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เน่ืองดว้ยผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทาํให้แผนงานท่ีวางมาตลอดทั้งปีจะตอ้งลม้ลง 

เพราะถูกลูกคา้ยกเลิกเกือบทุกทริป จึงตอ้งหาวิธีปรับตวัเพื่อประคบัประคองบริษทัและพนักงาน

ร่วม 10 ชีวิตให้อยูร่อดต่อไปได ้โดยท่ีทางบริษทัฯไม่ไดมี้การปลดพนกังานออก หรือลดเงินเดือน

แต่อยา่งใด ทุกคนยงัคงทาํงานตามปกติ จึงทาํใหค้ณะผูจ้ดัทาํไดเ้ลง็เห็นโอกาสท่ีจะลดตน้ทุนบริษทั

จากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆในบริษทั และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดี

ยิง่ข้ึน จึงไดจ้ดัทาํโครงการสาํนกังานสีเขียวของบริษทัแกรนดม์าริน ทราเวล จาํกดั 
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สาํนกังานสีเขียว ในเดือนพฤศจิกายน สามารถลดค่าใชจ่้ายในสาํนกังานจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

คิดเป็น 8% ซ่ึงทาํใหส้าํนกังานมีค่าใชจ่้ายลดลงใน ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
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ABSTRACT 

 The project, “Green office of Grand Marin Travel Company Limited” had the purposes: 

1. To study the concept of green office from the phototype structure of elder success; 2. To reduce 

office expenses from the use of energy resource of Grand Marin Travel Company Limited; 3. To 

make the office of Grand Marin Travel more environmentally friendly. 

 Company Plans needed to be collapsed because most trips were canceled by customers, 

who had been affected by Corona Virus (COVID-19). The company has to find a way to adapt to 

sustain 10 co-workers to survive. The company has not laid off employees or reduced their salary 

in any way, everyone still works normally. The organizers saw an opportunity to reduce company 

costs from the use of electricity or other equipment in the company and promote a better quality 

of life of employees. The organizers have prepared the project “Green Office of Grand Marin 

Travel Company Limited.” 

 The results of the study showed that the green office of the Grand Marin Travel Limited 

can reduce office expenses from the use of electricity. The green office concept started in 

October. In November, office expenses from electric power fell 8 %. Which resulted in lower 

office expenses as planned. 
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รูปท่ี 4.8 ป้ายเตือน Shut down ช่วงพกัเท่ียงหรือทุกคร้ังหลงัใชง้านเสร็จเปล่ียน 

การส่งขอ้มูลผา่นคอมพิวเตอร์แทนการใชก้ระดาษ      21 

รูปท่ี 4.9 ป้ายเตน็ทก์าร์ดตั้งโตะ๊แสดงขอ้มูลสาํหรับสาํนกังานสีเขียว    22 

รูปท่ี 4.10 ค่าไฟก่อนท่ีจะเร่ิมแนวคิดของการประหยดัไฟฟ้าหลงัจากการใชง้าน  23 

รูปท่ี 4.11 ค่าไฟหลงัจากท่ีเร่ิมแนวคิดของการประหยดัไฟฟ้าหลงัจากการใชง้าน  24 

 

 

 



 

 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เน่ืองจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 (Covid-19) ยอดผูติ้ดเช้ือและ
ผูเ้สียชีวิตยงัคงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งยงัส่งผลกระทบถึงธุรกิจต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะกบัธุรกิจ
ด้านการบริการ อย่างบริษทัทวัร์ แต่ท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด จะเป็นเหล่าธุรกิจบริการขนาด
กลาง-เล็กอย่าง ซ่ึงนอกจากผูป้ระกอบการจะมีรายได้และได้ก าไรลดลงแล้ว ยงัส่งผลกระทบถึง
เหล่าแรงงานในธุรกิจนั้นๆ ดว้ยการปรับตวั เป็นมาตรการปรับตวัแบบระยะสั้น ท่ีจะช่วยให้ธุรกิจ
สามารถอยูร่อดและปลอดภยัท่ามกลางวกิฤตโรคระบาด  

บริษทั แกรนด์ มาริน ทราเวล จ ากดั เป็นหน่ึงในบริษทัทวัร์ท่ีไดรั้บผลกระทบจากไวรัสโค
วดิ-19 ท าให้แผนงานท่ีวางมาตลอดทั้งปีจะตอ้งลม้ลง เพราะถูกลูกคา้ยกเลิกเกือบทุกทริป จึงตอ้งหา
วธีิปรับตวัเพื่อประคบัประคองบริษทัและพนกังานร่วม 10 ชีวติใหอ้ยูร่อดต่อไปได ้โดยท่ีทางบริษทั
ไม่ไดมี้การปลดพนักงานออก หรือลดเงินเดือนแต่อย่างใด ทุกคนยงัคงท างานตามปกติ จึงท าให้
คณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นโอกาสท่ีจะลดตน้ทุนบริษทัจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆใน
บริษทั และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนกังานให้ดียิ่งข้ึน จึงไดจ้ดัท าโครงการส านกังานสีเขียวของ
บริษทัแกรนดม์าริน ทราเวล จ ากดั 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดส านกังานสีเขียวจากโครงการตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จ 
1.2.2 เพื่อลดค่าใชจ่้ายในส านกังานจากการใชพ้ลงังานและทรัพยากรของบริษทัแกรนด์มา

ริน ทราเวล จ ากดั 
1.2.3 เพื่อใหส้ านกังานของบริษทัแกรนดม์ารินทราเวลเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน  

1.3.1 ศึกษาส านกังานสีเขียวของบริษทัแกรนดม์าริน ทราเวล จ ากดั 
1.3.2 ศึกษาแนวทางการจดัท าส านกังานสีเขียวของบริษทัแกรนด์มาริน ทราเวล จ ากดั เช่น 

พลงังานไฟฟ้า อุปกรณ์ส านกังาน  
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 นกัศึกษาไดเ้รียนรู้การจดัท าส านกังานสีเขียวของบริษทัแกรนดม์าริน ทราเวล จ ากดั 
1.4.2 บริษทัแกรนดม์าริน ทราเวล จ ากดั ลดค่าใชจ่้ายของส านกังานจากการใชท้รัพยากร

และพลงังาน 
1.4.3 บริษทัแกรนดม์าริน ทราเวล จ ากดั มีความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน และด าเนิน

ธุรกิจใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 

 



 
 

 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 

 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือบริษัท  บริษทั แกรนดม์าริน ทราเวล จ ากดั 
ทีต่ั้งบริษัท เลขท่ี15/4-5 หมู่9 ต าบล เขาพระงาม อ าเภอ เมืองลพบุรี  

จงัหวดั ลพบุรี รหสัไปรษณีย ์10160 
โทรศัพท์  +66 63-6140859   
โทรสาร    +66 36-680858 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.1 แผนท่ีบริษทั แกรนดม์าริน ทราเวล จ ากดั 
ท่ีมา: บริษทั แกรนดม์าริน ทราเวล จ ากดั 

