ดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอ ยบนโตะทําปฏิบัติการตลอดเวลาใหมี
เฉพาะคูมือปฏิบัติการและอุปกรณจดบันทึกเทานั้นอยูบนโตะ
8. อานคูมือการใชอุปกรณทดลองทุกชนิดกอนใชงาน ถาเปนอุปกรณไฟฟาจะตองใหมือแหง
สนิทกอนใช การถอดหรือเสียบเตาเสียบตองจับที่เตาเสียบเทานั้นอยาจับที่สายไฟ
9. การทดลองที่ใชความรอนจากตะเกียงและแกส ตองทา ดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ ไม
รินของเหลวที่ติดไฟงายใกลเปลวไฟ ไมมองลงในภาชนะขณะที่ตั้งไฟ ขณะเผาสารในหลอด
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ทดลองตองหันปากหลอดไปในบริเวณที่ไมมีผูอื่นอยู และดับตะเกียงหรือปดแกสทันทีเมื่อ
เลิกใชงาน
10. สารเคมีทุกชนิดในหองปฏิบัติการเปนอันตราย ไมสัมผัส ชิม หรือสูดดมสารเคมีใดๆ
นอกจากจะไดรับคําแนะนําที่ถูกตองแลว และไมนํา สารเคมีใดๆ ออกจากหองปฏิบัติการ
11. ตรวจสอบสลากที่ปดขวดสารเคมีทุกครั้งกอนนํามาใชรินหรือตักสารออกมาในปริมาณที่
พอใชเทานั้น ไมเทสารเคมีที่เหลือกลับขวดเดิม และไมเทน้ําลงในกรด
12. การทําปฏิบัติการชีววิทยา จะตองทําตามเทคนิคปลอดเชื้อตลอดเวลาดวยการลางมือดวย
สบูกอนและหลังทําปฏิบัติการ ทําความสะอาดโตะทําปฏิบัติการใหปลอดเชื้อกอนและหลัง
ปฏิบัติการ และใชเทคนิคเฉพาะในการหยิบจับจุลินทรีย ถามีปญหาดานสุขภาพเกี่ยวกับ
ระบบภูมิคุมกัน
13. เมื่อทําการทดลองเสร็จแลว ตองทําความสะอาดเครื่องมือและเก็บเขาที่เดิมทุกครั้งทํา
ความสะอาดโตะทําปฏิบัติการและสอดเกาอี้เขาใตโตะ ลางมือดวยสบูและน้ํากอนออกจาก
หองปฏิบัติการ
2.1.3 มาตรฐานพื้นที่หองปฏิบัติการ

การกําหนดมาตรฐานการใชพื้นที่หองปฏิบัติการหรือพื้นที่ใชสอยตอคนนั้นมีความสําคัญ
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มาก เนื่องจากหองปฏิบัตกิ ารมีลักษณะการใชพื้นที่ที่แตกตางกันมาก ถาเปรียบเทียบหองเรียนแลว จะ
เห็นวากิจกรรมที่อยูในหองเรียนคลายคลึงกันทุกภาควิชา แตสําหรับกิจกรรมที่อยูในหองปฏิบัติการนั้น
แตกตางกันมากตามแตละสาขาวิชา เนื่องจากเครื่องมือ การสอน และอุปกรณก็มีขนาดลักษณะการใช

งานแตกตางกันมาก เปนเหตุใหการใชพื้นที่แตกตางกันและยังแตกตางกันในแตละสถาบันหรือแตละ
มหาวิทยาลัยดวย

แมทเลอร (Matsler, 1966) ไดรายงานการใชพื้นที่ตามมาตรฐานของหองปฏิบัติการเปนพื้นที่

ใชสอยสุทธิตอ 1 คนของนักศึกษาตอ Coordinating Council for Higher Education ตามลักษณะวิชาและ
ระดับ โดยแขนงวิชาเทคนิควิทยาการเขียนแบบพื้นที่ใชสอยสุทธิตอคน 5.4 ตารางเมตร
แบเตรเตอรและชิลลิงเจอร (Bareither and Schillinger, 1968) ไดกําหนดพื้นที่มาตรฐาน

สําหรับหองปฏิบัติการตามลักษณะภาควิชา โดยภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร ที่มหาวิทยาลัยแหงมล
รัฐอิลลินอยซ พื้นที่ใชสอยสุทธิตอคน 5.8 ตารางเมตร
มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐนิวยอรก (State University of New York, 1971) ไดเสนอแนะพื้นที่

มาตรฐานตอคนสําหรับหองปฏิบัติการ โดยจําแนกตามแผนกวิชา คานี้เปนคาเฉลี่ยซึ่งไดรวมพื้นที่หอง

8

บริการปฏิบัติการดวย โดยมหาวิทยาลัยแหงมลรัฐนิวยอรก ที่บิงแฮมตัน พื้นที่ใชสอยสุทธิตอคน 5.8
ตารางเมตร
คณะกรรมการฝายอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับธนาคารโลก(1973)
ไดกําหนดพื้นที่หองปฏิบัติการตามลักษณวิชา และความจุของหอง โดยไดพื้นที่หองปฏิบัติการเขียน
แบบทั่วไป พื้นที่ใชสอยสุทธิตอคน 5 ตารางเมตร
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คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานอาคารราชการ มาตรฐานอาคารประเภทที่ทําการของ
ราชการ พ.ศ. 2521 และรางมาตรฐานอาคารการศึกษา พ.ศ. 2527 ไดกําหนดมาตรฐานพื้นที่ใชสอยที่
เกี่ยวกับหองเขียนแบบเปน 3.6 ตารางเมตรตอคน
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2.1.4 ลักษณะของหองปฏิบัติการ
1. หองปฏิบัติการที่มีขนาดเทากันทุกหอง จะชวยใหการจัดการตางๆ ภายในหองปฏิบัติการ
ทําไดสะดวก เนื่องจากสามารถจัดการใหเปนไปในแนวทางเดียวกันและมีความสะดวกใน
การปรับเปลี่ยนไดดีกวาหองปฏิบัติการที่มีขนาดแตกตางกัน
2. หองปฏิบัติการที่เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะชวยใหการดูแล การใหคําแนะนํา และการอํานวย
ความสะดวกทําไดอยางทั่วถึง ลักษณะหองปฏิบัติการที่ดีตองไมมีซอกและมุมตางๆ และ
ไมควรมีเสาอยูภายในหอง
3. หองปฏิบัติการที่เปนสี่เหลี่ยมผืนผา ตองมีลักษณะหองไมยาวหรือแคบเกินไป จนทําให
มุมมองจากโตะสาธิตหนาชั้นเรียนแคบมาก หรือหนาชั้นและหลังชั้นเรียนอยูหางกันเกินไป
4. พื้นของหองปฏิบัติการตองไมมีรอยตอหรือมีรอยตอนอยที่สุด พื้นหองควรทําดวยวัสดุที่
ทนตอสารเคมี ไขมันและน้ํามันไดดี ไมลื่นเมื่อเปยกน้ํา และพื้นหองไมควรมีสีออนมาก
เนื่องจากจะเกิดรอยเปอนไดงาย หรือมีสีเขมมากจนทําใหความสวางของหองลดนอยลง
นอกจากนี้หองปฏิบัติการปลอดภัยนั้นเกี่ยวของ กับเรื่องของอันตรายและความเสี่ยงเปนหลัก
โดยการระบุ ถึงความเปนอันตรายและความสามารถในการบริหาร จัดการความเสี่ยง ถือเปนหัวใจ
ของความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ (สุชาตา ชินะจิตร 2557, 11)
หองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใช

เปนหองปฏิบัติการเพื่อการเรียนรูส ําหรับการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการตางๆ โดย
จะคํานึงถึงการอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ มีรายละเอียด ดังนี้
2.1.5 พื้นที่ทําเลที่ตั้ง
อาคารศูนยวิทยาศาสตร กอสรางตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนจํานวนเงิน 39,590,000 บาท
โดยเริ่มการกอสรางเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 และเสร็จสมบูรณ ในวันที่ 20 เมษายน
พ.ศ. 2542 เป น อาคารสู ง 4 ชั้ น ขนาดพื้ น ที่ ป ระมาณ 5,650 ตารางเมตร มี ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
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วิทยาศาสตรสําหรับการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ประกอบดวย ชั้น 1 สํานักงาน
คณบดี สํานักงานศูนยวิทยาศาสตร ชั้น 2 สาขาวิชาฟสิกส ชั้น 3 สาขาวิชาเคมี ชั้น 4 สาขาวิชา
ชีววิทยาและสาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยตั้งอยูทางทิศตะวันออก(ภาพที่ 2) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พิบูลสงคราม

ภาพที่ 2 ทําเลที่ตั้งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จากแนวคิด เกี่ย วกั บ ความปลอดภัย ในหอ งปฏิบั ติการที่ไ ดรวบรวมมานี้พ อสรุ ป ไดวา ใน

หองปฏิบัติการมีอันตรายที่เกิดไดทุกเวลา ความปลอดภัยจึงมีความสําคัญสําหรับผูที่ปฏิบัติงานใน

