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บทคดัยอ่ 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรมการเป็นส านักงานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม   
ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษา คอื บุคลากรสายสนับสนุนใน
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 198 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบวดัความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดั
พฤตกิรรมการเป็นส านักงานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ One way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มคี่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัส านักงานที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมอยู่ในระดบัมากที่สุด ทศันคติอยู่ในระดบั 
เหน็ดว้ย และมพีฤตกิรรมการเป็นส านักงานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่ในระดบัมาก บุคลากรสายสนบัสนุนที่
อยู่ในสงักดัหน่วยงาน/กลุ่มคณะวชิา ระยะเวลาในการปฏบิตัิงานต่างกนัมพีฤติกรรมการเป็นส านักงานที่เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนั และบุคลากรสายสนบัสนุนทีม่หีน้าทีก่ารปฏบิตังิานต่างกนั มพีฤตกิรรมการเป็นส านักงานที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 
This research aimed to study the knowledge, attitudes, and behavior toward the green office of the 

office support staff at Mahasarakham University. The participants were 198 office support staff at Mahasarakham 
University. Knowledge, attitudes and behavior about the eco-friendly office were measured by means of a 
questionnaire. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and one-way ANOVA 
statistics. The results revealed that the office support staffs’ eco-friendly average scores could be categorized 
into three dimensions: their knowledge was at the highest level, their attitudes were positive, and their behavior 
was consistent with their attitudes. The office support staffs’ faculties and the duration of work (working time) 
variable, their behavior of being in an environmentally friendly office made no difference. However, for the office 
support staff who had different duties, their behavior towards the eco-friendly office was different significant at 
the .05 

 
Keywords: knowledge, attitude, behavior, the eco-friendly office 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(4), 2563 :  25 - 38 

27 

1. บทน ำ 
ปัจจุบนัมีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่

ยอมรบัอย่างกว้างขวางว่าโลกก าลงัร้อนขึน้และเป็นที่
ยอมรบัอย่างชดัเจนแลว้ว่าการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมขิอง
โลกอย่างรวดเร็วนัน้มาจากการด าเนินกิจกรรมของ
มนุษย์ ซึ่งการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนต้องใช้
ทรัพยากร พลังงาน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมทัง้ขยะและน ้าเสีย  ดงันัน้ส านักงานจึงมี
ส่วนในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสู่ชัน้บรรยากาศอนั
เป็นสาเหตุหลกัของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
(Climate Change) และปรากฏการณ์โลกรอ้น (Global 
Warming) ที่ก าลังกลายเป็นวิกฤติด้านสิง่แวดล้อมที่
ส าคญั และผลกระทบอย่างกว้างขวางทัง้ในประเทศ
และทัว่โลก (สยาม อรุณศรมีรกต และคณะ, 2560: 1)  
 ปัญหาสิง่แวดลอ้มเป็นเรื่องทีอ่ยู่ในกระแสความ
สนใจของคนทัว่โลก มีการสอดแทรกแนวคิด เรื่อง 
Green เขา้ไปในทุกกจิกรรมดว้ยเหตุทีเ่ราทัง้หลายต่าง
รบัรูว้่าก าลงัเผชญิหน้ากบัวกิฤตการณ์ทางสิง่แวดลอ้ม
และไม่ใช่ เรื่องไกลตัว ส าหรับกระแสการอนุรักษ์
ทรพัยากรพลังงานและสิง่แวดล้อมได้รับการตอบรับ
จากทุกภาคส่วนทัว่โลกทัง้นี้เพราะแหล่งพลงังานของ
โลกซึง่ไดแ้ก่ น ้ามนัและก๊าซลดลงอย่างรวดเรว็เกนิกว่า
ทีค่าดการณ์ไวป้ระกอบกบัความตื่นกลวัในเรื่องของภยั
ธรรมชาติซึง่ส่วนหนึ่งเกดิจากการปลดปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก (Greenhouse gas) และการท าลายคุณภาพ
ของน ้ าและดินที่เป็นแหล่งอาหารของพืชและสัตว์
ก่อให้เกดิปัญหาการขาดแคลนอาหารของมนุษย์และ
ปัจจยัส าคญัต่อการด ารงชพีของสิง่มชีวีติในระบบนิเวศ 
ดงันัน้กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มจงึเป็น
หนทางเดยีวที่จะท าให้สถานประกอบการสามารถอยู่
ร่วมกบัชุมชนและสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างยัง่ยนื (ส านกังาน
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2556) การจดัท าส านักงานสเีขยีว เป็น
การน าเสนอแนวคิดและวธิีการลดการปล่อย CO2 ใน
ส านักงานและการใช้ชวีติประจ าวนัในส านักงานทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั ้งแต่วิธีง่ าย ๆ ที่ทุกคนใน
ส านักงานท าได้ด้วยการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมอนัจะ
ช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 สู่ช ัน้บรรยากาศ อาทิ
เช่น การลด/ ใชพ้ลงังานใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดการ

จัดท า  3R ปร ะกอบด้ ว ย  REDUCE, RECYCLE, 
REUSED การปรับเปลี่ยนส านักงานให้มีการใช้
ทรพัยากรและพลงังานอย่างรู้คุณค่า มแีนวทางในการ
จัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการ
เลอืกใช้วสัดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานที่เป็นมติรกบั
สิง่แวดล้อมรวมลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
หรอืทีเ่รยีกว่า ส านักงานสเีขยีว ซึง่เป็นแนวทางหนึ่งที่
บุคลากรสามารถมสีว่นร่วมในการลดปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้
จากภาวะโลกรอ้น (ปนดัดา สมบรูณ์สวสัด,ี 2559: 3)  
 ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
Office) คือการดูแลส านักงานให้เป็นมติรต่อผู้ที่อาศยั
ต่อสภาพแวดลอ้มและเอือ้อาทรต่อสงัคมซึง่การทีจ่ะให้
ส านักงานเป็นส านักงานสเีขยีว ซึง่การเป็นส านักงานที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มต้องไดร้บัความร่วมมอืทีส่ าคญั
อยู่  3 ประการประกอบด้วย 1) การให้ความรู้แก่
บุคลากรในองค์กรเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้าง
วัฒนธรรมในการ เ ป็นส านักงานที่ เ ป็นมิต รกับ
สิง่แวดลอ้ม 2) การแจง้ขอ้มลูใหก้บัพนกังานเพื่อใหเ้กดิ
การมีส่วนร่ วมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่ อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3) การสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนักงานไม่ว่าจะเป็นการใหร้างวลัของขวญัหรอืโบนัส
ซึ่งแรงจูงใจสามารถมีในการปฏิบัติตนให้เข้ากับ
ส านักงานที่ เ ป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม  (สมพงษ์   
บุญเฟรอืง, 2554)   
 มหาวทิยาลยัมหาสารคามไดม้นีโยบายและการ
ด า เนิ นการอย่ า งชัด เจนในการมุ่ ง สู่ ค วาม เ ป็น
มหาวทิยาลยัสเีขยีว (Green University) โดยเริม่ตน้ใน
ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ได้มีการจัดระบบบริหาร
จดัการดา้นพลงังานสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยัและอา
ชีวอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่าง มีคุณภาพ 
และบูรณาการระบบเหล่านัน้ให้เขา้กบัการด าเนินการ
ทุกดา้นของมหาวทิยาลยั อาทเิช่น การปรบัปรุงพฒันา
ภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย การจัดการด้านการอนุรักษ์
พลงังาน ด้านการจราจรและพาหนะ การจดัการของ
เสยี และการจดัการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ การ
จดัการด้านสิง่แวดล้อม รวมถึงการจดัการโครงสร้าง
พืน้ฐานที่เอื้อต่อการเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว การเพิม่
พืน้ที่สเีขยีวโดยการปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ ในส่วนของ
ระบบพาหนะเดินทางในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ก็ได้น ารถรางและรถจักรยานมาใช้เพื่อให้เกิดการ
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ประหยดัพลงังาน ซึ่งไดร้บัการตอบรบัและร่วมมอืเป็น
อย่างดจีากนิสติและบุคลากรมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
และมกีารด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อความยัง่ยนื อกี
ทัง้เป็นต้นแบบใหก้บัมหาวทิยาลยัและหน่วยงานอื่นทัง้
ภาครัฐและเอกชน (ธนภร ปฐมวณิชกุล , 2556 : 
เว็บไซต์) ดงันัน้ การด าเนินงานที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ ง
และสอดคลอ้งกบันโยบายมหาวทิยาลยัมหาสารคามที่
มุ่งสู่ความเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว คอื การดูแลอาคาร 
สถานที่ รวมถึงส านักงานให้สอดคล้องตามนโยบาย
มหาวทิยาลยัสเีขยีว ซึ่งมคีวามจ าเป็นต้องอาศยัความ
ร่วมมือจากหน่วยงานและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยเฉพาะอย่างยิง่บุคลากรสายสนบัสนุน
ซึง่มบีทบาทส าคญัต่อการดูแลและจดัการส านักงานให้
เป็นส านักงานสีเขียว หรือส านักงานที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม (Green Office) อนัเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงานเพื่อมุ่งสูค่วามเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 จากความเป็นมาและความส าคญัขา้งต้น ผูว้จิยั
จงึต้องการศกึษา ความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการ
เป็นส านักงานที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมของบุคลากร
สายสนับสนุนในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม เนื่องจาก
บุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้ที่มบีทบาทส าคญัในการ
ปฏิบัติงานและช่วยให้การบริหารงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ จากการศึกษาจะท าให้ทราบถึง
พฤติกรรม ความรู้และทัศนคติของบุคลากรสาย
สนับสนุนในมหาวิทยาลยัในการเป็นส านักงานที่เป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม ทัง้ด้านการบรหิารจดัการองค์การ 
ด้านความตระหนักขององค์การ ด้านการใช้พลงังาน
และทรัพยากร  ด้ านการจัดการของ เสีย  ด้ าน
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกส านักงาน ดา้นการ
จดัซื้อและจดัจ้าง และด้านการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 
จะท าให้เกดิการใช้ทรพัยากรและพลงังานอย่างคุ้มค่า 
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประเมินตนเอง
เบื้องต้น เพื่อยกระดบัมาตรฐานส านักงานให้เป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น อันเป็นส่วนหนึ่งของการ
น าไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและเตรียมความพร้อมสู่
มาตรฐานสิง่แวดลอ้มในระดบัสากลต่อไป 
 