 

2.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

ผลิตภณัฑ์การใหบ้ริการหลกัขององคก์รบริษทัทวัร์แกรนด์ มาริน ทราเวล จ ากดั ให้บริการ
ทวัร์ถูก คุณภาพดี รับจดัทวัร์ต่างประเทศและในประเทศให้บริการรับท าวีซ่าทุกประเทศ ลูกค้า
สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวนั จนัทร์-เสาร์ กบังานออกบูธ ท่ี Bigc1 ลพบุรี กบัโปรโมชัน่ของ
แถมมากมายของ แกรนดม์าริน ทราเวล  
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2.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารองค์กร 

 บริษทั แกรนดม์าริน ทราเวล จ ากดั มีโครงสร้างองคก์ร ดงัน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 2.2 โครงสร้างขององคก์ร 

ท่ีมา : บริษทัแกรนดม์าริน ทราเวล จ ากดั 
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2.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที ่  

2.4.1 ช่ือ-นามสกุล   นางสาว ศานนัทินี  งามสีทา 
2.4.2 ต าแหน่งงาน  ผูช่้วยพนกังานการตลาด 
 2.4.3 ลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

- ดูแลเวบ็เพจและเวบ็ไซต ์ 
- ส่งเสริมการขายโดยการโฆษณา 

   - โปรโมทเพจ วางแผนการขายล่วงหนา้ และใชส่ื้อในการขาย 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3 นางสาว ศานนัทินี  งามสีทา 

ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 
2.4.4 ช่ือ-นามสกุล นางสาว อิสรีย ์ยิง่ทวกิีจ 
2.4.5 ต าแหน่งงาน  ผูช่้วยพนกังานการตลาด 
 2.4.6 ลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

- ดูแลเวบ็เพจและเวบ็ไซต ์ 
- ส่งเสริมการขายโดยการโฆษณา 

   - โปรโมทเพจ วางแผนการขายล่วงหนา้ และใชส่ื้อในการขาย 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.4 นางสาว อิสรีย ์ยิง่ทวกิีจ 

ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 



6 
 

 

2.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

2.5.1 ช่ือ-นามสกุล คุณพชัราภรณ์  นาคเจือทอง 

2.5.2 ต าแหน่ง กรรมการบริษทั  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 พนกังานท่ีปรึกษา คุณพชัราภรณ์  นาคเจือทอง 

ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 
 

2.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ปฏิบติังานระหวา่งวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563  ถึงวนัท่ี  4 ธนัวาคม 2563 
 

2.7 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 

  2.7.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน 

    โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทั้งในโรงงานและสอบถามขอ้มูลจากพนกังาน
ในบริษทั ในเร่ืองขอ้มูลต่าง ๆ และเก็บขอ้มูลจากในเวบ็ไซดเ์พิ่มเติม  

2.7.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

     โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการครบถว้นแลว้ นกัศึกษาจึงไดท้  าการแบ่ง
และวเิคราะห์ จดัส่วนงาน เพื่อท่ีจะน ามาใชใ้นรายงานต่อไป 

2.7.3 จดัท าเอกสาร 

    หลงัจากไดว้เิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้แลว้ ก็ไดท้  าการเร่ิมจดัท าเอกสารข้ึน เพื่อใชใ้น
รายงานต่อไป 
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  2.7.4 ระยะเวลาด าเนินงาน 

ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 

จากตารางท่ี 2.1  มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี  

    1.ศึกษาหาขอ้มูลและก าหนดหวัขอ้โครงงาน 

    2.ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

   3.วเิคราะห์และประเมินผล 

    4.จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 

2.8 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

2.8.1 ประโยชน์ของการปฎบิัติสหกจิศึกษา 

    ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ท าใหท้างคณะผูจ้ดัท าไดค้วามรู้ในการท างานและมี
ประสบการณ์การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รู้จกัวธีิการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริง การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ได้
รู้ถึงปัญหาของงานและแนวทางในการแกไ้ข มีการน าความรู้จากการเรียนวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชา
การท่องเท่ียวไปปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เรียนรู้ด้านการตลาด การโปรโมท
ออนไลน์ไดรั้บค าแนะน าจากพี่ๆในบริษทั มีความกระตือรือร้นตลอดเวลา และไดศึ้กษาเรียนรู้งาน
ในรูปแบบต่างๆเสมอ 

2.9 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการท างาน ปัญหาการท างาน 

    2.9.1 การใชค้วามรู้ในรายวชิาท่ีไดเ้รียนมาไปพฒันาตนเอง ในทุก ๆ ดา้น ไม่วา่จะ
เป็นดา้นความรู้ ความสามารถ การปฏิบติัต่อสังคม ดา้นการบริหารงาน 

    2.9.2 เรียนรู้เก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศ 

 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน ส.ค.63 ก.ย.63 ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 

1. ศึกษาหาขอ้มูลและก าหนดหวัขอ้โครงงาน           

2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง           

3. วเิคราะห์และประเมินผล           

4.  จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์           



 
 

บทที ่3 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

  จากการทาํโครงงานเร่ือง “สาํนกังานสีเขียวของบริษทัแกรนด์มาริน ทราเวล จาํกดั” คณะ

ผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี  

 

3.1 ความเป็นมาสํานักงานสีเขียว  

  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2558) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เป็นหน่วยงาน

ภาครัฐท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึง

ความสาํคญัของการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยเฉพาะกลุ่มสาํนกังาน หลกัสาํคญัของ สาํนกังานสี

เขียว คือ การเปล่ียนพฤติกรรมในสาํนกังาน เพื่อลดการใชพ้ลงังาน และริเร่ิมกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช ้การใชซ้ํ้ า การนาํกลบัมาใชใ้หม่ การลดและเลิก

ใช้สารเคมีอนัตราย รองรับการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green 

Procurement) เป็นตน้ 

ปีงบประมาณ 2556 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ดาํเนินการพฒันาเกณฑ์ ทดสอบ

เกณฑแ์ละประเมินผลเพื่อรับรองสาํนกังานนาํร่องท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ในปีงบประมาณ 2557 

ต่อเน่ืองปี 2561 ดาํเนินการส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในกลุ่มสํานักงานอย่าง

ต่อเน่ือง  

สาํนกังานสีเขียว (Green Office) มุ่งเนน้การยกระดบัสาํนกังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

มากข้ึน พร้อมขยายการดาํเนินงานสู่สํานักงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานส่วนภูมิภาคและ

หน่วยงานทอ้งถ่ิน จะส่งผลให้เกิดการลดการปล่อย Green House Gases (GHG) ในทุกภาคส่วน 

และตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริโภค อนันาํไปสู่การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งย ัง่ยนื 

 

3.2 แนวคดิเกีย่วกบัสํานักงานสีเขียว  

การออกแบบอาคารสีเขียว (Eco-building design) (Vakili-Ardebili, & Boussabaine, 2006) 

สถาปัตยกรรมเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงโดยเปล่ียนปัจจยันาํเขา้ (In-puts) มาเป็นอาคาร 

ส่ิงก่อสร้างหรือผลิตภณัฑ(์Out-puts) กระบวนการก่อสร้างอาคารจะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ ์ 4 ดา้น คือ 

สังคมเศรษฐกิจส่ิงแวดลอ้มและการออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการสถาปัตยกรรมน้ีประกอบ 

ข้ึนดว้ยเทคโนโลยแีละกรอบความคิดเป็นสอง 
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แกนของปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดสมดุลของแนวคิดเพื่อ ความตอ้งการการออกแบบท่ีเกิดดุลยภาพ 

นอกจากน้ียงัมีขอ้แนะนาํในการออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ(Eco-design hints) (Michelini & 

Razzoli, 2004) ดงัน้ีคือ  

1. ใชป้ระโยชน์จากวสัดุท่ีนาํกลบัมาใชใ้หม่ (Recycled) ใชพ้ลงังานใหน้อ้ยลงใชว้สัดุ หรือ

วตัถุดิบท่ีสามารถสร้างข้ึนใหม่ได ้(Renewable)  

2. เลือกสมรรถนะการผลิตท่ีสูง (High throughput) ประหยดัวสัดุและนาํพลงังานกลบัมา 

ใชใ้หม่ได ้ 

3. ใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ใชซ้ํ้ าได ้(Reuse packaging) ปรับปรุงระบบการขนส่งการส่งกาํลงับาํรุง 

(Logistics) อุปกรณ์แวดลอ้มท่ีปรับตวัเองได ้(Self-turned settings)  

4. ออกแบบเพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิผลสูงสุดเช่นอาคารท่ีบาํรุงรักษาง่ายส่ิงก่อสร้าง  

5. ออกแบบเพื่อใหมี้อายกุารใชง้านยาวนานการบาํรุงรักษานอ้ยใชพ้ลงังานนอ้ย  

6. ออกแบบเพือ่รักษาคุณภาพถอดออกเป็นช้ินส่วนไดง่้ายสามารถนาํวสัดุกลบัมาใชซ้ํ้ าได ้

สมพงษ ์บุญเฟรือง (2554) กล่าวว่า Green office สํานกังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

หมายถึงระบบการดูแลสํานักงานให้เป็นมิตรต่อผูอ้าศยัต่อสภาพแวดลอ้มและเอ้ืออาทรต่อสังคม    

ซ่ึงการท่ีจะให้สาํนกังานเป็นสาํนกังานสีเขียวนั้นตอ้งมาจากความร่วมมือของทุกคนในสาํนกังาน 

ซ่ึงความร่วมมือท่ีจะเกิดข้ึนไดมี้ปัจจยัท่ีสาํคญัอยู ่3 ประการประกอบดว้ย  

1. การให้ความรู้แก่บุคคลากรในองคก์รเพื่อให้เกิดความเขา้ใจและสร้างวฒันธรรม 

“คาร์บอนตํ่า” ในองคก์รการตั้งเป้าหมายในการลด Co2 ทั้งระดบับุคคลเช่นการลดใชก้ระดาษ      

ระดับโครงการเช่นการเดินทางโดยเคร่ืองบินและระดับองค์กรเช่นการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์           

สาํนกังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอาํนาจในการตดัสินใจเป้าหมายสามารถเป็นได้

ทั้งแบบสมคัรใจและบงัคบัผลท่ีไดส้ามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการประเมินผลโครงการหรือบุคลากร  

2. การแจง้ขอ้มูลใหก้บัพนกังานเพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมและสร้างวฒันธรรมองคก์ร เพื่อ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเช่นการแจง้ขอ้มูลปริมาณการปล่อย Co2 ระดบัโครงการและบุคคลส่งผลให้

บุคลากรพยายามลดการปลดปล่อย Co2 ทั้งน้ีส่ิงสาํคญัคือการใหค้วามสาํคญัของผูบ้ริหารหรือ ผูมี้

อาํนาจตดัสินใจในการดาํเนินกิจกรรมดว้ยขอ้มูลท่ีไดส้ามารถนาํไปสู่การประเมินผล  

3. การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานไม่ว่าจะเป็นการให้รางวลัของขวญัหรือโบนัส            

ซ่ึงแรงจูงใจสามารถมีไดท้ั้งดา้นบวกและลบเช่นใหร้างวลักบัคนท่ีช่วยลด Co2 และลงโทษสาํหรับ

คน ท่ีมีพฤติกรรมในการเพิ่ม Co2 เป็นตน้ 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2558) ไดจ้ดัทาํ คู่มือการประเมินสํานักงานสีเขียวใช้

แนวคิดเร่ืองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 การจดัการก๊าซเรือนกระจกการจดัซ้ือจดัหาท่ี

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มการลดของเสีย (Waste minimization) การป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
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(Pollution prevention) เป็นหลกัในการกาํหนดทิศทางการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในสาํนกังาน 

อยา่งเป็นระบบประกอบดว้ยเกณฑท์ั้งหมด 7 หมวด (ภาคผนวก) ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1 การบริหารจดัการองคก์าร  

    -สาํนกังานจะตอ้งกาํหนดนโยบายและวางแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

    -สาํรวจระบุประเดน็ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การใชพ้ลงังานและทรัพยากรในสาํนกังาน 

และวางแผนการดาํเนินงาน 

    -มีการจดัทาํรายงานกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

    -กาํหนดผูรั้บผดิชอบ และมีการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

หมวดท่ี 2 การดาํเนินงานสาํนกังานสีเขียว  

    -มีการจดัประชุมและจดัแสดงนิทรรศการ 

    -มีการส่ือสารและฝึกอบรมส่ิงแวดลอ้ม 

    -ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสาํนกังาน 

    -มีการจดัการก๊าซเรือนกระจก 

    -การขนส่งและการเดินทาง 

หมวดท่ี 3 การใชพ้ลงังานและทรัพยากร 

    -มีการกาํหนดมาตรการ การประหยดัไฟฟ้าและนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

    -มีการติดป้าย วิธีการประหยดัการใชน้ํ้ า ไฟฟ้า และทรัพยากรอ่ืนๆ 

    -มีการกาํหนดเป้าหมายการใชไ้ฟฟ้า 

    -มีการเปรียบเทียบการใชไ้ฟฟ้าและนํ้า ต่อจาํนวนของพนกังาน 

หมวดท่ี 4 การจดัการของเสีย 

    -มีถงัขยะท่ีแบ่งตามประเภทของขยะ พร้อมทาํป้ายบ่งช้ีชดัเจน 

    -จดัเตรียมพื้นท่ีพกัขยะท่ีเหมาะสมก่อนส่งกาํจดั 

    -มีหน่วยงานมารับขยะไปกาํจดัอยา่งสมํ่าเสมอ 

    -ลดปริมาณขยะและนาํกลบัไปใชป้ระโยชน ์

    -ติดตั้งและดูแลอุปกรณ์บาํบดันํ้าเสียอยา่งต่อเน่ือง 

    -มีการเลือกใชผ้ลิตภณัฑท์าํความสะอาดท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