หองปฏิบัติการอยางมาก เพื่อเปนการปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นไดกับผูปฏิบัติงาน ผูรวมงานหรือผู
ที่เกี่ยวของตลอดจนปองกันความเสียหายจากอุบัติภัยที่อาจกอใหเกิดความสูญเสียตอสาธารณสมบัติ
และสิ่งแวดลอม จึงมีระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการใหไดมาตรฐาน
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ
2.2.1 ความหมายของการใหบริการ
พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ใหความหมายของคําวา “บริการ” หมายถึง
การปฏิบัติรับใช การใหความสะดวกตางๆ สวนความหมายโดยทั่วไปที่มักกลาวถึงคือ การกระทําที่
เปยมไปดวยความชวยเหลือ หรือการดําเนินการที่เปนประโยชนตอผูอื่น
แยกออกไดดังนี้

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

คําวา “Service” ถาแยกออกมาตามตัวอักษรแลวใหไดความหมายของการบริการที่ดี สามารถ
S = service mind

คือ การมีใจใฝบริการ ปรารถนาใหผูอื่นพึงพอใจและสุขใจ

E = enthusiasm

คือ การมีความกระตือรือรนที่จะใหบริการ

R = readiness

คือ การมีความพรอมทั้งบุคลากร และวัสดุอุปกรณที่จะใหบริการ

V = value

คื อ การตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า ในงานบริ ก ารที่ ทํ า ว า จะเป น งานที่ มี
ประโยชนมีคุณคาและสามารถสรางความภาคภูมิใจใหกับชีวิตได

I = interested

คือ มีความสนใจ ใสใจ ในงานบริการทีท่ ําดวยความเต็มใจ

C = cleanliness

คือ การบริการที่ดี อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ หรือพนักงานบริการ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตองมีความสะอาด

E = endurance

คื อ ความอดทนอดกลั้ น งานบริ ก ารจะต อ งพบเจอบุ ค คลหลาย
ประเภท ทั้ ง ประเภทเฉยๆ ร อ นรน จุ ก จิ ก จู จี้ ขี้ บ น เอาแต ใ จ ผู
ใหบริการก็ตองใชความอดทนอดกลั้นใหมากที่สุด

มณีรัตน แตงออน (2551 : 28) กลาวไววา “การบริการ” หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการ

ใดๆ ที่กลุมบุคคลหนึ่งสามารถนําเสนอใหอีกกลุมบุคคลหนึ่ง ซึ่งไมสามารถจับตองไดและไมไดสงผล
ของความเปนเจาของสิ่งใด ทั้งนี้การกระทําดังกลาวอาจจะรวมหรอไมรวมอยูกับสินคาที่มีตัวตนได
สุนันท บุญวโรดม (2543 : 22) กลาววา “การบริการ” หมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรือชุดของ

กิจกรรมหลายอยางที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธกับบุคคลหรืออุปกรณอยางใดอยางหนึ่งซึ่งทําให คน
ใชบริการเกิดความพึงพอใจ

กรอนรูส(สุนันท บุญวโรดม , 2543 : 22 ; อางอิงจาก Gronroos. 1990. Service Management
and Marketing. P. 27) ไดขยายความคําวา “บริการ” หมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรือ กิจกรรมหลายอยาง
ที่มีลักษณะไมมาก จับตองไมไดซึ่งโดยทั่วไปไมจําเปนตองทุกกรณีที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธระหวาง
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ลูกคากับพนักงานบริการ หรือลูกคากับบริษัทผลิตสินคา หรือลูกคากับระบบของการใหบริการที่ไดจัด
ไวเพื่อชวยผอนคลายปญหาของลูกคา
สุดาดวง เรืองรุจิระ(2541 : 116) กลาววา “งานบริการ” คืองานที่ไมมีตัวตนและสัมผัสไมได
แตสามารถสรางความพึงพอใจในการตอบสนองความตองการของผูบริโภค หรือผูใชในตลาดธุรกิจได
จากความหมายดังกลาว ทําใหพิจารณาเห็นถึงความแตกตางระหวางสินคาและบริการ ซึ่ง

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ลวนแลวแตจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา และเปนการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาเปน
อยางมาก เพราะองคกรในแตละธุรกิจดานบริการมุงเนนการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคาอันจะนําไปสูความพึงพอใจที่ไดรับการใหบริการที่ตอบสนองความตองการ

กลาวโดยสรุ ป “การบริก าร” หมายถึง กิจ กรรมหรื อ งานที่ ไ มมีตัว ตนและสัมผัส ไมไ ด แต

สามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ ซึ่งสินคาเกี่ยวกับกับบริการมีลักษณะที่แตกตางสินคา
ทั่วไป คือการตัดสินใจซื้อบริการจะขึ้นอยูกับความไววางใจของลูกคา เปนสินคาที่จับตองไมได การ

ผลิตและการบริโภคบริการจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ไมสามารถกําหนดไดแนนอน
เก็บรักษาสินคาไวไดและไมสามารถแสดงความเปนเจาของ

พิสุทธิ์ โชติอําไพกรณ(2542 : 24) มีความเห็นวา หลักเกณฑสําคัญในการใหบริการที่ควร

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ปฏิบัติ คือ

1) การปฏิสัมพันธตอกันเฉพาะเรื่องงาน(Specificity)เปนการติดตอสื่อสารระหวางผูใหบริการ
และผูรับบริการใหอยูในขอบเขตเรื่องการบริการขณะปฏิบัติงาน

2) การใหบริการในลักษณะเปนทางการ (Universality) เปนการใหผูใหบริการจะตองปฏิบัติ
ตอผูรับบริการในลักษณะเปนทางการ โดยยึดถือความสัมพันธสวนตัวเขามาเกี่ยวของซึ่ง
อาจทําใหเสียภาพพจนได ผูใหบริการจะตองยึดถือ การใหบริการแกผูรับบริการทุกคน
อยางเทาเทียมกัน

3) การวางตนเป นกลาง(Affective

Neutrality)

เปนการที่ผูใหบ ริก ารจะตองปฏิบั ติตอ

ผูรับบริการอยางสุขุม โดยระวังรักษาอารมณสวนตัวไมกอใหเกิดการกระทําที่ไมเหมาะสม
ตอผูรับบริการ

จากคุณลักษณะและคุณภาพของการบริการที่กลาวมาแลว สรุปไดวา การบริการเปนงานที่ไม
มีตัวตน ไมสามารถจับตองได แตวัดผลลัพธไดเปนความพึงพอใจ ความรูสึกคุมคาที่ไดมาใชบริการ ซึ่ง
เปนงานที่ตองตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ ดังนั้นผูใหบริการจึงตองพรอมรองรับตาม
12

ความตองการนั้นๆ ทั้งในดานความรอบรู มีความสามารถในการสื่อสาร มีความเต็มใจที่จะทํางานเพื่อ
ตอบสนองความตองการนั้นๆ
จิตตินันท เดชะคุปต(2538 : 17) กลาววา การบริการเปนกระบวนการ/กระบวนกิจกรรมใน
การส ง มอบบริ ก ารจากผู ใ ห บ ริ ก ารไปยั ง ผู รั บ บริ ก าร หรื อ ผู ใ ช บ ริ ก าร ผู ใ ห บ ริ ก าร หมายถึ ง ผู ที่
ดําเนินงานเกี่ยวของกับการนําเสนอสินคาหรือบริการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อตอบสนองความตองการ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ของผูมาใชบริการ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งผูประกอบการหรือผูบริหาร การบริการและผูปฏิบัติงานบริการ

หรือพนักงานบริการ(สวนหนาและสวนหลัง) รับบริการ ใชในความหมายเดียวกับลูกคา หมายถึง ผูที่

แสดงความตองการซื้อ สินคาหรือ บริก าร หรืออาจเรีย กวา ผูบริโ ภค ซึ่งมีค วามหมายใกลเคีย งกั น
กลาวคือ ผูที่มีความตองการใชสินคาหรือบริการ

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 35) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเขาถึงบริการไวดังนี้

1) ความพอเพียงของบริการที่มีอยู คือ ความพอเพียงระหวางบริการที่มีอยูกับความตองการ
ขอรับบริการ

2) การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวก โดยคํานึงถึงลักษณะที่ตั้ง การเดินทาง
3) ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

4) ความสามารถของผูรบั บริการ ในการจะเสียคาใชจายสําหรับบริการ

5) การยอมรับคุณภาพของบริการ ซึ่งในที่นี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผูบริการดวย
2.2.2 องคประกอบของการบริการ
รั ช ยา กุ ล วิ นิ ชไชยนั น ท (2535 :

11) ได ใ ห ค วามเห็ น ว า งานบริ ก ารตอ งประกอบด ว ย

คุณลักษณะ 3 ประการ คือ

1) คุ ณภาพของทรั พ ยากรตองเลือ กสรรแล ว สอดคลอ งกั บ ความตอ งการของผูใ ชและมี
คุณภาพ

2) คุณภาพของบุคลากรผูใชบริการ ผูใหบริการตองมีความรอบรูในการบริการนั้นเปนอยางดี
3) การสื่อสื่อสาร เชน การสื่อระหวางผูใหบริการ การใชภาษาสัญลักษณตองสามารถสื่อ
ความหมายใหเขากันไดเปนอยางดี

