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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ของบุคลากรในการเป็น

ส านกังานสีเขียวภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(ส านกังานใหญ่) 2.เพื่อศึกษาการรับรู้ของบุคลากรใน 
การเป็นส านกังานสีเขียวภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) 3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
บุคลากรในการเป็นส านักงานสีเขียวภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านักงานใหญ่) 4.เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมของบุคลากรในการเป็นส านกังานสีเขียวภายในการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านักงานใหญ่) โดยเก็บขอ้มูลแบบสอบถามผ่านออนไลน์ (Google Form) 
จ  านวน 428 คน โดยท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ล าการทดสอบสมุมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน Independent sample t-test, f-test 
(ANOVA) และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน Pearson Correlation โดยผลการวิจยัพบว่า
ขอ้มูลส่วนบุคคล(ปัจจยัประชากรศาสตร์)มีจ านวน 2 ตวัแปรท่ีมีผลต่อการรับรู้และพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน ไดแ้ก่ 1.ต าแหน่ง 2.สายงาน และมีจ านวน 5 ตวัแปร ท่ีมีผล
ต่อการรับรู้และพฤติกรรมในการเป็นส านกังานสีเขียวไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 
ไดแ้ก่ 1.เพศ 2.อายุ 3.ระดบัการศึกษา 4.ระยะเวลาการท างาน 5.ระดบัต าแหน่ง และการรับรู้และ
พฤติกรรมของบุคลากรในการเป็นส านกังานสีเขียวมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01  
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1.บทน า 
ปัจจุบนัพลงังานและเช้ือเพลิงมีความส าคญัและความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตของมนุษย์

และส่ิงมีชีวิตต่างๆภายในโลก โดยพลงังานท่ีพบโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 1.พลงังานแสงอาทิตย ์2.พลงังาน
น ้ า 3.พลงังานลม 4.พลงังานอ่ืนๆ ฯลฯ เป็นตน้ และยงัมีพลงังานเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ 1.น ้ามนั 2.ถ่านหิน  
3.ก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัพลงังานและเช้ือเพลิงเหล่าน้ีมีจ านวนท่ีลดลงไปอนัเน่ืองมาจาก
ปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ การเพิ่มข้ึนของมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมและการ
แปรรูปพลงังานต่างๆ เช่น พลงังานไฟฟ้า เป็นตน้ (ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน
,2560) โดยในอนาคตพลังงานไฟฟ้าจะมีบทบาทส าคัญมากยิ่งข้ึนเน่ืองด้วยมนุษย์ สัตว์และ
ส่ิงแวดลอ้มลว้นตอ้งพึ่งพาอาศยัพลงังานไฟฟ้าภายในชีวิตประจ าวนัซ่ึงเพิ่มมากข้ึน โดยมีแนวโนม้
ในการใชพ้ลงังานรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ รถยนต์ไฟฟ้า 
ฯลฯ เป็นตน้ ซ่ึงพลงังานและเช้ือเพลิงทั้งหลายเหล่าน้ีลว้นส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต,2560) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มมี
มาตรการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติโดยใช้หลักการ เทคโนโลยีสะอาด (Clean 
Technology: CT) เขา้มาด าเนินการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานและผลิตภณัฑโ์ดย
ใชพ้ลงังานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลกระทบและความเส่ียงต่อ
มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดโดยเป็นการป้องกนัมลพิษ (Pollution Prevention) การลดของเสีย
ให้เหลือนอ้ยท่ีสุด(Waste Minimization) โดยใชว้ิธีการด าเนินงานท่ีไม่เป็นอนัตรายและลดปริมาณ
ของเสียดว้ยการน าไปใชซ้ ้า (Reuse) หรือน ากลบัไปใชใ้หม่ (Recycle) โดยเป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มร่วมกนัจากทุกภาคส่วนในสังคม  (กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม)เพื่อใชป้ฏิบติัภายในส านกังานโดยเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยท าการพฒันาและจดัท า
เกณฑ์ประเมินในการรองรับองค์กรส าหรับการเป็นส านักงานสีเขียวโดยในอนาคตจะมุ่งสู่การ
พฒันาเป็นกลยุทธ์สังคมสีเขียวเพื่อขบัเคล่ือนไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ย ัง่ยนื (คู่มือมาตรฐานส านกังานสีเขียวปี 2562)  