หมวดท่ี 5 สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสาํนกังาน  

    -มีการจดัการคุณภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกสาํนกังาน 

    -ดูแลทาํความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆในสาํนกังาน 

    -ดูแลบาํรุงรักษาพื้นท่ีสีเขียว 

   -กาํหนดพื้นท่ีใชง้าน เพื่อการจดัเกบ็วสัดุ 

    -ควบคุมภาหะนาํโรคต่างๆ 
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    -มีการกาํหนดจุดสูบบุหร่ี 

หมวดท่ี 6 การจดัซ้ือและจดัจา้ง 

    -เลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีตราสญัลกัษณ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

    -มีผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบัการจดัซ้ือท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

    -เลือกวสัดุ อุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

    -บนัทึกขอ้มูลปริมาณและประเภทของวสัดุในสาํนกังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

หมวดท่ี 7 การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

    -มีการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ดา้นส่ิงแวดลอ้มและสอดคลอ้งกบั

ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

    -มีการกาํหนดเป้าหมายท่ีสามารถวดัได ้

     -มีการกาํหนดกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

    -มีการดาํเนินกิจกรรมตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้

ขั้นตอนการดาํเนินงานในการเขา้ร่วมโครงการสาํนกังานสีเขียวมี 7 ขั้นตอนดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 รับสมคัรสาํนกังานเขา้ร่วมโครงการ  

ขั้นตอนท่ี 2 ส่งเอกสารและผา่นการประเมินตนเองเบ้ืองตน้  

ขั้นตอนท่ี 3 สาํนกังานเขา้รับการอบรมสาํนกังานสีเขียว  

ขั้นตอนท่ี 4 ดาํเนินการปรับปรุงสาํนกังานตามเกณฑส์าํนกังานสีเขียว  

ขั้นตอนท่ี 5 เขา้รับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมินสาํนกังานสีเขียวระดบั

พื้นท่ี  

ขั้นตอนท่ี 6. คณะกรรมการตรวจประเมินสาํนกังานสีเขียวระดบัประเทศใหก้ารรับรองผล

การตรวจประเมิน  

ขั้นตอนท่ี 7. สรุปการตรวจประเมินและมอบรางวลัให้แก่สํานักงานท่ีผ่านการตรวจ

ประเมิน 

 

3.3 วธีิลดค่าใช้จ่ายในสํานักงานจากการใช้พลงังานไฟฟ้าและทรัพยากร 

  1. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

    -ปิดไฟในเวลาพกัเท่ียงหรือเม่ือเลิกใช ้

    -ติดตั้งสวิตช์ไฟให้สะดวกในการเปิดปิด (ควรอยู่ท่ีประตูทางเขา้ออก) และควร

แยกสวิตช์ควบคุมเป็นแถว แยกดวง ไม่ควรมีสวิตช์เดียวควบคุมการเปิดปิดทั้งชั้นใชอุ้ปกรณ์และ

หลอดไฟชนิดประหยดัพลงังานท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม เช่น หลอดไฟ 

LED ใชง้านไดย้าวนานกวา่หลอดฟลูออเรสเซนตถึ์ง 10 เท่า 
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    -ทาํความสะอาดหลอดไฟอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง เพราะฝุ่ นละอองท่ีเกาะอยูจ่ะทาํให้

แสงสวา่งนอ้ยลงและอาจทาํใหต้อ้งเปิดไฟหลายดวงเพื่อใหไ้ดแ้สงสวา่งเท่าเดิม 

    -เม่ือพบว่าหลอดไฟ สายไฟ ชาํรุด หรือขาหลอดเปล่ียนเป็นสีนํ้ าตาลหรือดาํควร

เปล่ียนทนัทีเพื่อป้องกนัอคัคีภยัเน่ืองจากไฟฟ้าลดัวงจร 

    -เปิดม่านหรือหน้าต่างหรือติดตั้ งกระเบ้ืองโปร่งแสงเพื่อรับแสงสว่างจาก

ธรรมชาติ แทนการใชแ้สงสวา่งจากหลอดไฟ 

2. คอมพวิเตอร์ 

    -เลือกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบประหยดัพลงังาน โดยสงัเกตสญัลกัษณ์ Energy 

Starเพราะระบบน้ีจะลดกาํลงัไฟฟ้าลงร้อยละ 55  

    -ปิดหนา้จอคอมพิวเตอร์เม่ือไม่มีการใชง้านนานเกินกวา่ 15 นาที  

    -ตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในบริเวณท่ีมีการระบายความร้อนไดดี้ 

    -ควรตั้ง Screen Saverเพื่อรักษาคุณภาพของหนา้จอ 

    -ปิดเคร่ืองหลงัเลิกงานพร้อมทั้งดึงปลัก๊ออกดว้ย 

    -คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊กินไฟนอ้ยกวา่คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊5 เท่า หากซ้ือ

คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ ควรเลือกจอแสดงผลแบบดิจิตอล  

    -การปิดสวิตชค์อมพิวเตอร์จะช่วยยดือายกุารใชง้านคอมพิวเตอร์ใหน้านข้ึน  

3. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

    -สัง่ระบบประหยดัพลงังานใหท้าํงาน 

    -ตรวจแก้ไขเอกสารบนจอภาพแทนการตรวจแก้ไขบนเอกสารท่ีพิมพ์จาก

เคร่ืองพิมพ ์จะช่วยลดการส้ินเปลืองพลงังาน กระดาษ หมึกพิมพ ์ 

    -ใชร้ะบบถ่ายเอกสารแบบสองหนา้เพื่อลดปริมาณการใชก้ระดาษ 

    -ปิดเคร่ืองถ่ายเอกสารหลงัเลิกงาน และถอดปลัก๊ออกดว้ย 

4. ลฟิต์ 

    -ควรใชบ้นัไดกรณีข้ึนลง 1-2 ชั้น 

    -ควรตั้งโปรแกรมให้ลิฟต์หยุดเฉพาะชั้นค่ีหรือคู่ เน่ืองจากลิฟต์ใชพ้ลงังานมาก

ในขณะออกตวั 

    -ก่อนเปิดประตูลิฟต ์หาเพื่อนร่วมทางเพื่อช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
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ตัวอย่างบริษัททีนํ่าไปใช้แล้วประสบผลสําเร็จ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.1 จีเอม็ ควา้รางวลัโครงการสาํนกังานสีเขียว (Green Office) 

ท่ีมา https://www.naewna.com/business/396923 

 

บริษทั เจนเนอรัล มอเตอร์สเพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั เจนเนอรัล 

มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั ไดรั้บโล่ตราสัญลกัษณ์ G-Green ระดบัประเทศภายใตโ้ครงการ

สาํนกังานสีเขียว (Green Office) ระดบัดี (G ทองแดง)ซ่ึงจดัข้ึนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