 

2. วตัถปุระสงคก์ำรวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความรูเ้กีย่วกบัส านกังานทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้มของบุคลากรสายสนบัสนุนใน
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 2. เพื่อศกึษาทศันคตเิกีย่วกบัส านกังานทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้มของบุคลากรสายสนบัสนุนใน
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 3. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการเป็นส านกังานทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้มของบุคลากรสายสนบัสนุนใน
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 
3. ขอบเขตกำรวิจยั 
3.1 วิธีการวิจยั 
 ความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมการเป็น
ส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มของบคุลากรสาย
สนบัสนุนในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม เป็นวจิยัเชงิ
ปรมิาณ (Quantitative Research) โดยวธิกีาร 
(Methodology) เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม 
กบับุคลากรสายสนบัสนุนในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
3.2 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ  บุคลากรสาย
สนบัสนุนในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 822 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายสนับสนุนใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 198 คน ก าหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบจากตารางของ Taro 
Yamane ทีค่วามคลาดเคลื่อน ±10%  
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัได้ผ่านการพิจารณา
จรยิธรรมวจิยัในมนุษยจ์ากมหาวทิยาลยัมหาสารคาม
เป็นที่เรียบร้อย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการหา
คุณภาพเครื่องมอืดงันี้ 
  1.  แ บบวัดค ว าม รู้ เ กี่ ย ว กับ ก า ร เ ป็ น
ส านักงานที่ เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  
มลีกัษณะค าถามแบบปลายปิด แบบสองตวัเลือก คือ 
ใช่/ ไม่ใช่ จ านวน 35 ขอ้ โดยผ่านการพจิารณาความ
สอดคล้องและความเหมาะสมของเครื่องมือจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยมคี่าความสอดคล้อง
ของเครื่องมือกับความมุ่งหมายการวิจัย ค่าความ
สอดคล้องโดยรวม ( IOC) = 0.99 และทุกข้อมีค่ า
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มากกว่า 0.5 ค่าความเหมาะสมอยู่ในระดบั เหมาะสม
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.59) ผลการน าเครื่องมือไป
ทดลองใช้ ( try out) พบว่า มีค่าความยากง่าย อยู่
ระหว่าง 0.37-0.67 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ มีค่า
มากกว่า 0.31 และความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั มคี่า 0.975 
  2.  แบบวัดทัศนคติ เ กี่ ย วกับการ เ ป็น
ส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เป็นค าถามแบบปิด
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  
มีลกัษณะเป็นแบบก าหนดค าตอบ แบ่งเป็น 5 ระดับ 
คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จ านวน  35 ข้อ โดยผ่านการ
พิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
เครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยมีค่า
ความสอดคล้องของเครื่องมือกบัความมุ่งหมายการ
วจิยั ค่าความสอดคลอ้งโดยรวม (IOC) = 1.00 และทุก
ข้อมีค่ามากกว่า 0.5 ค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับ 
เหมาะสมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.66) ผลการน า
เครื่องมือไปทดลองใช้ ( try out) พบว่า ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ มคี่ามากกว่า 0.31 และความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบั มคี่า 0.972 
  3. แบบวดัพฤติกรรมการเป็นส านักงานที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เป็นค าถามแบบปิด เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มลีกัษณะเป็น
แบบก าหนดค าตอบ แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ จ านวน 35 ขอ้ โดย
ผ่านการพจิารณาความสอดคล้องและความเหมาะสม
ของเครื่องมอืจากผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยมคี่า
ความสอดคล้องของเครื่องมือกบัความมุ่งหมายการ
วจิยั ค่าความสอดคลอ้งโดยรวม (IOC) = 1.00 และทุก
ข้อมีค่ามากกว่า 0.5 ค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับ 
เหมาะสมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.66) ผลการน า
เครื่องมือไปทดลองใช้ ( try out) พบว่า ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ มคี่ามากกว่า 0.31 และความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัมคี่า 0.959 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลครัง้นี้ ผูว้จิยัใช้โปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ใช้สถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 

 1. วเิคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, 
ระดบัการศึกษา, ต าแหน่งงาน, อายุงาน (ปี) ใช้สถิติ 
ไดแ้ก่ ความถี ่และค่ารอ้ยละ 
 2 .  สถิติที่ ใ ช้ ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมือ ได้แก่ การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(IOC) ค่าความเหมาะสม ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความยากง่าย 
 3. วเิคราะหค์วามรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมการ
เป็นส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
ข อ งบุ ค ล า ก ร ส า ย สนั บ ส นุ น ใ น มห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม โดยสถิติ ได้แก่  ค่า เฉลี่ยและส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 
 4. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
One way ANOVA 