2.2.3 ลักษณะเฉพาะของการบริการ
งานบริการมีลกั ษณะเฉพาะ ดังตอไปนี้
1) ไดรับ ความพอใจหรือ ไมพ อใจ ก็ จะเกิดความรูสึกในทั นที งานบริการเปนงานใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวก ดังนั้นเมื่อผูรับบริการไดรับการสนองตอบตรงตาม
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ความตองการก็จะแสดงออกถึงความรูสึกที่ดีแตในทางกลับกันถาไมไดรับความพอใจก็จะ
เกิดความรูสึกในทางที่ดีตอผูใหบริการและองคกรที่ใหบริการในทันทีเชนกัน
2) ผลของการบริก ารเกิด ขึ้น ได ต ลอดเวลาและแปรผลไดรวดเร็ว งานบริก ารเริ่มตนและ
ดําเนินการไดในทุกขณะ ทั้งในตอนตน ทามกลางและในตอนทาย เพราะไมมีขอจํากัดวา
จะตองใหบริการเฉพาะในเวลาหนึ่งเวลาใด

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

3) ผลของการบริการเชื่อมโยงไปถึงคนและองคกร งานบริการสรางความรูในทันทีที่ไดรับ

บริการจึงสามารถแปรเปลี่ยนเปนผลจากการใหบริการไดทั้งในแงดีและไมดี อาจจะแปร
ผลจากการใหบริการไดทั้งในแงดีและไมดี

4) ผิดพลาดแลวชดเชยดวยสิ่งอื่นก็เ พียงแคบรรเทาความไมพ อใจ การบริการที่ผิด พลาด
บกพรองไมสามารถจะเปลี่ยนความรูสึกของผูรับบริการใหกลับมาดีได นอกจากเปนการ
ลดความพอใจที่เกิดขึ้นไดนอยลง

5) สรางทั ศนคติตอบุ คคล องคก รและองคก ารไดอ ยางมาก การบริก ารสามารถจะสราง

ความรูสึกชอบหรือไมชอบ ที่มีตอผูใหบริการหรืองคกรอยางมากมายไมมีขีดจํากัดขึ้นอยู
กับลักษณะของการใหบริการที่มีมากนอยเพียงใดสําคัญมากนอยเทาใด

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

6) สรางภาพลักษณใหองคกรและองคการเปนเวลานาน การบริการทั้งที่ดีและไมดีจะติดอยู

ในความทรงจําของผูบริการอยูตลอดไป แมเมื่อมีการปรับปรุงแกไขบริการใหบริการดีขึ้น
มาแลว แตภาพเกาที่ไมดียังคงหลงเหลืออยูกวาที่จะลางภาพลักษณที่อัปลักษณไดตองใช
เวลานั้นเปนสิบๆ ป

7) หากเกิดการบกพรอ งจะเห็น ไดชัด บริก ารเปน สิ่งที่ไ วตอ การรับ รูเ มื่อ มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม
สมบูรณหรือขาดตกบกพรองก็จะปรากฏใหเห็นไดในทันทีทันใด จึงตองระมัดระวังในเรื่อง
การบริการใหมาก

8) ตองการคนเปนสวนในการสรางบริการที่ดี บริการจะดีหรือไมดีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
ผูใหบริการ ถาไดคนดีมีจิตสํานึกในการใหบริการดี มีทัศนคติตอการใหบริการดีและไดรับ
การปลูกฝงนิสัยในการใหบริการและฝกฝนตนเองมาดี ก็จะทําใหเกิดการบริการที่เปนเลิศ
ในทางกลับกันถาไดคนไมดีมาเปนผูทํางานใหบริการก็จะเทากับผิดพลาดตั้งแตตนแลวจะ
หวังใหเกิดบริการที่ดีคงเปนไปไดยาก
9) คนเปนตัวแปรที่สําคัญในการสรางและทําลายงานบริการ บริการที่ดีผิดพลาดบกพรอง
นําความเสียหายมาสูองคกรจะพบวาสวนใหญเกิดจากคน องคก รหลายแหงเคยไดรับ
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ชื่อเสียงยกยองวาใหบริการดี แตพอเปลี่ยนทีมงานที่ใหบริการก็มีเสียงสะทอนวาใหบริการ
ดวยคุณภาพหรือใหบริการไมดีดังเดิมและอาจถึงขั้นทําใหเสียผูรับบริการเดิมไปก็ได
2.2.4 การปฏิบัติในการใหบริการ
1) ทางกาย ตองดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงสดชื่นดวยอาการกระปรี้กระเปรา ไมงวง
เหงาหาวนอน เซื่องซึม มีลักษณะทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง กระชุมกระชวน หนาตา
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สดใส หวีผมเรียบรอยไมปลอยผมรุงรังหรือหัวยุงเปนกระเชิง การแตงกายเรียบรอย ยิ้ม
ไหว หรือทักทายเหมาะสม กิริยาสุภาพ เปนคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นตองวางตัว

เปนมิตร เปดเผย จริงใจ สนองความตองการของผูรับบริการอยางกระตือรือรน แสดง
ความเต็มใจที่จะใหบริการ

2) ทางวาจา ต อ งใชถ อ ยคํ า ชวนฟ ง น้ํ า เสี ย งไพเราะชั ด เจน พู ด มี ห างเสี ย ง มีคํ า ขานรั บ
เหมาะสม กลาวตอนรับและสอบถามวาจะใหชวยบริการอยางไร พูดแตนอยฟงใหมาก ไม
พูดแทรก ไมกลาวคําตําหนิ อาจพูดทวนย้ําในสิ่งทีมีผูมาติดตอตองการใหเขาฟงเพื่อความ
เขาใจตรงกัน พูดใหเกิดประโยชนตอผูรับบริการพูดมากจนเกินจริง พูดเพื่อความสบายใจ
ของผูรับบริการและใชถอยคําเหมาะสม
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3) ทางใจ ตองทําจิตใจใหเบิกบายแจมใส ยินดีที่จะตอนรับ ไมรูสึกขุนเคืองที่จะตองรับหนา
หรือพบปะกับคนแปลกหนาที่ไมคุนเคยกันมากอนแตมาเรียกรองตองการนั้น ตองการนี่
ไปลอยใหจิตใจหมนมอง ใจลอยขาดสมาธิในการทํางาน เศราซึม เบื่อหนายหรือเซ็ง

จากแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริการโดยสรุปจะเห็นไดวา การใหความสําคัญกับการ

ใหบริการนั้นมีความสําคัญมาก ซึ่งสวนหนึ่งจะตองไดรับความรวมมือจากผูรับบริการและผูใหบริการ
ตองเปนบุคคลที่มีใจในการใหบริการเปนสําคัญ ซึ่งทุกองคกรไมสามารถหลีกเลี่ยงการใหบริการได ซึ่ง
การบริการที่ดีจะเปนการกระทําที่สามารถตอบสนองความตองการของผูที่แสดงเจตจํานงใหไดตรงกับ
สิ่งใหตรงกับสิ่งที่บุคคลนั้นคาดหวังไว พรอมทั้งทําใหบุคคลดังกลาวเกิดความรูสึกที่ดีและประทับใจตอ
ที่ไดรับ