รางวลั G - Green ประจาํปี 2561 จดัข้ึนเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติหน่วยงานท่ีผา่นการรับรอง

สํานักงานสีเขียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Office) โดยการตระหนักถึงการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม การประหยดัพลงังาน รวมถึงการเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํนกังานอยา่งรู้คุณค่า 

และมีการจดัการของเสียหรือมลพิษอยา่งถูกตอ้ง 

นายวชัรินทร์ สยามรัตนกิจผูจ้ดัการศูนยก์ารผลิต เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน 

ประเทศไทย กล่าวว่า “การท่ีกลุ่มบริษทัจีเอ็ม ในประเทศไทย ไดรั้บรางวลัโครงการสํานักงานสี

เขียวนั้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ของจีเอม็ ท่ีให้ความสาํคญักบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมาอยา่ง

ต่อเน่ือง ความสําเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่าย ทั้ งในส่วนของผูบ้ริหารและ

พนกังานทุกคนในการทาํให้จีเอ็มบรรลุเป้าหมาย ในการสร้างสรรคธุ์รกิจสีเขียว เพื่อพฒันาธุรกิจ

อยา่งย ัง่ยืน นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทาํงานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม มี

การส่ือสารและการฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหพ้นกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ” 

ศูนย์การผลิตจีเอ็ม ประเทศไทย จังหวดัระยอง เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และ

เคร่ืองยนต ์ในระดบัภูมิภาคท่ีไดรั้บรางวลัมากมาย ทั้งในดา้นส่ิงแวดลอ้ม พลงังาน และการจดัการ
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ความปลอดภยั ไดแ้ก่รางวลัอุตสาหกรรมดีเด่น ประจาํปี 2561 (The Prime Minister’s Industry 

Award 2018) ประเภทการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจีเอ็ม ประเทศไทยเป็น1 ใน 4 สถาน

ประกอบการในประเทศไทย ท่ีไดรั้บรางวลัในประเภทดงักล่าว และเป็นเพียง 1 ใน 2 บริษทัรถยนต ์

ท่ีไดรั้บรางวลัอุตสาหกรรมดีเด่นในปี 2561 นอกจากน้ียงัเป็นหน่ึงในศูนยก์ารผลิตและสถานท่ี

ทาํงาน ท่ีไม่ใช่ส่วนการผลิตของจีเอม็ จาก 142 แห่งทัว่โลก  

 

3.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

เกศฉราภรณ์ สัตยาชยั (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการนาํนโยบายการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ของ

กรุงเทพมหานครไปปฏิบติัพบว่า ผลของการนํานโยบายการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตามแผนบริหาร 

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2548-2551ไปปฏิบติัโดยสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มและสาํนกังานเขตยงั

ไม่มีประสิทธิผลไม่สามารถเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวไดต้ามเป้าหมายคือเพียง 2,858 ไร่จากเป้าหมาย 3,000

ไร่คิดเป็นร้อยละ 95.26 ของค่าเป้าหมายและพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการนา นโยบายการ

เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวไปปฏิบติั 5 ปัจจยัโดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณพบว่า ปัจจยัการกาํหนดภารกิจและ

มอบหมายงานการสนบัสนุนของผูบ้ริหารของหน่วยปฏิบติัทรัพยากรของหน่วยปฏิบติัการมีส่วน

ร่วมของผูป้ฏิบติัและทศันคติของผูป้ฏิบติัสามารถอธิบายถึงความผนัแปรของตวัแปรตาม คือ 

ประสิทธิผลการนา นโยบายการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวไปปฏิบติัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั α = 

0.01 แต่เม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระดว้ยวิธี Stepwise พบว่าตวัแปร ท่ีสามารถ อธิบายตวัแปรตาม

ประสิทธิผลของการปฏิบติัตามนโยบายการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวไดมี้เพียง 3 ตวัแปรลาํดบัคือการ          

กาํหนดภารกิจและมอบหมายงาน ทรัพยากรของหน่วยปฏิบติัและการสนบัสนุนของ ผูบ้ริหารของ

หน่วยปฏิบติัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั α = 0.01 จากผลการวิจยัไดเ้สนอแนะ ในการจดัการ

พื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 1) กาํหนดนโยบายดา้นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ของ

กรุงเทพมหานคร ตอ้งคาํนึงถึงศกัยภาพของเขตตามสภาพภูมิประเทศในแต่ละสาํนกังานเขต อาจ

พิจารณาในระดบักลุ่มเขต กาํหนดตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีของแต่ละกลุ่มเขตหรือราย เขต 

2) ปรับรูปแบบของพื้นท่ีสีเขียวใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีการกาํหนดรูปแบบสวน ประเภทอ่ืน ๆ เช่น 

สวนบนอาคารจอดรถของเอกชน สวนดาดฟ้า สวนแนวตั้ง ไมเ้ล้ือยกาํแพง ซ่ึงรวมถึงพื้นท่ี สีเขียวท่ี

เอกชนสร้างข้ึนในพื้นท่ีของตนเองดว้ย 3) กรุงเทพมหานครควรกาํหนดนโยบายการกาํหนดพื้นท่ีสี

เขียวเดิม เช่น ร้ิวพื้นท่ีสีเขียวชานเมือง พื้นท่ีเกษตรกรรม ป่าชายเลนบางขนุเทียนให้คงอยู่รวมถึง

การควบคุม การขยายตวัของอาคารบา้นเรือนในเขตชานเมืองให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอาจใช้

มาตรการทางภาษีสาํหรับเจา้ของท่ีดินไวร้กร้างวา่งเปล่า  

  บุญเกียรติ วิสิทธิกาศ (2552) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองความต้องการอาคารเขียวของผูเ้ช่า 

สาํนกังานระดบั เอ : กลุ่มตวัอยา่งจากอาคารสาํนกังานใหเ้ช่าของกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

จากการศึกษาพบว่าผูเ้ช่าส่วนใหญ่เคยรับรู้เร่ืองอาคารเขียวมาก่อน และส่วนใหญ่รับรู้ว่าอาคารเขียว 



15 
 

เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประหยดัพลงังาน ผูเ้ช่าส่วนใหญ่เห็นว่าประโยชน์ของอาคารเขียวคือ 

การช่วยใหพ้นกังานอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีนอกจากน้ียงัพบว่าผูเ้ช่าส่วนใหญ่ร้อยละ 46 คาดการณ์

วา่ค่าเช่าในอาคารเขียวจะสูงกวา่อาคารทัว่ไปร้อยละ 5 และอีกร้อยละ 36 คาดการณ์วา่ค่าเช่าพื้นท่ีใน

อาคารเขียวจะสูงกวา่อาคารทัว่ไปร้อยละ10 นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าผูเ้ช่าจากสัญชาติ

ต่าง ๆ มีมุมมองหรือทศันคติเก่ียวกบัประโยชน์ของอาคารเขียวท่ีแตกต่างกนัโดยผูเ้ช่าไทยเห็นว่า

อาคารเขียวมีประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้ม ผูเ้ช่าจากเอเชียเห็นว่าประโยชน์คือการทาํให้คุณภาพชีวิต

ของคนดีข้ึน ผูเ้ช่าจากยโุรปเห็นวา่อาคารเขียวลดตน้ทุนในการดาํเนินงานและผูเ้ช่าอเมริกนัเห็นว่ามี

ประโยชน์ท่ีทาํใหพ้นกังานอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีผูเ้ช่าส่วนใหญ่เห็นความสาํคญัของอาคารเขียว

และตอ้งการอยูใ่นอาคารเขียวโดยสนใจท่ีคุณลกัษณะของอาคารเขียว จากความสามารถของอาคาร

ไม่ใช่จากมาตรฐานต่าง ๆ ในการรับรองอาคารเขียวโดยเร่ิมตน้จากปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

ภายในอาคารการประหยดัพลงังานและการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่4 

ผลการปฏิบตัติามโครงงาน 

 

จากการท่ีได้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาในตาํแหน่งผูช่้วยพนักงานการตลาด ณ บริษทั        

แกรนด์มาริน ทราเวล จาํกดั โดยไดศึ้กษาเก่ียวกบั“โครงการสาํนักงานสีเขียวของบริษทัแกรนด ์        

มาริน ทราเวล จาํกดั” ดงัต่อไปน้ี 

 4.1 องค์ประกอบเกณฑ์สํานักงานสีเขียว  

ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการจดัการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด 7 หมวด ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1 การบริหารจดัการองคก์ร (Organize Management) 

หมวดท่ี 2 การดาํเนินงานสาํนกังานสีเขียว (Operation of Green Office) 

หมวดท่ี 3 การใชพ้ลงังานและทรัพยากร (Energy and Resources) 

หมวดท่ี 4 การจดัการของเสีย (Waste and wastewater Management) 

หมวดท่ี 5 สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสาํนกังาน (Indoor & Outdoor Environment) 

หมวดท่ี 6 การจดัซ้ือและจดัจา้งสีเขียว (Green Procurement) 

หมวดท่ี 7 การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continual Improvement) 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ, 2547 http://pcd.go.th/about/ab_greenofficedt.html 
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4.2 การฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งดําเนินการจัดทําโปสเตอร์เพื่อติดใน

ลฟิต์ เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการ 

ท่ีมา : กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม green office https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/g-

green/greenoffice/ 

  

จากรูปท่ี 4.1 พบวา่ประโยชน์จากการเขา้ร่วมโครงการคือทาํใหส้าํนกังานสามารถลด

ตน้ทุนจากการใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งคุม้ค่า และส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัสาํนกังานใน

การมีส่วนร่วมอนุรักษแ์ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สามารถยกระดบัสาํนกังานให้

ไดม้าตรฐานการบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

http://pcd.go.th/about/file/group2/sub1/groftrain.pdf
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รูปท่ี 4.2 ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ, 2547 http://pcd.go.th/about/ab_greenofficedt.html 

   

จากรูป 4.2 ขั้นตอนการดาํเนินงานในการเขา้ร่วมโครงการสาํนกังานสีเขียวมี 7 ขั้นตอน

ดงัน้ี  

    ขั้นตอนท่ี 1 รับสมคัรสาํนกังานเขา้ร่วมโครงการ  

    ขั้นตอนท่ี 2 ส่งเอกสารและผา่นการประเมินตนเองเบ้ืองตน้  

    ขั้นตอนท่ี 3 สาํนกังานเขา้รับการอบรมสาํนกังานสีเขียว  

    ขั้นตอนท่ี 4 ดาํเนินการปรับปรุงสาํนกังานตามเกณฑส์าํนกังานสีเขียว  

    ขั้นตอนท่ี 5 เขา้รับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมินสาํนกังานสีเขียว

ระดบัพื้นท่ี  

   ขั้นตอนท่ี 6 คณะกรรมการตรวจประเมินสาํนกังานสีเขียวระดบัประเทศให้การ

รับรองผลการตรวจประเมิน  

    ขั้นตอนท่ี 7 สรุปการตรวจประเมินและมอบรางวลัให้แก่สํานักงานท่ีผ่านการ

ตรวจประเมิน 
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รูปท่ี 4.3 นิยามสาํนกังานสีเขียว 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 

 

4.3 ช้ินงานในการจัดทาํสํานักงานสีเขียว 

 1. แนวคิดของการประหยดัไฟฟ้าหลงัจากการใชง้าน โดยการทาํแผน่ป้ายปิดสวิทซ์ไฟหรือ

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดหลงัการใชง้านเสร็จทุกจุดเพื่อเตือนให้รู้ว่าควรปิดสวิทซ์ไฟฟ้าทุกคร้ังหลงั

การใชง้านทุกคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 ป้ายปิดสวิทซ์ไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดหลงัการใชง้านเสร็จ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 

นิยามสํานักงานสีเขียว คือสํานักงานและกิจกรรม

ต่างๆภายในสาํนกังานท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

นอ้ยท่ีสุด คือใชท้รัพยากรและพลงังานอย่างรู้คุณค่า 

มีแนวทางกาํจดัและจดัการกบัส่ิงของเหลือใชภ้ายใน

สํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
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2. แนวคิดของการประหยดัไฟฟ้าหลงัจากการใชง้าน ติดป้ายเตือน ถอดปลัก๊ทุกคร้ังหลงัใช้

งานเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดทุกจุดเพื่อเตือนให้รู้ว่าควรถอดปลัก๊ทุกคร้ังหลงัใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ทุกชนิดหลงัการใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 ป้ายเตือน ถอดปลัก๊ทุกคร้ังหลงัใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 

 

3. แนวคิดของการประหยดัไฟฟ้าหลงัจากการใชง้าน ติดป้ายเตือนให้ปรับแอร์ท่ีอุณหภูมิ 

25 องศา เพื่อประหยดัพลงังานทุกจุดเพื่อเตือนใหรู้้วา่ควรปรับแอร์ท่ีอุณหภูมิ 25 องศา เพื่อประหยดั

พลงังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 ป้ายเตือนใหป้รับแอร์ท่ีอุณหภูมิ 25 องศา เพื่อประหยดัพลงังาน 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 
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4. แนวคิดของการประหยดัไฟฟ้าหลงัจากการใชง้าน ป้ายเตือน Shut down ช่วงพกัเท่ียง

หรือทุกคร้ังหลงัใชง้านเสร็จเปล่ียนการส่งขอ้มูลผ่านคอมพิวเตอร์แทนการใชก้ระดาษทุกจุดเพื่อ

เตือนใหรู้้วา่ควร Shut down หรือปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลงัจากการใชง้านทุกคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 ป้ายเตือน Shut down ช่วงพกัเท่ียงหรือทุกคร้ังหลงัใชง้านเสร็จเปล่ียนการส่ง