 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤตกิรรมการเป็นส านักงานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
ข อ งบุ ค ล า ก ร ส า ย สนั บ ส นุ น ใ น มห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม ซึง่สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 
  1. ควำมรู้เก่ียวกบัส ำนักงำนท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมของบุคลำกรสำยสนับสนุนใน
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
   1)  บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ใ น
มหาวิทยาลยัมหาสารคามมีค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับ
ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก
ทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ = 27.41) 
   2)  บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ใ น
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ปฏิบัติงานในหน้าที่
นักวเิคราะหน์โยบายและแผนมคี่าเฉลีย่ความรูส้งูทีสุ่ด 
รองลงมาคอื งานเจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป และงาน
บุคลากร ตามล าดบั 
   3)  บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ใ น
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานน้อยกว่า 1 ปี มีค่าเฉลี่ยความรู้มากที่สุด 
รองลงมาคือ ตัง้แต่ 5 ปีขึ้นไป และระหว่าง 1-5 ปี 
ตามล าดบั 
   4)  บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ใ น
มหาวิทยาลยัมหาสารคามมีค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับ
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ส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ดา้นการด าเนินงาน
สูงที่สุด ส าหรบัด้านที่มีค่าเฉลี่ยความรู้น้อยที่สุด คือ 
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกส านกังาน  
   5)  บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ใ น
มหาวทิยาลยัมหาสารคามทีอ่ยู่ในสงักดัหน่วยงาน/กลุ่ม

คณะวชิา ระยะเวลาในการปฏบิตัิงานต่างกนัมคีะแนน
ความรู้เกี่ยวกบัส านักงานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มไม่
แตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนความรูเ้กีย่วกบัส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มกบั
สงักดัหน่วยงาน/กลุ่มคณะวชิา และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน (n=198) 
 

 แหล่งควำมแปรปรวน SS df MS F Sig. 
สงักดัหน่วยงาน/ 
กลุ่มคณะวชิา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.052 
2.939 

3 
194 

.017 

.015 
1.142 .333 

รวม 2.991 197    
ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
.004 
2.988 

2 
195 

.002 

.015 
.115 .891 

รวม 2.991 197    
*p< .05 
 
   6)  บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ใ น
มหาวทิยาลยัมหาสารคามที่มหีน้าทีใ่นการปฏบิตัิงาน
ต่างกนัมคีะแนนความรูเ้กีย่วกบัส านกังานทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 ดงัแสดงในตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนความรูเ้กีย่วกบัส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มกบั
หน้าทีใ่นการปฏบิตังิาน (n=198) 
 

แหล่งควำมแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .293 7 .042 2.946 .006* 

ภายในกลุ่ม 2.698 190 .014   
รวม 2.991 197    

*p< .05 
 
 จากตารางที ่2 แสดงว่า บุคลากรสายสนับสนุน
ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างกันมีคะแนนความรู้
เกีย่วกบัส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มแตกต่างกนั
อย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ซึ่ ง เ ป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั ้ง ไ ว้  เ มื่ อ ท า กา ร
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของ 
Scheffe test  ไดผ้ลดงัตารางที ่3 
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ตารางที ่3 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนความรูเ้กีย่วกบัส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มกบั
หน้าทีใ่นการปฏบิตังิาน (n=198) 
 

หน้ำท่ี
ปฏิบติังำน 

เจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรงำน

ทัว่ไป 

นักวิชำกำร
ศึกษำ 

นักวิชำกำร
พสัด ุ

นักวิชำกำร
เงินและ
บญัชี 

นักวิเครำะห์
นโยบำย
และแผน 

งำน
บุคลำกร 

นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

เจา้หน้าที่
บรหิารงาน
ทัว่ไป 

- .03791 .07100 0.3896 -.06082 .03325 .06710 

นกัวชิาการ
ศกึษา 

 - .03309 .00105 -.09873 -.00465 .02919 

นกัวชิาการ
พสัด ุ

  - -.03203 -.13182 -.03774 -.00390 

นกัวชิาการ
เงนิและ
บญัช ี

   - -.09978 -.00571 .02814 

นกัวเิคราะห์
นโยบายและ
แผน 

    - .09408 .12792 

งานบุคลากร      - .03384 
นกัวชิาการ
คอมพวิเตอร ์

      - 

*p< .05 
 
  2. ทศันคติเก่ียวกบัส ำนักงำนท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมของบุคลำกรสำยสนับสนุนใน
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
   1)  บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ใ น
มหาวทิยาลยัมหาสารคามมทีศันคตเิกีย่วกบัส านกังาน
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33 โดยหน่วยงานทีม่คี่าเฉลีย่ทศันคติ
สูงที่สุด คือ หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
รองลงมาคือ กลุ่มคณะวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
กลุ่มคณะวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์และกลุ่ม
คณะวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ตามล าดบั 
   2)  บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ใ น
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ปฏิบัติงานในหน้าที่
นักวิชาการเงินและบัญชี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติสูงที่สุด