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ เปนสิ่งสําคัญหนึ่งในการสรางความแตกตางของธุรกิจ
การใหบริการ คือ การรักษาระดับการใหบริการที่เหนือกวาคูแขงขัน โดยเสนอคุณภาพการใหบริการ
ตามลู ก ค า คาดหวั ง ไว ข อ มู ล ต า งๆ เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารที่ ลู ก ค า ต อ งการจะได จ าก
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ประสบการณในอดีตจากการพูด ปากตอปาก จากการโฆษณาของธุรกิจใหบริการ ลูกคาจะพอใจถา
เขาไดรับในสิ่งที่เขาตองการ เมื่อเขามีความตองการในรูปแบบที่ตองการ
คุณภาพของการบริการจึงเปนมาตรฐานที่ใชวัดระดับการบริการวาดี ตรงกับความคาดหวังของ
ผูบริโภคหรือผูรับบริการเพียงใด กลาวคือ ถาการบริการที่คาดหวังวาจะไดรับมากกวาการบริการที่
เราไดรับ จริงผลก็ คือ คุ ณภาพของการบริการนั้นใชได แตถาบริก ารที่ค าดหวั งจะไดรับเทากับ การ
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บริการที่เราไดรับจริงผลก็คือ คุณภาพของการบริการนั้นนาพอใจ และถาการบริการที่คาดหวังวาจะ
ไดรับนอยกวาการบริการที่เราไดรับจริงผลก็คือ คุณภาพของการบริการนั้นดีเยี่ยม
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ผลการค น คว า เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ที่ เ ป น ตั ว กํ า หนดคุ ณ ภาพของการบริ ก าร ซึ่ ง ป จ จั ย ที่ เ ป น
ตั ว กํ า หนดคุ ณ ภาพของการบริ ก ารที่ ส ามารถนํ า ไปใช ไ ด กั บ การบริ ก ารทั่ ว ๆ ไป มี 10 ประการ
ดังตอไปนี้
1) ไวใจได ความหมายวา การบริการนั้น ตองคงเสนคงวาและไววางใจ
2) ความพรอม หมายถึง การบริการที่พรอมทุกเวลา ผูใหบริการมีความเต็มใจและไดเตรียม
ตัวที่จะใหบริการอยูเสมอ
3) ความสามารถ หมายถึง ผูใหบริการจะตองมีทักษะความรูในการใหบริการ
4) ความสามารถในการเขาถึง หมายความวา จะตองงายตอการติดตอ ไมมีพิธีการ ซับซอน
ไมเสียเวลารอคอยนาน
5) ความมีอัธยาศัย หมายถึง ความสุภาพออนนอม เปนมิตร และเขาใจความรูสึกของ
ผูใชบริการ
6) การสรางสัมพันธ คือ การติดตอใหขาวสารผูใชบริการ ดวยภาษาที่ผูใชบริการเขาใจ
รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ
7) เชื่อถือได หมายถึง การบริการนั้นมีความซื่อตรง เชื่อถือ และไววางใจได
8) มั่นคงปลอดภัย หมายถึง การบริการจะตองไมเปนที่สงสัย ปราศจากการเสี่ยงและ
อันตราย
9) รูจักและเขาใจผูใชบริการ หมายถึง พยายามทําความเขาใจถึงความตองการและความ
คาดหวังของผูใชบริการ ใหบริการที่ทําใหผูใชบริการคิดวาเปนความใสใจเฉพาะตัว
10) พยายามใหสิ่งที่ลูกคาสัมผัสได หมายถึง วาเนนเปนพิเศษในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เปนรูปธรรม บุคลากร ตลอดจนสิ่งแวดลอมตางๆ ที่สามารถสัมผัสได
จากแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการใหบริการ กลาวโดยสรุป เปนการพัฒนาการใหบริการ
ที่มีเปาหมายที่จะใหผูรับบริการไดรับการบริการอยางครบถวน สมบูรณมีความสะดวกรวดเร็วในการ
ใหบริการ มุงที่จะใหบริการและมีทัศนคติและสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ
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ตลอดจนเปนการใหบริการที่มีความถูกตองชอบธรรม สรางความเสมอภาคทั้งการใหบริการและใน
การที่จะไดรับบริการ
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหองปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการ หมายถึง หองที่ใชฝกทักษะและกระบวนการเรียนการสอนของนักศึกษา เพื่อให
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มีความรูและเกิดความชํานาญ สามารถนําทักษะไปพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเปนไปในทางที่ดี ซึ่ง
ภายในห อ งปฏิ บั ติ ก าร ประกอบด ว ยเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ต า งๆ ทางด า นวิ ท ยาศาสตร ที่ ใ ช ใ นการ
ปฏิบัติการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการ พรอมทั้งเปนแหลงใหบริการวิชาการใหกับ
หนวยงานตางๆ อีกดวย โดย

1) จัดงบประมาณในการซื้อวัสดุอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการ
วิชาการหองปฏิบัติการใหเพียงพอ

2) ตรวจเช็ ค เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ใ นการเรี ย นการสอนการวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการใน
หองปฏิบัติการใหพรอมใชงานอยูเสมอ

3) ให บ ริก ารอาจารย นั ก ศึ ก ษาและผู ม าขอรั บ บริ ก ารในห อ งปฏิบั ติ ก ารพร อ มจั ด เตรี ย ม
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หองปฏิบัติการรวมถึงวัส ดุอุปกรณตางๆ เพื่อใชใ นการเรีย นการสอนการวิจัยและการ
บริการวิชาการ

4) ซอมบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณที่ชํารุดใหอยูในสภาพที่ดีเหมาะสมกับการใชงานอยาง
สม่ําเสมอ

5) มีเจาหนาที่ประจํา ที่สามารถใหคําแนะนํากับผูใชบริการได
2.4.1 องคประกอบและเกณฑของหองปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการเปนสิ่งจําเปนสําหรับอาจารย นักศึกษา นักวิจัยและผูมาขอรับบริการวิชาการ

เพื่อใชเปนหองการเรียนรู ฝกทักษะ ทดลองทางดานวิทยาศาสตร เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในการ
ทดลองวิทยาศาสตร โดยผูมาขอรับบริการตองปฏิบัติการตามระเบียบการใชหองปฏิบัติการ ดังนั้นจึง
จําเปนตองมีหองปฏิบัติการ แตในการสรางหองปฏิบัติการนั้นจําเปนตองมีมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อให
เป น ลั ก ษณะเฉพาะและสอดคล อ งกั บ การใช ห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางด า นวิ ท ยาศาสตร โดยจะต อ งมี
มาตรฐานดังนี้
1) การประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ประกอบดวย (เรวดี สิริธัญญนนท,
2553)
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1.1) องคและการบริหาร
1.1.1 มีกิจกรรมและการทดสอบเปนไปตามความตองการของสถานศึกษา
1.1.2 มีผูอํานวยการดูแลหองปฏิบัติการ
1.1.3 กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการ
1.1.4 มีการจัดทําคูมือคุณภาพในหองปฏิบัติการ
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1.1.5 ผูจัดการหองปฏิบัติการมีหนาที่กําหนดรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพ

1.1.6 ผูจัดการดูแลหองปฏิบัติการมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการนําระบบคุณภาพ
ไปใช ปฏิบัติจริง

1.1.7 ผูจัดการหองปฏิบัติการมีหนาที่ปรับปรุงจัดการระบบคุณภาพโดยมอบหมาย
หนาที่และจัดการจัดสรรการใหเพียงพอ

1.1.8 กําหนดใหมีแผนการฝกอบรมที่เหมาะสม
1.2) ระบบบริหารจัดการ

1.2.1 นโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใชหองปฏิบัตกิ าร
1.2.2 มีการจัดการทําคูมือคุณภาพหองปฏิบัติการ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1.2.3 ระบุขอบเขตการบริการและงานมาตรฐานหองปฏิบัติการ

1.2.4 คูมือคุณภาพตองอางถึงเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวของทั้งดานการเรียนการสอน
การวิจัยและการบริการวิชาการ

1.2.5 มีการบันทึกตรวจสอบคุณภาพ วิธีการใชเครื่องมือ อุปกรณ ในหองปฏิบัติการ
1.2.6 มีแผนการฝกอบรมเจาหนาที่และมีการถายทอดใหผูที่เกี่ยวของมีความคุนเคย
เข า ใจนโยบายแผนเอกสารคุ ณ ภาพ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ทุ ก เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งและ
สามารถนําใชไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

1.2.7 มีวิธีปฏิบัติในการควบคุมเอกสารทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอกในการ
ขอรับบริการ

1.3) พื้นที่และสภาพแวดลอม

1.3.1 มีการจัดการพื้นที่ปฏิบัติเพียงพอ ไมทําใหเกิดปญหาตอการปฏิบัติงาน ความ
ปลอดภัยของผูปฏิบัติงานและผูใหบริการ
1.3.2 มีการออกแบบหองปฏิบัติการใหมีความสะดวกตอการทํางาน ลดความเสี่ยงตอ
การปฏิบัติงานจากเครื่องมืออุปกรณและสารเคมี
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1.3.3 มีก ารจั ด การ แสง ไฟฟา การระบายอากาศ น้ํา ขยะ สารเคมี และสภาวะ
แวดลอม ใหเหมาะสําหรับการปฏิบัติงาน
1.4) เครื่องมือในหองปฏิบัติการ
1.4.1 มีเอกสารบันทึกการการใชหองปฏิบัติการ การใชเครื่องมืออุปกรณเปนประจํา
1.4.2 กรณีเครื่องมืออุปกรณเกิดการชํารุดเสียหายใชงานไมได เจาหนาที่ประจําหอง

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ทําเรื่องอนุมัตซิ อมแซมตอผูบังคับบัญชาทุกครั้ง

1.4.3 มีการใสรหัสเลขครุภัณฑเครื่องมือ และชี้สถานที่ตั้ง ประจําเครื่องมือเพื่อความ
สะดวกในการตรวจเช็ค

1.4.4 มีปายบอกชื่อ วิธีการใชเครื่องมืออุปกรณอยางชัดเจน

จากการศึ ก ษาสภาพป ญ หาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร จึ ง ควรมี ก าร
ประเมินการใชบริการหองปฏิบัติก าร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบู ล
สงคราม โดยมีรายละเอียด 5 ดานดังตอไปนี้

1) ดานสถานที่ ประกอบดวย ความเหมาะสมของหองปฏิบัติการ ความสะอาด สถานที่ตั้ง

จํานวนหองปฏิบัติการ ขนาดความกวางขวางของหอง ปายชี้แจงกฎระเบียบการใชหอง

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

และรวมถึงสภาพแวดลอมภายในหอง ไมวาจะเปนแสงสวาง เสียงรบกวนจากภายนอก
เปนตน

2) ดานเครื่องมืออุปกรณ ประกอบดวย การประเมินดานความเพียงพอการใชงาน จํานวน
วัสดุ อุปกรณ คุณภาพ สภาพของเครื่องมืออุปกรณ ที่ใชในหองปฏิบัติการ การซอมบํารุง
เครื่องมืออุปกรณตางๆ เปนตน

3) ดานบุคลากร และการบริหาร ประกอบดวย การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ผูดูแล
ใหคําแนะนําความชวยเหลือ ระยะเวลาในการใหบริการ การใหบริการในหองปฏิบัติการ
โดยรวม