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มไดส่้งเสริมและสนับสนุนในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
โดยเล็งเห็นความส าคญัในการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมุ่งยกระดบัส านักงานให้เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุดพร้อมทั้ งด าเนินงานไปสู่ส านักงานทั้ งภาครัฐบาลและภาคเอกชนรวมถึง
หน่วยงานในพื้นท่ีส่วนภูมิภาคและหน่วยงานทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ โดยท าการประชาสัมพนัธ์พร้อม
ทั้ งส่ือสารและสนับสนุนในการเป็นส านักงานสีเขียวโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการรับรู้และมีพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต (ปนัดดา สมบูรณ์



 
 

สวสัดี,2559) โดยมีแนวทางการด าเนินการตามคู่มือและหนงัสือมาตรฐานส านกังานสีเขียว ของกรม
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดลซ่ึงมีขอ้มูลและเน้ือหาทั้งหมด จ านวน 6หมวด 
ดงัน้ี หมวดท่ี1การก าหนดแผนและนโยบาย หมวดท่ี2การส่ือสารและสร้างจิตส านึก หมวดท่ี3การ
ใชท้รัพยากรและพลงังาน หมวดท่ี4การจดัการของเสีย หมวดท่ี5สภาพแวดลอ้มและความปลอดภยั
และหมวดท่ี6การจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นตน้   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ .) เ ป็นองค์กร รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานโดยสังกัด
กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการจดัหาและให้บริการพลงังานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน จึงมีความ
ตระหนักในความส าคัญของการเป็นส านักงานสีเขียว (Green Office)  พร้อมทั้ งมุ่งส่งเสริม
พฤติกรรมของบุคลากรในดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์รอยา่งย ัง่ยืนเพื่อส่งเสริมให้ส านกังานเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (รายงานประจ าปี 2561) ซ่ึงปฏิบติัตามกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มและมีความ
รับผดิชอบต่อสังคมโดยรวมเพื่อก่อใหเ้กิดการยกระดบัคุณภาพในการเป็นองคก์รท่ีมีมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มระดบัสากล (Green Office Standard) โดยมีผูบ้ริหารและบุคลากรภายในองคก์รร่วมมือ
กนัขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมายดว้ยกนั 

ผูว้ิจยัไดเ้ลง็เห็นและสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการรับรู้และพฤติกรรมของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การ 
เป็นส านักงานสีเขียว กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านักงานใหญ่) เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลท่ีได ้
จากงานวิจยัไปด าเนินการเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการรับรู้และส่งเสริมพฤติกรรมของบุคลากรในการ
ปฏิบติัตนให้สอดคลอ้งกบัการเป็นองคก์รท่ีเป็นส านกังานสีเขียวโดยก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึนพร้อมทั้งขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ต่อไป  
 
2. วตัถุประสงค์งานวจิยั 

 2.1 เพื่อศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ของบุคลากรในการเป็นส านักงานสีเขียวภายในการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค(ส านกังานใหญ่) 
 2.2 เพื่อศึกษาการรับรู้ของบุคลากรในการเป็นส านักงานสีเขียวภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(ส านกังานใหญ่) 
 2.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของบุคลากรในการเป็นส านกังานสีเขียวภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(ส านกังานใหญ่) 
 2.4 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมของบุคลากรในการเป็นส านกังานสี
เขียวภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) 
 
 



 
 

3. สมมติฐานงานวจิัย 
 3.1 บุคลากรท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการเป็น
ส านกังานสีเขียวภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) ท่ีแตกต่างกนั  
 3.2 บุคลากรท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ในการเป็น
ส านกังานสีเขียวภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) ท่ีแตกต่างกนั  
 3.3 การรับรู้ของบุคลากรในการเป็นส านักงานสีเขียวมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมของ
บุคลากรในการเป็นส านกังานสีเขียวภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
4.1 พนกังานสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าด าเนินการจดัการโครงการส านกังานสีเขียวภายใน

องคก์ร เพื่อก่อใหเ้กิดการพฒันาตามแนวทางในการเป็นส านกังานสีเขียวอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม
สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดคู่มือมาตรฐานส านกังานสีเขียวปี 2562  