รองลงมา คอื นักวิชาการพสัดุ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน และเจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป ตามล าดบั 
   3) บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ใ น
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีร ะยะเวลาในการ
ปฏบิตังิานตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป มคี่าเฉลีย่ทศันคตมิากทีสุ่ด 
รองลงมา คือ  ผู้ปฏิบัติ ง าน น้อยกว่ า  1 ปี  และ 
ผูป้ฏบิตังิานระหว่าง 1-5 ปี ตามล าดบั 
   4)  บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ใ น
มหาวทิยาลยัมหาสารคามมคี่าเฉลีย่ทศันคตมิากที่สุด 
คอื ดา้นการใช้พลงังานและทรพัยากร และการจดัการ
ของเสยี รองลงมา คอื ด้านสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกส านักงาน ส าหรบัด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คอื การจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ และการจดัจา้งในส านกังาน  
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   5)  บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ใ น
มหาวทิยาลยัมหาสารคามทีอ่ยู่ในสงักดัหน่วยงาน/กลุ่ม
คณะวชิาต่างกนัมทีศันคตเิกีย่วกบัส านกังานทีเ่ป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้มแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .05 ดงัแสดงในตารางที ่4 

 
ตารางที ่4 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของทศันคตเิกีย่วกบัส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มกบัสงักดั
หน่วยงาน/กลุ่มคณะวชิา (n=198) 
 

แหล่งควำมแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.717 3 .572 3.120 .027* 

ภายในกลุ่ม 35.578 194 .183   

รวม 37.294 197    
*p< .05 
 
 จากตารางที ่4 แสดงว่า บุคลากรสายสนับสนุน
ทีอ่ยู่ในสงักดัหน่วยงาน/กลุ่มคณะวชิาต่างกนัมทีศันคติ
เกีย่วกบัส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตัง้ไว้ เมื่อท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ตามวธิกีารของ Scheffe test  ไดผ้ล
ดงัตารางที ่5 

 
ตารางที ่5 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนความรูเ้กีย่วกบัส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มกบั
หน้าทีใ่นการปฏบิตังิาน (n=198) 
              

หน่วยงำน/กลุ่มคณะ 
มนุษยศำสตร์

และ
สงัคมศำสตร ์

วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี 

วิทยำศำสตร์
สุขภำพ 

หน่วยงำน
สนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน 

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ - -.09646 .01928 -.20991 
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี  - .11573 -.11345 
วทิยาศาสตรส์ขุภาพ   - -.22919 
หน่วยงานสนบัสนุนการเรยีน
การสอน 

   - 

*p< .05 
 
   6)  บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ใ น
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มี ระยะเวลาในการ
ปฏบิตัิงาน หน้าที่ในการปฏบิตัิงานต่างกนั มทีศันคติ

เกีย่วกบัส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มไม่แตกต่าง
กนั ดงัแสดงในตารางที ่6 
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ตารางที่ 6  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติเกี่ยวกับส านักงานที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมกับ
ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และหน้าทีใ่นการปฏบิตังิาน (n=198) 
 

 แหล่งควำมแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
.726 

36.568 
2 

195 
.363 
.188 

1.935 .147 

รวม 37.294 197    

หน้าทีใ่นการปฏบิตังิาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.395 
36.899 

7 
190 

.056 

.194 
.291 .957 

รวม 37.294 197    
*p< .05 
 
 3. พฤติกรรมกำรเป็นส ำนักงำนท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมของบุคลำกรสำยสนับสนุนใน
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
   1)  บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ใ น
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีพฤติกรรมการเป็น
ส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 โดยหน่วยงานที่มคี่าเฉลี่ย
พฤติกรรมสูงที่สุด คือ กลุ่มคณะวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ รองลงมา คอื กลุ่มคณะวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
และกลุ่มคณะวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีตามล าดบั 
   2)  บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ใ น
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ปฏิบัติงานในหน้าที่
นกัวชิาการพสัดุมคี่าเฉลีย่พฤตกิรรมสงูทีสุ่ด รองลงมา 
คอื นักวชิาการเงนิและบญัช ีและวชิาการคอมพวิเตอร ์
ตามล าดบั 

   3)  บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ใ น
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานระหว่าง 1-5 ปี มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมมาก
ทีส่ดุ รองลงมา คอื ผูท้ีป่ฏบิตังิานตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป และ
ผูป้ฏบิตังิานน้อยกว่า 1 ปี ตามล าดบั  
   4)  บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ใ น
มหาวทิยาลยัมหาสารคามมคี่าเฉลีย่พฤตกิรรมดา้นการ
ใชพ้ลงังานและทรพัยากร และการจดัการของเสยีมาก
ทีส่ดุ รองลงมา คอื สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
ส านักงาน และการจดัการของเสยี ตามล าดบั ส าหรบั
ดา้นที่มคี่าเฉลีย่พฤตกิรรมน้อยที่สุด คอื การปรบัปรุง
อย่างต่อเนื่อง  
   5)  บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ใ น
มหาวทิยาลยัมหาสารคามทีอ่ยู่ในสงักดัหน่วยงาน/กลุ่ม
คณะวิชา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกันมี
พฤตกิรรมการเป็นส านักงานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
ไม่แตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางที ่7 
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ตารางที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติเกี่ยวกับส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับ
หน่วยงาน/กลุ่มคณะวชิา ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน (n=198) 
  

 แหล่งควำมแปรปรวน SS df MS F Sig. 
หน่วยงาน/กลุ่มคณะวชิา ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
.483 