4) ด า นความปลอดภั ย ประกอบด ว ย การประเมิ น ความปลอดภั ย ให ไ ด ม าตรฐาน ที่ จ ะ
กอใหเกิดอันตราย ความเสียหายตางๆ ได จากการใชสารเคมี กลิ่นสารเคมี อัคคีภัย การ
ใชงานเครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวกับไฟฟา เปนตน
5) ดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย มีระบบการจัดการของเสียอันตราย และสารเคมีตางๆ
อยางถูกตอง รวมถึงสถานที่เก็บขวดสารเคมีที่ใชแลวที่เหมาะสม เปนตน
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

จากรายงานการคนควาอิสระของ ประสิทธิ์ มูลเพีย (2541 : 32) ไดศึกษาถึงสภาพปจจุบัน
ปญหา และความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชไมโครคอมพิวเตอร ในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา บุคลากรมีความรูทั่วไป เกีย่ วกับคอมพิวเตอร เรื่องโปรแกรม
คอมพิวเตอรในระดับปานกลาง แตมีความรูสําหรับการใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดทําเอกสารมาก
ที่สุด บุคลากรรอยละ 72.80 ไมสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรได และมีปญหาการขาดบุคลากร
ที่มีความรูใ นดานเครือขายคอมพิวเตอรมากที่สุด

จากงานวิ จั ย ของ เบญจมาศ ปรี ช าคุ ณ (2545) ได ศึ ก ษาการให บ ริ ก ารการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลผูปวยในหองผาตัด โรงพยาบาลศิริราช โดยทําการศึกษาผลการปฏิบัติงานของพยาบาลหอง
ผาตัด ตามาตรฐานการพยาบาลที่กําหนดไว จากการวิจัยครั้งนี้ จะทําใหทราบถึงปญหาเพื่อนําไป
ปรับปรุงแกไข และพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล ตามมาตรฐาน อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เปนการ
ประกันคุณภาพการพยาบาลแกผูมารับบริการ การพัฒนาแบบบันทึกการพยาบาลในหองงผาตัด ให
ครอบคลุมทุกระยะอยางละเอียดและชัดเจน ใชเปนแนวทางในการวางแผนใหการพยาบาลอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น มิใชเพื่อใหไดรับการยอมรับจากวงการวิชาชีพอื่นๆ
เทานั้น แตเพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคมใหมากที่สุด

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากงานวิจัยของ คําตา อวนสาเล (2541 : 44) ไดศึกษาถึงสภาพปจจุบันและปญหาการใช
สื่อการสอนประจําหองปฏิบัติการทางภาษา ในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา
จังหวัดหนองบัวลําภู พบวา หองปฏิบัติการทางภาษายังมีการติดตั้งลําโพง และติดตั้งโทรทัศนที่ไม
เหมาะสม การดําเนินงานภายในหองปฏิบัติการ มีแผนในการกํากับนิเทศติดตามผลไวอยางชัดเจน
สวนบทบาทหนาที่ของครูควบคุม ที่ไดรับการปฏิบัตินอย คือการบันทึกขอมูลผลการใชหองปฏิบัติการ
ทางภาษา ปญหาที่พบมาก คือเรื่องขาดแคลนสื่อ ประเภทซอฟตแวร และวัสดุ ครุภัณฑ
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิเคราะหการใหบริการหองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ราชภัฏพิบูลสงคราม มีวิธีการดําเนินการศึกษาดังนี้

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารย/นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลภายนอก (ตั้งแต
ป 2556-2558) จํานวน 1,733 คน ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยาง
ประชากร

ตัวอยาง
ป 25562558

ประชากร
ป 2556

ตัวอยาง
ป 2556

ประชากร
ป 2557

ตัวอยาง
ป 2557

ประชากร
ป 2558

37
50
89

19
27
53

10
14
26

6
9
18

11
18
32

5
10
20

16
18
31

21

8

-

-

-

-

21

51

28

20

11

19

9

12

62

30

16

10

16

8

30

126

41

28

11

44

15

54

96

30

42

12

-

-

54

26
1,175
1,733

15
368
619

5
452
613

3
152

10
293
443

7
86

11
430
677

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

นักศึกษาสาขาวิชาฟสกิ ส
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
กลุม 1
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
กลุม 2
นักศึกษาสาขาวิชาจุล
ชีววิทยา
นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
นักศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร กลุม 1
นักศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร กลุม 2
อาจารย/นักวิจัย
บุคคลภายนอก
รวม

ป
25562558
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3.2 เครื่องมือที่ใช
1) แบบบันทึกขอมูล ใชแบบบันทึกขอมูลสารสนเทศของผูมาใชบริการหองปฏิบัติการทั้งจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2)

แบบสอบถาม โดยการใชวิธีสุมแจกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ใหกับผูม าขอใชบริการหองปฏิบัติการ

การวิจัยในครั้งนี้ วิเคราะหจากขอมูลการใชบริการหองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแตป 2556-2558 โดยดําเนินการดังนี้

1) ขอมูลจากหนังสือราชการที่ขอความอนุเคราะห ทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอก ที่
ใชบริการหองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2) ขอ มู ล จากจํ า นวนนั ก ศึ ก ษา(กองบริ ก ารการศึ ก ษา) ที่ ใ ช บ ริ ก ารห อ งปฏิ บั ติ ก าร คณะ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.4 การวิเคราะหขอ มูลทางสถิติ

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลของผูใชบริการหองปฏิบัติการ ตั้งแตป

2556 – 2558 โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for The Social Sciences) ซึ่งการ
วิเคราะหขอมูลจะใชสถิติแจกแจงคาเฉลี่ย และคารอยละ แลวนํามาเสนอผลการวิเคราะหในรูปของ

ตาราง การวิเคราะหความเห็นเกี่ยวกับระดับปญหา ในการใชบริการหองปฏิบัติการ เปนแบบมาตรา
สวน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ ย และนอ ยที่สุด โดยกํ าหนดเปนตัวเลขและ
ความหมาย คือ

5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับปญหามากที่สุด
ระดับปญหามาก
ระดับปญหาปานกลาง
ระดับปญหานอย
ระดับปญหานอยที่สุด
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การแบงชว งคะแนนเฉลี่ย ซึ่งใชเ ปน เกณฑมาตรฐาน เพื่อ พิจารณาเปรีย บเทีย บค า
คะแนนคํานวณไดตามขั้นตอนที่ระบุไว โดยใชเกณฑ ดังนี้
4.51 – 5.00
หมายถึง มีระดับปญหามากที่สุด
หมายถึง มีระดับปญหามาก

2.51 – 3.50

หมายถึง มีระดับปญหาปานกลาง

1.51 – 2.50

หมายถึง มีระดับปญหานอย

หมายถึง มีระดับปญหานอยที่สุด

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1.00 – 1.50

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

3.51 – 4.50
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บทที่ 4
ผลการวิจัย

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ในการนํ า เสนอผลการวิ จั ย เรื่ อ ง การวิ เ คราะห ก ารให บ ริ ก ารห อ งปฏิ บั ติ ก าร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูวิจัยขอนําเสนอผลวิจัยตามลําดับ
ดังนี้
4.1 ขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ
4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการใหบริการหองปฏิบัติการ
จากแหลงขอมูลจํานวนประชากรที่ใชบริการหองปฏิบัติการ ประกอบดวย อาจารย/นักวิจัย
นักศึกษา และบุคคลภายนอก ตั้งแตป 2556 – 2558 มีจํานวน 1,733 คน โดยผูวิจัยไดศึกษา
จากกลุมตัวอยางที่ใชบริการหองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 619 คน
สามารถจําแนกไดดังนี้

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

4.1 ขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ
จากการเก็บ รวบรวมขอมู ลของผูใชบริการ ตั้งแตป 2556 – 2558 มีจํานวน 619 คน ที่ใ ห
ขอมูลในการใหบริการหองปฏิบตั ิการ ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามเพศ ( N = 619)
เพศ
จํานวน(คน)
รอยละ
ชาย
267
43.13
หญิง
รวม

352
619

56.87
100.00

จากตารางที่ 3 พบวา ผูใชบริการหองปฏิบัติการ สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 352 คน
คิดเปนรอยละ 56.87 เพศชาย จํานวน 267 คน คิดเปนรอยละ 43.13
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามสถานะของผูรับบริการ
สถานะ
จํานวน(คน)
รอยละ
อาจารย/นักวิจัย
15
2.42
236

38.13

บุคคลภายนอก
รวม

368
619

59.45
100.00
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นักศึกษา

จากตารางที่ 3 พบวา สวนใหญเปนบุคคลภายนอกที่มาขอใชบริการหองปฏิบัติการ จํานวน
368 คน คิดเปนรอยละ 59.45 ตามดวยนักศึกษา จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 38.13 และ
อาจารย/นักวิจัย จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 2.42
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามวัตถุประสงคของการใชบริการ
วัตถุประสงค
จํานวน(คน)
รอยละ
งานวิจัย
29
4.70
การเรียนการสอน

198

32.00

บริการวิชาการ
รวม

392
619

63.30
100.00

จากตารางที่ 4
พบวา วัตถุประสงคของผูใชบริการสวนใหญจะใชในการเรียนการสอน
จํานวน 392 คน คิดเปนรอยละ 63.3 ใชในการบริการวิชาการ จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 32.0
และใชในงานวิจัย จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 4.7