4.2 ผูบ้ริหารระดับสูงภายในองค์กรสามารถน าขอ้มูลท่ีได้มาวางแผนและด าเนินการ
เสริมสร้างการรับรู้และส่งเสริมพฤติกรรมของบุคลากรในการด าเนินการโครงการส านกังานสีเขียว
ตามคู่มือมาตรฐานส านักงานสีเขียว ปี2562 ภายในองคก์รโดยสอดคลอ้งกบัหลกัการปฏิบติัและ
สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์รในปัจจุบนั เพื่อยกระดบัมาตรฐานการเป็นส านกังานสีเขียว
ภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมาและวิสัยทศัในการเป็น
ส านกังานสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 

 
5. ขอบเขตงานวจิยั 
  5.1 ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี 
  5.1.1 ประชากรในการวิจยั คือ พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) 
  5.1.2 พื้นท่ีในการวิจยั คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่)  
 5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  5.2.1 ศึกษาเร่ืองการรับรู้และพฤติกรรมของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นส านักงานสีเขียว 
กรณีศึกษา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) (จกัรีนนท ์หรือโอภาศ,2558) (นรินรัตน์ ถาวร
เลิศรัตน์,รัตยาโตควณิชย,์2553) 
 5.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
  เกบ็รวบรวมขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 15 สิงหาคม – 30ตุลาคม 2563 



 
 

6. ระเบียบวธีิวจิยั 

งานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) โดยเป็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดในการวิจยัเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในรูปแบบค าถามปลายปิด โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย
เน้ือหาทั้งหมด 4 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี1: ขอ้มูลทัว่ไปของบุคลากร 
  ส่วนท่ี2: การรับรู้ของบุคลากรในการเป็นส านกังานสีเขียว 
  ส่วนท่ี3: พฤติกรรมของบุคลากรในการเป็นส านกังานสีเขียว 
  ส่วนท่ี4: ขอ้เสนอแนะ 
โดยขอ้มูลในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และ ส่วนท่ี 3 มีลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรวดั

แบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ทั้งหมด 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 

 
7. ผลการศึกษา 

 7.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีอายุไม่เกิน 30 ปี 

จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.8 มีระยะเวลาการท างานต ่ากว่า 5 ปี จ  านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 มีต าแหน่งเป็นวิศวกร 
จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 32.94 มีระดบัต าแหน่ง 2-6 จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0  
และสงักดัสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9  

 7.2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ของบุคลากรในการเป็นส านักงานสีเขียวการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (ส านักงานใหญ่) 

 พบว่าระดบัการรับรู้ของบุคลากรในการเป็นส านักงานสีเขียวในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 
4.2755 ซ่ึงบุคลากรมีการรับรู้ในการเป็นส านกังานสีเขียวอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยบุคลากรมีการ
รับรู้ในการเป็นส านกังานสีเขียวในแต่ละหมวดท่ี 1-6 ดงัน้ี  

บุคลากรมีการรับรู้ในหมวดท่ี1 : การก าหนดนโยบาย การวางแผน การด าเนินงานและการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.3866 ซ่ึงบุคลากรมีการรับรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

บุคลากรมีการรับรู้ในหมวดท่ี2 : เร่ืองการส่ือสารและสร้างจิตส านึก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.2370  
ซ่ึงบุคลากรมีการรับรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

บุคลากรมีการรับรู้ในหมวดท่ี3 : เร่ืองการใชท้รัพยากรและพลงังาน โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.2950  
ซ่ึงบุคลากรมีการรับรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 



 
 

บุคลากรมีการรับรู้ในหมวดท่ี4 : เร่ืองการจดัการของเสีย โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.1870 ซ่ึงบุคลากร
มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก 

บุคลากรมีการรับรู้ในหมวดท่ี5 : เร่ืองสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยั โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
4.2266 ซ่ึงบุคลากรมีการรับรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

บุคลากรมีการรับรู้ในหมวดท่ี6 : เร่ืองการจดัซ้ือและจดัจา้ง โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.3206 ซ่ึง
บุคลากรมีการรับรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 7.3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคลากรในการเป็นส านักงานสีเขียวการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (ส านักงานใหญ่) 

 พบว่าพฤติกรรมของบุคลากรในการเป็นส านกังานสีเขียวในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย4.3090  
ซ่ึงบุคลากรมีพฤติกรรมในการเป็นส านกังานสีเขียวอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยบุคลากรมีพฤติกรรม
ในการเป็นส านกังานสีเขียวทั้ง 12 ขอ้ ดงัน้ี  