70.914 
3 

194 
.161 
.366 

.440 .725 

รวม 71.397 197    

ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.669 
70.728 

2 
195 

.334 

.363 
.922 .399 

รวม 71.397 197    
*p< .05 
 
   6)  บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ใ น
มหาวทิยาลยัมหาสารคามที่มีหน้าทีใ่นการปฏบิตัิงาน 
ต่างกนั มพีฤติกรรมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง

สถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ดงั
แสดงในตารางที ่8 

 
ตารางที ่8 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของพฤตกิรรมการเป็นส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มกบัหน้าที่
ในการปฏบิตังิาน (n=198) 
  

แหล่งควำมแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 5.060 7 .723 2.070 .049 
ภายในกลุ่ม 66.337 190 .349   

รวม 71.397 197    
*p< .05 
 
 จากตารางที ่8 แสดงว่า บุคลากรสายสนับสนุน
ทีม่หีน้าทีใ่นการปฏบิตังิานต่างกนั มพีฤตกิรรมการเป็น
ส านักงานที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อมแตกต่างกนัอย่าง
น้อย 1 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง

เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ เมื่อท าการเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวธิกีารของ Scheffe test  
ไดผ้ลดงัตารางที ่9 
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ตารางที ่9 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของพฤตกิรรมการเป็นส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มกบัหน้าที่
ในการปฏบิตังิาน (n=198) 
 
หน้ำท่ี
ปฏิบติังำน 

เจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรงำ
นทัว่ไป 

นักวิชำกำ
รศึกษำ 

นักวิชำกำ
รพสัด ุ

นักวิชำกำร
เงินและบญัชี 

นักวิเครำะห์
นโยบำยและ

แผน 

งำน
บุคลำก

ร 

นักวิชำกำร
คอมพิวเตอ

ร ์
เจา้หน้าที่
บรหิารงานทัว่ไป 

- -.10192 -.32439 -.23827 .23133 -.19374 -.21173 

นกัวชิาการ
ศกึษา 

 - -.22247 -.13635 .33324 -.09182 -.10982 

นกัวชิาการ
พสัด ุ

  - .08612 .55571 .13065 .11265 

นกัวชิาการ
เงนิและบญัช ี

   - .46959 .04453 .02653 

นกัวเิคราะห์
นโยบายและ
แผน 

    - -.42506 -.44306 

งานบุคลากร      - -.01800 
นกัวชิาการ
คอมพวิเตอร ์

      - 

*p< .05 
 
5. อภิปรำยผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความรู้  ทัศนคติ และ
พฤตกิรรมการเป็นส านักงานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
ข อ งบุ ค ล า ก ร ส า ย สนั บ ส นุ น ใ น มห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม ผู้วิจ ัยมีประเด็นที่จะน ามาอภิปรายผล
ดงันี้ 
  1. ควำมรู้เก่ียวกบัส ำนักงำนท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดล้อม 
   จากผลการศึกษาความรู้ เ กี่ย วกับ
ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบุคลกรสาย
สนบัสนุนในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม พบว่า บุคลากร
สายสนับสนุนในมหาวิทยาลยัมหาสารคามมีค่าเฉลี่ย
ความรูเ้กีย่วกบัส านักงานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มโดย
รวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด อาจเป็นเพราะมหาวทิยาลยั
มหาสารคามมนีโยบายให้ความส าคญักบัการมุ่งสู่การ
เป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว (Green University) จงึมกีาร
ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตรเ์พื่อให้บุคลกรภายใน

มหาวทิยาลยัไดป้ฏบิตัโิดยการจดัใหม้กีารประชุม การ
ถ่ายทอดแนวคิดและวธิกีารต่างๆ เพื่อไปยงัเป้าหมาย
การเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว (Green University) โดย
แนวคิดเกี่ยวกับส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green Office) ก็เป็นอกีแนวทางหนึ่งที่มหาวทิยาลยั
มหาสารคามได้จดัให้มีแผนการด าเนินการของแต่ละ
หน่วยงานในลักษณะทางอ้อม เมื่อบุคลากรได้เข้า
ประชุม และรบัฟังการถ่ายทอดอยู่เป็นประจ าจงึท าให้
เกิดการเรียนรู้และมีความรู้เกี่ยวกบัเรื่องส านักงานที่
เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมไปด้วย สอดคล้องกบัแนวคิด
ของไพศาล หวงัพานิช (2526: 96) ทีอ่ธบิายถงึการเกดิ
ความรู้ไว้ว่า เมื่อบุคคลได้รับการถ่ายทอดเรื่องราว
ต่างๆ จากการเรยีนรู้ การฝึกฝน การฝึกอบรม และที่
เคยพบเห็นมา จะท าให้ได้ทราบข้อเท็จจริง หรือ
รายละเอยีดของเรื่องราวอนัจะเป็นประสบการณ์ของ
บุคคลซึ่ งจะสะสมและถ่ายทอดสืบ ต่อกันไปจน
กลายเป็นความรู้ อีกทัง้แนวคิดเกี่ยวกับการเป็น