25

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามความถี่ของการใชบริการ
วัตถุประสงค
จํานวน(คน)
รอยละ
นอยกวาสัปดาหละครั้ง
311
50.24
28

4.52

สัปดาหละ 2 – 3 ครั้ง

161

26.01

119
619

19.23
100.00

มากกวาสัปดาหละ 3 ครั้ง
รวม
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สัปดาหละ 1 ครั้ง

จากตารางที่ 5 พบวา ความถี่ของการใชบริการสวนใหญจะนอยกวาสัปดาหละครั้ง มี
จํานวน 311 คน คิดเปนรอยละ 50.24 สัปดาหละ 2-3 ครั้ง มีจํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 26.01
มากกวาสัปดาหละ 3 ครั้ง มีจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 19.23 และสัปดาหละ 1 ครั้ง มีจํานวน
28 คน คิดเปนรอยละ 4.52
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามเวลาที่ใชบริการแตละครั้ง
วัตถุประสงค
จํานวน(คน)
รอยละ
1 – 3 ชั่วโมง
18
2.91
4 – 6 ชั่วโมง

197

31.82

7 – 8 ชั่วโมง

379

61.23

มากกวา 8 ชั่วโมง
รวม

25
619

4.04
100.00

จากตารางที่ 6 พบวา เวลาที่ใชบริการแตละครั้งสวนใหญจะใชเวลา 7-8 ชั่วโมง มีจํานวน
379 คน คิดเปนรอยละ 61.23 ใชเวลา 4-6 ชั่วโมง มีจํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 31.82
ใชเวลามากกวา 8 ชั่วโมง มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 4.04 และใชเวลา 1-3 ชั่วโมง มี
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 2.91
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4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใหบริการหองปฏิบัติการ
ตารางที่ 7 แสดงความคิ ด เห็ น ของผู ใ ช บ ริ ก ารห อ งปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ ป ญ หาการให บ ริ ก าร
หองปฏิบัติการ จําแนกดานหองปฏิบัติการ
แปลผลระดับของ
ประเด็นปญหา
คาเฉลี่ย รอยละ
ปญหา
ปญหาดานหองปฏิบัติการ
3.48
69.60
ปานกลาง
1. ความสะอาด เรียบรอยของหองปฏิบัติการ
2. หองปฏิบัติการมีไมเพียงพอกับความตองการ
3.22
64.40
ปานกลาง
3. การจัดเก็บอุปกรณไมเปนระเบียบ
3.16
63.20
ปานกลาง
4. ในหองปฏิบัติการมีความสวางไมเพียงพอ
3.36
67.20
ปานกลาง
5. หองปฏิบัติการเล็กเกินไป
4.03
80.60
มาก
6. กฏระเบียบในการใชหองปฏิบัติการ
4.20
84.00
มาก
โดยรวม
3.58
71.60
มาก
จากตารางที่ 7 จะเห็นวา ผูใชบริการ คิดวาหองปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีปญหาปานกลางถึงมาก ทั้งในเรื่องความสะอาด เรียบรอยของหองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการมีไม
เพียงพอกับความตองการ การจัดเก็บอุปกรณไมเปนระเบียบ และในหองปฏิบัติการมีความสวางไม
เพียงพอ ในระดับปานกลาง แตจะมีปญหามาก เรื่องของหองปฏิบัติการเล็กเกินไป และกฏระเบียบใน
การใชหองปฏิบัติการ และโดยรวมดานหองปฏิบัติการอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 71.60

ตารางที่ 8
แสดงความคิด เห็นของผูใชบริการหองปฏิบัติก ารเกี่ยวกับ ปญหาการใหบริการ
หองปฏิบัติการ จําแนกดานเครื่องมือและอุปกรณ
แปลผลระดับ
ประเด็นปญหา
คาเฉลี่ย รอยละ
ของปญหา
ปญหาดานเครื่องมือและอุปกรณ
3.97
79.40
มาก
1. ความพรอมของการใชเครื่องมือและอุปกรณ
2. มีปริมาณไมเพียงพอกับความตองการ
3.96
79.20
มาก
3. เครื่องมือคุณภาพไมดีเนื่องจากใชงานมานาน
3.62
72.40
มาก
4. เครื่องมือบางอยางไมมีคูมือการใชงานและขอควรระวัง
3.01
60.20
ปานกลาง
5. เครื่องมือบางอยางขาดการบํารุงรักษาที่ดี
3.78
75.60
มาก
6. กฏระเบียบในการใชเครื่องมือและอุปกรณ
3.11
62.20
ปานกลาง
โดยรวม
3.06
61.20
ปานกลาง
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จากตารางที่ 8 จะเห็นวา ผูใชบริการคิดวาเครื่องมือและอุปกรณ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีปญหาปานกลางถึงมาก ทั้งในเรื่องเครื่องมือบางอยางไมมีคูมือการใชงานและขอควร
ระวัง และกฏระเบียบในการใชเครื่องมือและอุปกรณ ในระดับปานกลาง แตจะมีปญหามาก ของเรื่อง
ความพรอ มของการใชเ ครื่อ งมือ และอุป กรณ มีป ริมาณไมเ พีย งพอกั บ ความตอ งการ เครื่อ งมือ
คุณภาพไมดีเนื่องจากใชงานมานาน และเครื่องมือบางอยางขาดการบํารุงรักษาที่ดี และโดยรวมดาน
เครื่องมือและอุปกรณอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 61.20
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ตารางที่ 9
แสดงความคิ ด เห็ นของผูใ ช บ ริก ารหอ งปฏิ บัติก ารเกี่ ย วกับ ป ญ หาการใหบ ริก าร
หองปฏิบัติการ จําแนกดานบุคลากร
แปลผล
ประเด็นปญหา
คาเฉลี่ย รอยละ ระดับของ
ปญหา
ปญหาดานบุคลากร
3.36
67.20 ปานกลาง
1. ขาดความรู ความสามารถในการใหบริการ
2. บุคลากรไมอุทิศตนใหกับงาน
3.29
65.80 ปานกลาง
3. บุคลากรใหบริการลาชา
3.02
60.40 ปานกลาง
4. มีจํานวนนอยไมเพียงพอในการใหบริการ
3.66
73.20
มาก
5. ขาดความมีมนุษยสัมพันธ/ความสุภาพของการใหบริการ
3.48
69.60 ปานกลาง
6. ไมมีความกระตือรือรนในการแกปญหาเฉพาะหนา
3.21
64.20 ปานกลาง
โดยรวม
3.34
66.80 ปานกลาง

จากตารางที่ 9 จะเห็ น ว า ผู ใ ช บ ริ ก าร คิ ด ว า บุ ค ลากรสนั บ สนุ น ห อ งปฏิ บั ติ ก าร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีปญหาปานกลางถึงมาก ทั้งในเรื่องขาดความรู ความสามารถในการ
ใหบริการ บุคลากรไมอุทิศตนใหกับงาน บุคลากรใหบริการลาชา ขาดความมีมนุษยสัมพันธ/ความ
สุภาพของการใหบริการ และไมมีความกระตือรือรนในการแกปญหาเฉพาะหนา ในระดับปานกลาง
สวนเรื่องมีจํานวนนอยไมเพียงพอในการใหบริการ มีปญหาระดับมากและโดยรวมดานบุคลากรอยูใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 66.80
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ตารางที่ 10 แสดงความคิด เห็ นของผูใ ชบ ริ ก ารหอ งปฏิบัติก ารเกี่ย วกับ ป ญ หาการใหบ ริก าร
หองปฏิบัติการ จําแนกดานมาตรฐานความปลอดภัย
แปลผล
ประเด็นปญหา
คาเฉลี่ย รอยละ ระดับของ
ปญหา
ปญหาดานมาตรฐานความปลอดภัย
3.05
61.00 ปานกลาง
1. ไมมีถังดับเพลิงและทางหนีไฟ
2. ไมมีอุปกรณที่ชวยปองกันตัวเอง
4.04
80.80
มาก
3. ขาดความรูท่ถี ูกตอง เมื่อไดรับอุบัติเหตุจากสารเคมี
3.75
75.00
มาก
4. ไมมีแผนผังหองปฏิบัติการในการรักษาความปลอดภัย
4.03
80.60
มาก
โดยรวม
3.72
74.40
มาก
จากตารางที่ 10 จะเห็นวา ผูใชบริการ คิดวามาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีปญหาปานกลางถึงมาก เรื่องไมมีถังดับเพลิงและทางหนีไฟ มีปญหา
ระดับปานกลาง สวนปญหาที่มีระดับมาก จะเปนเรื่องไมมีอุปกรณที่ชวยปองกันตัวเอง ขาดความรูที่
ถูกตอง เมื่อไดรับอุบัติเหตุจากสารเคมี และไมมีแผนผังหองปฏิบัติการในการรักษาความปลอดภัยและ
โดยรวมดานมาตรฐานความปลอดภัยอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 74.40