บุคลากรมีพฤติกรรมในขอ้ท่ี1 : ท่านไดก้ าหนดและวางแผนการจดัท าโครงการส านกังานสี
เขียวภายในสายงานของท่าน โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.1820 ซ่ึงบุคลากรมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมาก 

บุคลากรมีพฤติกรรมในขอ้ท่ี2 : ท่านได้ปรับปรุงและติดตามผลกาด าเนินการโครงการ
ส านกังานสีเขียวภายในสายงานของท่าน โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.1330 ซ่ึงบุคลากรมีพฤติกรรมอยูใ่น
ระดบัมาก 

บุคลากรมีพฤติกรรมในขอ้ท่ี3 : ท่านเขา้รับการฝึกอบรมและรับฟังการบรรยายเพื่อรับทราบ
รายละเอียดและวิธีการปฏิบติัในโครงการส านักงานสีเขียว โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.1640 ซ่ึงบุคลากรมี
พฤติกรรมอยูใ่นระดบัมาก 

บุคลากรมีพฤติกรรมในขอ้ท่ี4 : ท่านบอกกล่าวและรณรงคใ์นการปฏิบติัตามหลกัการใน
โครงการส านักงานสีเขียวแก่เพื่อนร่วมงานในสายงานของท่าน โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.1330 ซ่ึง
บุคลากรมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมาก 

บุคลากรมีพฤติกรรมในขอ้ท่ี5 : ท่านปิดไฟในช่วงเวลาพกัเท่ียงเสมอ โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
4.4040 ซ่ึงบุคลากรมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

บุคลากรมีพฤติกรรมในขอ้ท่ี6 : ท่านปิดคอมพิวเตอร์ทุกคร้ังท่ีไม่มีการใชง้าน โดยมีคะแนน
เฉล่ีย 4.3150 ซ่ึงบุคลากรมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

บุคลากรมีพฤติกรรมในขอ้ท่ี7 : ท่านปิดสวิตซ์และถอดปลัก๊ไฟเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าประเภทต่างๆทุกคร้ังท่ีไม่ไดใ้ชง้าน โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.2380 ซ่ึงบุคลากรมีพฤติกรรมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 



 
 

บุคลากรมีพฤติกรรมในขอ้ท่ี8 : ท่านไม่เปิดน ้ าท้ิงไวโ้ดยไม่จ าเป็น โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
4.6190 ซ่ึงบุคลากรมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

บุคลากรมีพฤติกรรมในขอ้ท่ี9 : ท่านท้ิงขยะตรงตามประเภทของขยะเสมอ โดยมีคะแนน
เฉล่ีย 4.4090 ซ่ึงบุคลากรมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

บุคลากรมีพฤติกรรมในขอ้ท่ี10 : ท่านใชถุ้งผา้ส าหรับใส่ส่ิงของแทนการใชถุ้งพลาสติก 
โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.2730 ซ่ึงบุคลากรมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

บุคลากรมีพฤติกรรมในขอ้ท่ี11 : ท่านมกัจะใชก้ระดาษซ ้ า (Reuse) และลดปริมาณการใช้
กระดาษ(Reduce) โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.5330 ซ่ึงบุคลากรมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

บุคลากรมีพฤติกรรมในขอ้ท่ี12 : ท่านมกัจะรีไซเคิล (Recycle) อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน
และวสัดุเหลือใชต่้างๆโดยสามารถน ากลบัมาใชง้านให้เกิดประโยชน์ โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.3040 
ซ่ึงบุคลากรมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมในการเป็นส านกังานสี

เขียวของบุคลากรภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านักงานใหญ่) พบว่า 2 ตวัแปรท่ีเป็นไปตาม
สมมุติฐาน ไดแ้ก่ 1.ต าแหน่ง 2.สายงาน ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมในการเป็นส านกังานสีเขียวท่ีแตกต่าง
กนัและมี 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1.เพศ 2.อาย ุ3.ระดบัการศึกษา 4.ระยะเวลาการท างาน 5.ระดบัต าแหน่ง 
ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมในการเป็นส านกังานสีเขียวท่ีไม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลกบัการรับรู้ในการเป็นส านักงานสี
เขียวของบุคลากรภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านักงานใหญ่) พบว่า 2 ตวัแปรท่ีเป็นไปตาม
สมมุติฐาน ไดแ้ก่ 1.ต าแหน่ง 2.สายงาน ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ในการเป็นส านกังานสีเขียวท่ีแตกต่าง
กนั และมี 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1.เพศ 2.อาย ุ3.ระดบัการศึกษา 4.ระยะเวลาการท างาน 5.ระดบัต าแหน่ง 
ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ในการเป็นส านกังานสีเขียวท่ีไม่แตกต่าง  