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 3(4), 2563 : 25 - 38 
 

36 

ส านักงานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Office) ยงั
เป็นแนวคดิทีไ่ดร้บัความส าคญัในระดบัชาต ิจะเหน็ได้
จากหน่วยงานต่าง ๆ มกีารส่งเสรมิความรูแ้ละเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส านักงานที่ เ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  (Green Office)  กันอย่ างแพร่หลาย 
เช่ น เดียวกับกรมส่ ง เสริมคุณภาพสิ่ง แวดล้อม 
(2561:เว็บไซต์) ที่กล่าวถึงส านักงานสเีขยีว (Green 
Office) ไวว้่า คอื ส านกังานและกจิกรรมต่าง ๆ ภายใน
ส านักงานทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยทีสุ่ด และ
แนวคิดของสมพงษ์ บุญเฟรือง (2554) ที่อธิบายว่า 
ส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ ระบบการ
ดูแลส านักงานให้เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมและเอื้อ
อาทรต่อสงัคมซึง่การทีจ่ะเกดิขึน้ไดม้ปัีจจยัทีส่ าคญั คอื 
การให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กร การแจ้งขอ้มูลให้
เกิดการมีส่วนร่วม และการสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนกังาน โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ น ้าทพิย ์ค าแร่ 
และคณะ (2559:  543-556)  ที่มีก ารพัฒนาคู่ มือ
ฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยการ
จดัอบรมให้ความรู้กบันิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมหลงัการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
    ผลกา รศึกษ าคว าม รู้ เ กี่ ย ว กับ
ส านักงานที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมที่พบว่า บุคลากร
สายสนับสนุนในมหาวิทยาลยัมหาสารคามมีค่าเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกับส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ดา้นการด าเนินงานสูงที่สุด อาจจะเป็นเพราะบุคลากร
สายสนับสนุนส่วนใหญ่เน้นขอ้มลูความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
การปฏบิตัิมากกว่า เมื่อได้รบัการถ่ายทอดและเรยีนรู้
จนสามารถน าไปปฏบิตัแิละเป็นประสบการณ์ไดจ้งึท า
ใหเ้กดิเป็นความรู ้เป็นไปตามแนวคดิของ ไพศาล หวงั
พานิช (2526: 96) ที่กล่าวว่า เมื่อบุคคลได้รับการ
ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ จากการเรยีนรู ้การฝึกฝน จะ
ท าให้ได้ทราบรายละเอียดของเรื่องราวอันจะเป็น
ประสบการณ์ของบุคคลซึง่จะสะสมและถ่ายทอดสบืต่อ
กันไปจนกลายเป็นความรู้ ส าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ความรู้น้อยที่สุด คือ สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกส านักงาน อาจเป็นเพราะว่าลกัษณะงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่ปฏบิตังิานในส านกังาน
ซึง่ไม่ค่อยมคีวามรูเ้กี่ยวกบัการจดัการสภาพแวดล้อม