ตารางที่ 11 แสดงความคิ ด เห็ นของผูใ ชบ ริ ก ารหอ งปฏิบั ติก ารเกี่ ย วกั บ ป ญ หาการใหบ ริ ก าร
หองปฏิบัติการ จําแนกดานสิ่งแวดลอม
แปลผลระดับ
ประเด็นปญหา
คาเฉลี่ย รอยละ
ของปญหา
ปญหาดานสิ่งแวดลอม
4.50
90.00
มาก
1. ไมมีการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี
2. สถานที่เก็บขวดสารเคมีที่ใชหมดแลวไมเหมาะสม
4.66
93.20
มากที่สุด
3. ขาดวิธีกําจัดสารเคมีอยางถูกตอง
4.58
91.60
มากที่สุด
โดยรวม
4.58
91.60
มากที่สุด
จากตารางที่ 11 จะเห็นวา ผูใชบริการ คิดวาสิ่งแวดลอมหองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี นาเปนหวง คือปญหามากถึงมากที่สุด เรื่องไมมีการจัดการของเสียอันตรายและ
สารเคมี มีระดับมาก สวนเรื่องสถานที่เก็บขวดสารเคมีที่ใชหมดแลวไมเหมาะสม และขาดวิธีกําจัด
สารเคมีอยางถูกตอง มีระดับมากที่สุด และโดยรวมดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 91.60
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย โดยศึ ก ษาวิ เ คราะห ก ารให บ ริ ก ารห อ งปฏิ บั ติ ก าร
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะเวลา 3 ป ตั้งแตป 2556

– 2558 มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพปญหาในการใหบริการหองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในดานหอ งปฏิบั ติก าร ดานเครื่อ งมือ และอุป กรณ ดานบุค ลากร ดานมาตรฐานความ

ปลอดภัย และดานสิ่งแวดลอม และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการใหบริการหองปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหส ามารถบริการไดอ ยางมีป ระสิท ธิผลและประสิท ธิภาพ และ

คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยเก็บรวบรวมขอมูลแบบบันทึกขอมูลจากการใชบริการหองปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก ขอมูลจากหนังสือราชการที่ขอความอนุเคราะหทั้งจากหนวยงานทั้ง

ภายนอกและภายใน และขอมูลนักศึกษาที่มีตารางเรียนหองปฏิบัติการ วิเคราะหขอมูลทางสถิติหา
คาเฉลี่ย และคารอยละ เพื่อการวิเคราะหความเห็นเกี่ยวกับระดับปญหา เปนแบบมาตราสวน โดยการ
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แบงชวงคะแนนเฉลี่ยเปนเกณฑมาตรฐาน พิจารณาเปรียบเทียบคาคะแนนที่คํานวณได ผลการวิจัย

สรุปตามจุดมุงหมายของการวิจัย อภิปรายผล และมีขอเสนอแนะ ตามผลที่ไดดงั นี้
อภิปรายผล

สถานภาพของผูใชบริการหองปฏิบัติการ
จากขอมูลที่เก็บรวบรวมผูใชบริการหองปฏิบัติการที่กรอกขอมูลมีจํานวนทั้งสิ้น 619 คน
แยกเปนเพศหญิง จํานวน 352 คน คิดเปนรอยละ 56.87 เพศชาย จํานวน 267 คน คิดเปนรอย
ละ 43.13 บุคคลภายนอกที่มาขอใชบริการหองปฏิบัติการ จํานวน 368 คน คิดเปนรอยละ 59.45
ตามดวยนักศึกษา จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 38.13 และอาจารย/นักวิจัย จํานวน 15 คน
คิดเปนรอยละ 2.42 วัตถุประสงคของผูใชบริการหองปฏิบัติดารสวนใหญจะใชในการเรียนการสอน
จํานวน 392 คน คิดเปนรอยละ 63.3 ใชในการบริการวิชาการ จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ
32.0 และใชในงานวิจัย จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 4.7 ความถี่ของการใชบริการสวนใหญจะ
นอยกวาสัปดาหละครั้ง มีจํานวน 311 คน คิดเปนรอยละ 50.24 สัปดาหละ 2-3 ครั้ง มีจํานวน 161
คน คิดเปนรอยละ 26.01 มากกวาสัปดาหละ 3 ครั้ง มีจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 19.23 และ
สัปดาหละ 1 ครั้ง มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 4.52 เวลาที่ใชบริการแตละครั้งสวนใหญจะใช
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เวลา 7 - 8 ชั่วโมง มีจํานวน 379 คน คิดเปนรอยละ 61.23 ใชเวลา 4 - 6 ชั่วโมง มีจํานวน
197 คน คิดเปนรอยละ 31.82 ใชเวลามากกวา 8 ชั่วโมง มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 4.04
และใชเวลา 1 - 3 ชั่วโมง มีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 2.91

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

สภาพปญหาในการใหบริการหองปฏิบัติการ
สภาพปญหาในทุกๆ ดานอยูในหองปฏิบัติการผูใชบริการ คิดวาดานหองปฏิบัติการ มีปญหา
ปานกลางถึงมาก ทั้งในเรื่องความสะอาด เรียบรอยของหองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการมีไมเพียงพอ
กับความตองการ การจัดเก็บอุปกรณไมเปนระเบียบ และในหองปฏิบัติการมีความสวางไมเพียงพอ
ในระดับปานกลาง แตจะมีปญหาในระดับมาก เรื่องของหองปฏิบัติการเล็กเกินไป และกฏระเบียบใน
การใชหอ งปฏิบั ติก าร ดานเครื่ อ งมือและอุป กรณ มีป ญ หาปานกลางถึงมาก ในเรื่อ งเครื่องมื อ
บางอยางไมมีคูมือการใชงานและขอควรระวัง กฏระเบียบในการใชเครื่องมือและอุปกรณ ในระดับ
ปานกลาง แตจะมีปญหาระดับมาก เปนเรื่องความพรอมของการใชเครื่องมือและอุปกรณ มีปริมาณ
ไมเพียงพอกับความตองการ เครื่องมือคุณภาพไมดีเนื่องจากใชงานมานาน และเครื่องมือบางอยาง
ขาดการบํารุงรักษาที่ดี ดานบุคลากรสนับสนุนหองปฏิบัติการ มีปญหาปานกลางถึงมาก ที่ยังขาด
ความรู ความสามารถในการใหบริการ บุคลากรไมอุทิศตนใหกับงาน บุคลากรใหบริการลาชา ขาด
ความมีมนุษยสัมพันธ/ความสุภาพของการใหบริก าร และไมมีความกระตือรือรนในการแกปญหา
เฉพาะหนา ในระดับปานกลาง สวนเรื่องมีจํานวนนอยไมเพียงพอในการใหบริการ มีปญหาระดับมาก
ดานมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ มีปญหาปานกลางถึงมากเชนเดียวกับดานอื่นๆ เรื่องไมมี
ถังดับเพลิงและทางหนีไฟ มีปญหาระดับปานกลาง สวนปญหาที่มีระดับมาก จะเปนเรื่องไมมีอุปกรณ
ที่ ช ว ยป อ งกั น ตั ว เอง ขาดความรู ที่ ถู ก ต อ งเมื่ อ ได รั บ อุ บั ติ เ หตุ จ ากสารเคมี และไม มี แ ผนผั ง
หองปฏิบัติการในการรักษาความปลอดภัย ปญหาที่นาเปนหวงหองปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คือปญหามากถึงมากที่สุด ดานสิ่งแวดลอม ปญหาในเรื่องไมมีการจัดการของเสียอันตราย
และสารเคมี อยูระดับมาก สวนเรื่องสถานที่เก็บขวดสารเคมีที่ใชหมดแลวไมเหมาะสม และขาดวิธี
กําจัดสารเคมีอยางถูกตอง มีระดับมากที่สุด
จะเห็นไดวาสาเหตุหลักเกี่ยวกับการใชบริการหองปฏิบัติการมาจากสภาพแวดลอม การกําจัด
สารเคมีที่ใชแลว วิธีการกําจัดที่ถูกวิธี โดยจะไมกอใหเกิดอันตราย ของเสียที่ไมมีสารอันตรายและของ
เสียอันตรายที่ผานการบําบัดจนไมมีอันตรายแลว สามารถนําไปจัดการไดเชนเดียวกับของเสียที่ไมเปน
ของเสียอันตราย - ของเสียที่ไมสามารถกําจัดไดเอง ตองสงกําจัดผานบริษัทหรือหนวยงานที่ไดรับ
ใบอนุญาต
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แนวทางในการพัฒนาการใหบริการของหองปฏิบัติการ
1. ปญหาความเปนระเบียบเรียบรอยของหองปฏิบัติการ
- หากหองปฏิบัติการหองใดที่มีการใชงานมากเกินไป ทําใหเกิดความแออัด และทําใหเกิด
ป ญ หาต อ การทํ า ความสะอาด ดั ง นั้ น อั น ดั บ แรกควรกระจายภาระงานให แ ก
หองปฏิบัติการอื่นที่มีการใชงานนอย ใหถูกใชมากขึ้น และจัดหองแยกตางหากสําหรับ
นั ก ศึ ก ษาที่ จะทํ า ป ญ หาพิเ ศษ หรือ การบริก ารวิช าการ แตถ าหากวา แยกไมไ ดก็ ค วร
จัดสรรบริเวณที่ทําใหเกิดการรบกวนการเรียนการสอนนอยที่สุด
- ควรจั ด ใหมีหอ งบรรยายการทําปฏิ บัติก ารแยกออกจากหอ งปฏิบัติก าร หากกรณี ที่
หองปฏิบัติการมีพื้นที่จํากัด เพื่อความสะดวก ควรจัดเกาอี้ใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
ดวย
- ปญ หาความสะอาด ควรมีเ จาหนาที่ทํ าความสะอาดคอยดูแล และตรวจสอบการทํ า
ความสะอาดอุปกรณ เครื่องแกวโดยตลอด อยาใหมีการสะสมหรือสามารถตักเตือนและ
ลงโทษไดหากไมปฏิบัติ
- สวนปญหาการระบายอากาศ ควรตอดตั้งพัดลมดูดอากาศในหองที่มีการถายเทอากาศ
ไมดี และติดตั้งหลอดไฟฟาใหแสงสวางเพิ่มเติมในหองที่มีแสงสวางนอย