ขอ้มูลผา่นคอมพิวเตอร์แทนการใชก้ระดาษ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 

 

 

รูปท่ี 4.8 ป้ายเตือน Shut down ช่วงพกัเท่ียงหรือทุกคร้ังหลงัใชง้านเสร็จเปล่ียนการส่งขอ้มูลผา่น

คอมพิวเตอร์แทนการใชก้ระดาษ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 

 

จากรูปท่ี 4.7 ป้ายเตือน Shut down ช่วงพกัเท่ียงหรือทุกคร้ังหลงัใชง้านเสร็จเปล่ียนการส่ง

ขอ้มูลผ่านคอมพิวเตอร์แทนการใชก้ระดาษ พบว่าสีของพื้นหลงัทึบเกินไป จึงทาํให้มองไม่เห็น

ขอ้ความและอ่านไม่ออก ทางคณะผูจ้ ัดทาํจึงเปล่ียนสีพื้นหลังให้สว่างข้ึน รวมถึงการใส่ภาพ

สญัลกัษณ์20Shutdown ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
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รูปท่ี 4.9 ป้ายเตน็ทก์าร์ดตั้งโตะ๊แสดงขอ้มูลสาํหรับสาํนกังานสีเขียว 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัทาํ 
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ทาํการเปรียบเทียบค่าไฟท่ีลดลงในแต่ละเดือนของบริษทัจากแนวคิดของการประหยดั

ไฟฟ้าหลงัจากการใชง้าน ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 ค่าไฟก่อนท่ีจะเร่ิมแนวคิดของการประหยดัไฟฟ้าหลงัจากการใชง้านในเดือน

ตุลาคม2563 มีค่าใชจ่้าย 4,865.64 บาท 

ท่ีมา : บริษทัแกรนดม์าริน ทราเวล จาํกดั 
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รูปท่ี 4.11 ค่าไฟหลงัจากท่ีเร่ิมแนวคิดของการประหยดัไฟฟ้าหลงัจากการใชง้านในเดือน 

พฤศจิกายน2563 มีค่าใชจ่้าย 4,520.77 บาท 

ท่ีมา : บริษทัแกรนดม์าริน ทราเวล จาํกดั 

 

ตารางท่ี 4.1 ตารางสรุปเปรียบเทียบค่าไฟแต่ละเดือน 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่าค่าไฟในเดือนพฤษจิกายน มีการลดลงหลงัจากท่ีเร่ิมแนวคิดของการ

ประหยดัไฟฟ้าหลงัจากการใชง้าน เฉล่ีย 8% คิดเป็นจาํนวนเงิน 344.87 บาท 

วนั/เดือน/ปี จาํนวนหน่วย ค่าไฟปัจจุบนั ส่วนต่าง 

12 ตุลาคม 2563 1100 kWh 4,865.64 บาท ลดลง 8 % 

จาํนวน 75  kWh 

เป็นเงิน 344.87บาท 

12 พฤษจิกายน 2563 1025 kWh 4,520.77 บาท 
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ลกัษณะการใช้พลงังานในสํานักงานแบบเป็นข้อดังนี ้

  1. ปิดไฟในเวลาพกัเท่ียงหรือเม่ือเลิกการใชง้านหรือหมดความจาํเป็นตอ้งใชง้าน 

  2. เปิดม่านหรือหนา้ต่างเพื่อรับแสงสวา่งจากธรรมชาติ แทนการใชแ้สงสวา่งจากหลอดไฟ 

  3. ตรวจแกไ้ขเอกสารบนจอภาพแทนการตรวจแกไ้ขบนเอกสารท่ีพิมพจ์ากเคร่ืองพิมพจ์ะ

ช่วยลดการส้ินเปลืองพลงังาน กระดาษ หมึกพิมพ ์

  4. ถ่ายเอกสารแบบสองหนา้เพื่อลดปริมาณการใชก้ระดาษ 

  5. ปิดเคร่ืองถ่ายเอกสารทุกคร้ังหลงัเลิกงานพร้อมถอดปลัก๊ออก 

  6. ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์เม่ือไม่มีการใชง้านนานเกินกว่า15 นาที หรือตั้งโปรแกรมพกั

หนา้จอ 

  7. ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพเ์ม่ือไม่มีการใชง้าน ติดต่อกนันานกว่า 1 ชัว่โมง 

และปิดเคร่ืองทุกคร้ังหลงัเลิกการใชง้านพร้อมทั้งถอดปลัก๊ออก 

  8. ถอดปลัก๊เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดในสาํนกังานเม่ือเลิกใชง้าน หรือเม่ือไม่มีความตอ้งการ

ใชง้านนานกวา่ 1 ชัว่โมง 

  9. รณรงคก์ารประหยดัพลงังานไฟฟ้าของอุปกรณ์สาํนกังานอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองดว้ย

วิธีการต่างๆ เช่น ติดสต๊ิกเกอร์ประชาสมัพนัธ์จดับอร์ดนิทรรศการ เป็นตน้ 

  

 

 



 

 

บทที ่5 
ข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อยอดโครงงาน 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีทางคณะผูจ้ ัดท าส านักงานสีเขียวของบริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จ ากัด มี
ก าหนดการปฏิบติัสหกิจวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563  ถึงวนัท่ี  4 ธนัวาคม 2563 ของบริษทัแกรนดม์าริน 
ทราเวล จ ากดั เน่ืองจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 (Covid-19) ยอดผูติ้ดเช้ือ
และผูเ้สียชีวิตยงัคงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งยงัส่งผลกระทบถึงธุรกิจต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะกบั
ธุรกิจด้านการบริการ อย่างบริษทัทวัร์ แต่ท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด จะเป็นเหล่าธุรกิจบริการ
ขนาดกลาง-เล็กอยา่ง ซ่ึงนอกจากผูป้ระกอบการจะมีรายไดแ้ละไดก้ าไรลดลงแลว้ ยงัส่งผลกระทบ
ถึงเหล่าแรงงานในธุรกิจนั้นๆ ดว้ยการปรับตวั เป็นมาตรการปรับตวัแบบระยะสั้น ท่ีจะช่วยใหธุ้รกิจ
สามารถอยูร่อดและปลอดภยัท่ามกลางวกิฤตโรคระบาด 

บริษทั แกรนด์ มาริน ทราเวล จ ากดั เป็นหน่ึงในบริษทัทวัร์ท่ีไดรั้บผลกระทบจากไวรัสโค
วดิ-19 ท าให้แผนงานท่ีวางมาตลอดทั้งปีจะตอ้งลม้ลง เพราะถูกลูกคา้ยกเลิกเกือบทุกทริป จึงตอ้งหา
วธีิปรับตวัเพื่อประคบัประคองบริษทัและพนกังานร่วม 10 ชีวติใหอ้ยูร่อดต่อไปได ้โดยท่ีทางบริษทั
ไม่ไดมี้การปลดพนักงานออก หรือลดเงินเดือนแต่อย่างใด ทุกคนยงัคงท างานตามปกติ จึงท าให้
คณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นโอกาสท่ีจะลดตน้ทุนบริษทัจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆใน
บริษทั และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนกังานให้ดียิ่งข้ึน จึงไดจ้ดัท าโครงการส านกังานสีเขียวของ
บริษทัแกรนดม์าริน ทราเวล จ ากดั 