ต่างๆ โดยจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับผลการทดสอบ
สมมติฐานการวจิยัที่พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนใน
มหาวทิยาลยัมหาสารคามที่มหีน้าทีใ่นการปฏบิตัิงาน
ต่างกนัมคีะแนนความรูเ้กีย่วกบัส านกังานทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้มแตกต่างกนั  
  2. ทศันคติเก่ียวกบัส ำนักงำนท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดล้อม 
   จากผลการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับ
ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม พบว่า บุคลากร
สายสนับสนุนในมหาวิทยาลยัมหาสารคามมีทศันคติ
เกีย่วกบัส านักงานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่
ในระดบัเหน็ดว้ย เป็นเพราะบุคลากรสายสนบัสนุนสว่น
ใหญ่ไดร้บัแนวคดิและนโยบายมาจากผูบ้รหิารจงึท าให้
มีความคิดเห็นในทิศทางที่ เห็นด้วยกับแนวคิด
ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Lili Thurstone (1967: 77) ที่
ระบุว่า ทศันคติเป็นการแสดงออกทางดา้นผลรวมของ
ความโน้มเอยีงและความรู้สกึทีเ่กดิขึน้อยู่ในใจมาก่อน
ความคิดความกลัวการบังคับขู่ เข็ญและการลง
ความเห็นของมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และ
แนวคดิของมญัชรตัน์ วริชัวงศ์ (2544: 25) ทีก่ล่าวว่า 
ทศันคติประกอบด้วยการเรียนรู้โดยอาจมีสิง่เร้าเป็น
ตัวกระตุ้น อาจเกิดจากการยอมรับทศันคติจากผู้อื่น
และมสีือ่ต่างๆ เป็นสิง่ชกัจงูใหป้ฏบิตั ิโดยแสดงออกมา
ในรูปแบบของพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ พบว่า บุคลากรสาย
สนับสนุนในมหาวทิยาลยัมหาสารคามทีม่รีะยะเวลาใน
การปฏบิตังิานตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป มคี่าเฉลีย่ทศันคติมาก
ทีสุ่ด อาจเป็นเพราะว่าในช่วงระยะเวลาการปฏบิตังิาน
บุคคลากรได้รบัแนวนโยบายและการปฏิบตัิงานจาก
ผู้บริหารและสภาพแวดล้อมจึงท าให้ความคิดเห็นมี
ความโน้มเอียงในทิศทางบวกกบัแนวคิดส านักงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด เช่นเดียวกับ
แนวคดิของ อภภิทัร สายนาค (2543: 26) ทีอ่ธบิายว่า
ทศันคตมิลีกัษณะทีส่ าคญั คอื เกดิจากการเรยีนรูห้รอื
ได้รบัประสบการณ์ไม่ใช่สิง่ที่ติดตวัมาแต่ก าเนิด และ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากทศันคตเิป็นสิง่ที่ได้
จากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  
ถ้าการเรียนรู้หรือประสบการณ์นัน้เปลี่ยนแปลงไป
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ทศันคติย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัผล
การศึกษาวิจัยของ น ้าทิพย์ ค าแร่ และคณะ (2559: 
543-556) ที่มีการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการบริโภคที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยการจดัอบรมใหค้วามรูก้บั
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า หลังการ
ฝึกอบรมนิสิตที่ เข้ารับการ ฝึกอบรมมีทัศนคติที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีค่าเฉลี่ยทัศนคติเกี่ยวกับการ
บริโภคที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมหลงัการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 
  3. พฤติกรรมกำรเป็นส ำนักงำนท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
   จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเป็น
ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม พบว่า บุคลากร
สายสนบัสนุนในมหาวทิยาลยัมหาสารคามมพีฤตกิรรม
การเป็นส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ซึง่บุคลากรสายสนบัสนุนทีม่รีะยะเวลาใน
การปฏบิตังิานระหว่าง 1-5 ปี มคี่าเฉลีย่พฤตกิรรมมาก
ทีส่ดุ รองลงมา คอื ผูท้ีป่ฏบิตังิานตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป และ
ผูป้ฏบิตังิานน้อยกว่า 1 ปี ตามล าดบั เน่ืองจากบุคลากร
สายสนบัสนุนทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานระหว่าง 1-
5 ปี จะได้รบัการถ่ายทอดแนวนโยบาย การฝึกอบรม 
การประชุม เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติจากผู้บริหาร
บ่อยครัง้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ดงันัน้จงึได้รบัอทิธพิลจาก
การเรียนรู้ข้อมูลนัน้ๆ ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติตาม
แนวนโยบายและเกดิเป็นพฤตกิรรมในทีสุ่ด สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของบุษกร ชวีะธรรมานนท ์(2552) ทีอ่ธบิาย
ว่า ลกัษณะพฤตกิรรมมนุษยม์คีวามเกีย่วขอ้งกบัสงัคม 
ได้แก่ การรบัรู ้การเรยีนรู ้การคดิ อารมณ์และเจตคติ
บุคคล เมื่อได้รบัการเรยีนรูท้ี่เป็นการเรยีนรู้ที่จะท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สอดคล้องกับการ
ศกึษาวจิยัของปนัดดา สมบูรณ์สวสัด ี(2559) ที่ศกึษา
เกี่ยวกบัพฤติกรรมและการแสดงออกถึงการจัดการ
ส านักงานสีเขียว พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
พฤตกิรรมมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบาย และปัจจยัดา้น
การจัดการส านักงานสีเขียวมีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการแสดงออกถงึการจดัการส านกังานสเีขยีว 
อย่างไรก็ตามผลการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนใน
มหาวทิยาลยัมหาสารคามทีอ่ยู่ในสงักดัหน่วยงาน/กลุ่ม

คณะวิชา  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกันมี
พฤตกิรรมการเป็นส านักงานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
ไม่แตกต่างกนั แสดงให้เหน็ว่าบุคลากรสายสนับสนุน
ในมหาวทิยาลยัสามารถเรยีนรู้เพื่อปรบัเปลี่ยนให้เกดิ
พฤตกิรรมการเป็นส านักงานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
โดยระยะเวลาในการปฏบิตังิานไม่ใช่ข้อก าหนดในการ
เรียนรู้ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวไม่สอดคล้องกบัการ
ศกึษาวจิยัของ ปนัดดา สมบูรณ์สวสัด ี(2559) ทีพ่บว่า 
บุคลากรของกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อมที่มีอายุ
งาน (ปี) ที่แตกต่างกนั มกีารแสดงออกถึงการจดัการ
ส านักงานสเีขยีวแตกต่างกนั และผลการศกึษาทีพ่บว่า 
บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวทิยาลยัมหาสารคามทีม่ี
หน้าที่ในการปฏบิตัิงานต่างกนั มพีฤติกรรมแตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็
ถงึบุคคลากรทีม่หีน้าทีใ่นการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
นโยบายและการด าเนินการตามแนวคิดส านักงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีโอกาสในการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมการเป็นส านักงานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
ไดม้ากกว่าบุคคลากรทีไ่ม่ไดป้ฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1).ควรมกีารสง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัส านักงานที่
เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมในด้านสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกส านักงานและการจดัการของเสยีให้กบั
บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลยัมหาสารคาม
มากขึน้ 
 2).ควรมีการส่ ง เสริมพฤติกรรมการเ ป็น
ส านักงานที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมด้านการปรบัปรุง
อย่างต่อเนื่อง 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1).ควรมีการศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเป็นส านกังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 2) ควรมีการพัฒนาคู่ มือส่ง เสริมการเ ป็น
ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการ
เผยแพร่ความรู้ ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนใน
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
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