2. ปญหาการขาดความรูความเขาใจในการใชงาน เครื่องมือและอุปกรณ ทําใหเกิดความ
เสียหาย ควรมีการจัดทําคูมือการใชงานเครื่องมือที่ถูกตอง และวางไวบริเวณที่เครื่องมือ
นั้นๆ ตั้งอยู เพื่อความสะดวกแกผูใชงานไดทําความเขาใจกอนการเริ่มตนการใชงาน และ
ติดประกาศเตือนบริเวณที่เครื่องมืออยู ในกรณีที่เครื่องมือบางอยางตองมีการควบคุม
พิเศษและควรมีการจัดการอบรมการใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ใหถูกตอง เพื่อให
ความรูที่ถูกตองในการใชงานแกผูที่ใชบริการ อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
3. ปญหาจํ านวนบุ คลากรไมเพียงพอ ควรจั ดหาบุค ลากรเขามาเพิ่มเติม หรือหากติดขั ด
เนื่องจากระเบียบราชการไมสามารถเปดโอกาสใหจัดเพิ่มได ก็ควรใชระบบการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเขามาชวย ไดแก การโยกยายบุคลาหรที่ทํางานอื่นๆ แตปริมาณงานนอย ให
มาชวยงานในสวนที่ขาดแคลนกําลังคนใหมากขึ้น หรือกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน แตมี
ระยะเวลาสั้นลง เชน การเบิกจายเครื่องแกวจัดใหเบิกชวงเวลา 09.00 -12.00 น. การ
เบิกจายสารเคมีใหเบิกชวง 13.00-16.00 น. จะชวยใหบุคลาจํานวนกรที่มีจํานวนนอย
สามารถทํางานอื่นไดโดยไมตองเสียเวลามานั่งรอใหบริการตลอดทั้งวัน
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4. ปญหาดานความปลอดภัย
- ควรจัดหาอุปกรณปองกันภัยตางๆ ใหเพียงพอ เชน ถังดับเพลิง ตูยาสามัญประจําบาน
เพื่อปฐมพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุเรงดวน จัดหาถุงมือยาง แวนตากันกรด ผาปดปาก
และจมูก น้ําลางมือเพื่อฆาเชื้อโรคอันตราย ใหบริการแกผูใชบริการตลอดเวลา
- ควรจัดใหมีหนังสือคูมือปฏิบัติดานความปลอดภัย หรือโปสเตอรแนะนําการปฏิบัติหาก
เกิดอุบัติเหตุในหองปฏิบัติการ ติดไวในหองปฏิบัติการ
- ควรมีการจัดอบรมใหความรูดานความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ อยาง
นอยภาคการเรียนละ 1 ครั้ง
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5. ปญหาดานสิ่งแวดลอม การกําจัดและการจัดการสารเคมีที่เหลือทิ้ง
- ควรปรึก ษากั บ ผูบ ริ หาร หรื อ ผู มีอํ า นาจสั่ งการของหน ว ยงาน เพื่ อ จัด หาสถานที่เ ก็ บ
รวบรวมสารเคมีเหลือทิ้งไวเปนการชั่วคราว โดยเปนบริเวณที่ไมกอใหเกิดกระบวนการ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ เพื่อรอการกําจัดที่ถูกตองจากหนวยงานของมหาวิทยาลัยตอไป
- ขอความรวมมือกับหนวยงานที่ดูแลดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย เพื่อนําสารเคมี
เหลานี้ไปกําจัดอยางถูกตองตอไป
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สุชาตา ชินะจิตร.2557. หองปฏิบัติการปลอดภัย : เรื่องของใคร : บทสรุป ผลการดําเนินงาน
โครงการยกระดั บ มาตรฐานความ ปลอดภั ย ห อ งปฏิ บั ติก ารวิจั ย ในประเทศไทย.
กรุงเทพมหานคร : ศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอม และของเสีย
อันตราย และสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2557.
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พิบ
ูลส
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าม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช
ภาคผนวก

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช
ประวัติผูวิจัย

ประวัติผูวิจัย
---------------------------------------------------------------------:

นางสาวมาลินี

เห็มลา

ตําแหนงทาง

:

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

สังกัด

:

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ระดับการศึกษา

:

ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สถานที่ติดตอ

:

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ชื่อ - นามสกุล

เลขที่ 156 หมูที่ 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เบอรโทรศัพท 0-5526-7000 ตอ 4200 , 0-5526-7054

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

โทรสาร 0-5526-7054
E-mail : nanami_te@hotmail.com
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แบบสอบถาม
การวิเคราะหการใหบริการหองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

1. เพศ
 ชาย

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใ ชบริการ
คําชี้แจง กรุณาขีดเครื่องหมาย √ ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

 หญิง

2. สถานะของผูรับบริการ
 อาจารย/นักวิจัย

 นักศึกษา

 บุคคลภายนอก

 การเรียนการสอน

 บริการวิชาการ

3. วัตถุประสงคของการใชบริการ
 งานวิจัย
4. ความถี่ของการใชบริการ

 ประมาณสัปดาหละ 1 ครั้ง
 มากกวา 3 ครั้งตอสัปดาห

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

 นอยกวาสัปดาหละครั้ง
 ประมาณสัปดาหละ 2-3 ครั้ง

5. เวลาที่ใชบริการแตละครั้ง
 1-3 ชั่วโมง

 4-6 ชั่วโมง

 7-8 ชั่วโมง

 มากกวา 8 ชั่วโมง

ตอนที่ 2 ประเด็นปญหาเกี่ยวกับการใหบริการหองปฏิบัตกิ าร
คําชี้แจง กรุณาขีดเครื่องหมาย √ ลงในชองความคิดเห็นที่ทานคิดวาประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับการใหบริการหองปฏิบัติการ
ของทานในประเด็นตอไปนี้ วาอยูในระดับใด
มาก
ปาน
นอย
ประเด็นปญหา
มาก
นอย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
1. ดานหองปฏิบัติการ
1.1 ความสะอาด เรียบรอยของหองปฏิบัติการ
1.2 หองปฏิบัติการมีไมเพียงพอกับความตองการ
1.3 การจัดเก็บอุปกรณไมเปนระเบียบ
1.4 ในหองปฏิบัติการมีความสวางไมเพียงพอ
1.5 หองปฏิบัติการเล็กเกินไป
1.6 กฏระเบียบในการใชหองปฏิบัติการ
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มาก
ที่สดุ

ประเด็นปญหา

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สดุ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

2. ดานเครื่องมือและอุปกรณ
2.1 ความพรอมของการใชเครื่องมือและอุปกรณ
2.2 มีปริมาณไมเพียงพอกับความตองการ
2.3 เครื่องมือคุณภาพไมดีเนื่องจากใชงานมานาน
2.4 เครือ่ งมือบางอยางไมมคี ูมือการใชงานและขอควรระวัง
2.5 กฏระเบียบในการใชเครื่องมือและอุปกรณ
2.6 เครื่องมือบางอยางขาดการบํารุงรักษาที่ดี
3. ดานบุคลากร
3.1 ขาดความรู ความสามารถในการใหบริการ
3.2 บุคลากรไมอุทิศตนใหกับงาน
3.3 บุคลากรใหบริการลาชา
3.4 มีจํานวนนอยไมเพียงพอในการใหบริการ
3.5 ขาดความมีมนุษยสัมพันธ/ความสุภาพของการใหบริการ
3.6 ไมมคี วามกระตือรือรนในการแกปญหาเฉพาะหนา
4. ดานมาตรฐานความปลอดภัย
4.1 ไมมถี ังดับเพลิงและทางหนีไฟ
4.2 ไมมีอุปกรณที่ชวยปองกันตัวเอง
4.3 ขาดความรูที่ถูกตอง เมื่อไดรับอุบัติเหตุจากสารเคมี
4.4 ไมมแี ผนผังหองปฏิบัตกิ ารในการรักษาความปลอดภัย
5. ดานสิง่ แวดลอม
5.1 ไมมกี ารจัดการของเสียอันตราย และสารเคมี
5.2 สถานที่เก็บขวดสารเคมีที่ใชหมดแลวไมเหมาะสม
5.3. ขาดวิธีกําจัดสารเคมีอยางถูกตอง

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการใหบริการหองปฏิบัติการ
 ดานหองปฏิบัติการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ดานเครื่องมือและอุปกรณ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 ดานบุคลากร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

 ดานมาตรฐานความปลอดภัย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ดานสิ่งแวดลอม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ ๆ เกี่ยวกับการใหบริการหองปฏิบัติการในอนาคต

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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