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่าการรับรู้ในการเป็นส านกังานสีเขียวของบุคลากรกบั
พฤติกรรมการเป็นส านักงานสีเขียวของบุคลากรภายในองคก์รการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านักงาน
ใหญ่) มีความสัมพนัธ์ในระดบัมากอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 
 
 
 
 



 
 

8. อภปิรายผล 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ืองการรับรู้และพฤติกรรมของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นส านักงานสี

เขียวกรณีศึกษา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) โดยสรุปประเดน็ในการอภิปราย ดงัน้ี  
 8.1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ปัจจัยประชากรศาสตร์) 
 ผลการวิจยัขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากรส านักงานสีเขียว กรณีศึกษา : การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีอายุ
ไม่เกิน 30 ปี จ  านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 290 คน คิด
เป็นร้อยละ 67.8 มีระยะเวลาการท างานต ่ากว่า 5 ปี จ  านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 มีต าแหน่ง
เป็นวิศวกรจ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 32.94 มีระดบัต าแหน่ง 2-6 จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.0 และสงักดัสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9  

 8.2 การรับรู้ของบุคลากรในการเป็นส านักงานสีเขียว  
 ผลการวิจยัพบว่าการรับรู้ของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) ในการเป็น

ส านักงานสีเขียวโดยภาพรวมนั้น บุคลากรมีการรับรู้ในการเป็นส านกังานสีเขียวอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ซ่ึงท่ีผา่นมาองคก์รไดด้ าเนินการในการสร้างการรับรู้ใหแ้ก่บุคลากรตามคู่มือส านกังานสีเขียว
ของกรมส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มและมหาวิทยาลยัมหิดลภายในองคก์รตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาผ่าน
โครงการต่างๆ เช่น การจดักิจกรรมการบรรยายและการฝึกอบรม เป็นตน้ ทั้งน้ีองคก์รตอ้งท าการ
ประชาสัมพนัธ์และส่ือสารใหแ้ก่บุคลากรภายในองคก์รอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้าง
การรับรู้และความตระหนักของบุคลากรในการเป็นส านักงานสีเขียวให้คงอยู่เพื่อผลกัดันและ
ก่อใหเ้กิดเป็นพฤติกรรมและวิถีปฏิบติัภายในองคก์รต่อไป  

 8.3 พฤติกรรมของบุคลากรในการเป็นส านักงานสีเขียว 
 ผลการวิจยัพบว่าพฤติกรรมของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านักงานใหญ่) ในการ

เป็นส านกังานสีเขียวโดยภาพรวมนั้น บุคลากรมีพฤติกรรมในการเป็นส านกังานสีเขียวอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ซ่ึงบุคลากรมีพฤติกรรมและการปฏิบติัตนโดยเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มภายในองค์กร
ตลอดระยะเวลาท่ีผา่น ซ่ึงสอดคลอ้งและเป็นในทิศทางเดียวกบัการรับรู้ในการเป็นส านกังานสีเขียว
ภายในองคก์ร ทงัน้ีองคก์รตอ้งท าการส่งเสริมและสนบัสนุนพร้อมทั้งบริหารจดัการ เพื่อสร้างแนว
ทางการมีพฤติกรรมของบุคลากรในการเป็นส านักงานสีเขียวอย่างต่อเน่ืองเพื่อก่อให้เกิดเป็น
วฒันธรรมภายในองคก์รอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
 
 



 
 

9. ข้อเสนอแนะ  
ขอ้เสนอส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป   
9.1 ควรท าการศึกษาในส่วนของเร่ืองแรงจูงใจและทศันคติในการปฏิบติัตนของบุคลากร 

ในการเป็นส านักงานสีเขียวในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านักงานใหญ่) เพื่อจะไดรั้บรู้ในขอ้มูล
เพิ่มเติม 

9.2 ควรท าการศึกษางานวิจยัเร่ืองส านักงานสีเขียวในเชิงคุณภาพประกอบเพิ่มเติมดว้ย  
อาทิ เช่น การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและสัมภาษณ์เชิงกลุ่ม เป็นตน้ เพื่อให้ไดร้ายละเอียดในเชิงลึกอีก
มิติเพิ่มเติมยิง่ข้ึน 
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