สรุปผลท่ีไดจ้ากการจดัท าส านกังานสีเขียวของบริษทัแกรนด์มาริน ทราเวล จ ากดั สามารถ
ลดค่าใชจ่้ายในส านกังาน จากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า จากเดือนตุลาคมท่ีเร่ิมใช ้ แนวคิด ส านกังานสี
เขียว ในเดือนพฤศจิกายน สามารถลดค่าใชจ่้ายในส านกังานจากการใช้พลงังานไฟฟ้า คิดเป็น 8% 
ซ่ึงท าใหส้ านกังานมีค่าใชจ่้ายลดลงใน ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

 
5.1.1 ขีดจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
 - คณะผูจ้ดัท าไม่มีความรู้เก่ียวกบัการจดัท าส านกังานสีเขียว 
 - คณะผูจ้ดัท าไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัท าส านกังานสีเขียว 
 - เน่ืองจากปัญหาการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 (Covid-19) จึง

ท าใหก้ารติดต่อประสานงานกบัเพื่อนร่วมงานและพี่เล้ียงไม่สะดวก 
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5.1.2 ขอ้เสนอแนะ 
 - ศึกษาคน้ควา้แนวคิดส านกังานสีเขียวจากโครงการตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จ 

    - ศึกษาคน้ควา้การลดค่าใชจ่้ายในส านกังานจากการใชพ้ลงังานและทรัพยากรของ
บริษทัแกรนดม์าริน ทราเวล จ ากดั 

 
5.2 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงการสหกจิศึกษา 
  - หากมีเวลาในการศึกษามากข้ึน อาจจะสามารถพฒันาแนวคิดส านกังานสีเขียวให้มีความ
สมบูรณ์แบบและเกิดประโยชน์อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
 - ตรวจสอบรายละเอียด วธีิท าโครงการใหมี้ความรอบคอบ 
 - มีความกระตือรือร้น กลา้ท่ีจะเขา้หาและสอบถามเม่ือเกิดขอ้สงสัยในการจดัท าโครงการ 
 -ปรับขนาดเตน็ทก์าร์ดตั้งโตะ๊แสดงขอ้มูลส าหรับส านกังานสีเขียว ใหมี้ขนาดท่ีใหญ่ยิง่ข้ึน 
 -ช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยการเปล่ียนจากการใชข้วดน ้า มาใชเ้ป็นแกว้น ้าส่วนตวั 
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บทสัมภาษณ์ของพนักงานทีป่รึกษาเกีย่วกบัโครงงาน 
“ส านักงานสีเขยีวของบริษทัแกรนด์มาริน ทราเวล จ ากดั’’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
‘ 

รูปภาพพนกังานท่ีปรึกษา (คุณพชัราภรณ์  นาคเจือทอง) 
 

ขอ้ดีของนกัศึกษา คือ 
 1.มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บ 
 2.มีความกระตือรือร้นต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 3.มีความนอบนอ้มและมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 
 4.มีความตรงต่อเวลา 
 
ส่ิงท่ีตอ้งพฒันา 
 1.ฝึกฝนในดา้นงานเอกสารใหม้ากข้ึน 
 2.ฝึกฝนการใชโ้ปรแกรมต่างๆใหม้ากยิง่ข้ึน 
 3.มีความรอบคอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
 

(......................................................) 
 พนกังานท่ีปรึกษา 

            (คุณพชัราภรณ์  นาคเจือทอง) 
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บทความวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

 
บทคดัย่อ 

โครงงานเร่ืองส านกังานสีเขียวของบริษทั
แกรนด์มาริน ทราเวล จ ากดั มีวตัถุประสงค์ในการ
จดัท าคือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดส านักงานสีเขียวจาก
โครงการตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จ   2) เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในส านักงานจากการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรของบริษทัแกรนด์มาริน ทราเวล จ ากัด   
3) เพื่อใหส้ านกังานของบริษทัแกรนด์มารินทราเวล
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

เน่ืองด้วยผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 
ท าให้แผนงานท่ีวางมาตลอดทั้ งปีจะต้องล้มลง 
เพราะถูกลูกค้ายกเลิกเกือบทุกทริป จึงต้องหาวิธี
ปรับตัวเพื่อประคับประคองบริษัทและพนักงาน
ร่วม 10 ชีวิตให้อยู่รอดต่อไปได้ โดยท่ีทางบริษัท
ไม่ไดมี้การปลดพนักงานออก หรือลดเงินเดือนแต่
อย่างใด ทุกคนยงัคงท างานตามปกติ จึงท าให้คณะ
ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นโอกาสท่ีจะลดตน้ทุนบริษทัจาก
การใช้พลงังานไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆในบริษัท 
และส่งเสริมคุณภาพชีวติของพนกังานใหดี้ยิง่ข้ึน จึง
ได้จัดท าโครงการส านักงานสีเขียวของบริษัทแก
รนดม์าริน ทราเวล จ ากดั 

ผลจากการศึกษาพบว่าการจัดท าส านัก
ส านักงานสีเขียวของบริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล 
จ ากดั สามารถลดค่าใชจ่้ายในส านกังาน จากการใช้
พลงังานไฟฟ้า จากเดือนตุลาคมท่ีเร่ิมใช้  แนวคิด 
ส านักงานสีเขียว ในเดือนพฤศจิกายน สามารถลด
ค่าใชจ่้ายในส านกังานจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า คิด
เป็น 8% ซ่ึงท าให้ส านกังานมีค่าใชจ่้ายลดลงใน ซ่ึง
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
ค าส าคญั : ส านกังานสีเขียว บริษทัแกรนดม์าริน 
ทราเวล  

Abstract 
The project, “Green office of Grand Marin Travel 
Company Limited” had the purposes: 1. To study 
the concept of green office from the phototype 
structure of elder success; 2. To reduce office 
expenses from the use of energy resource of Grand 
Marin Travel Company Limited; 3. To make the 
office of Grand Marin Travel more 
environmentally friendly. 
 Company Plans needed to be collapsed 
because most trips were canceled by customers, 
who had been affected by Corona Virus (COVID-
19). The company has to find a way to adapt to 
sustain 10 co-workers to survive. The company has 
not laid off employees or reduced their salary in 
any way, everyone still works normally. The 
organizers saw an opportunity to reduce company 
costs from the use of electricity or other equipment 
in the company and promote a better quality of life 
of employees. The organizers have prepared the 
project “Green Office of Grand Marin Travel 
Company Limited.” 
 The results of the study showed that the 
green office of the Grand Marin Travel Limited 
can reduce office expenses from the use of 
electricity. The green office concept started in 
October. In November, office expenses from 
electric power fell 8 %. Which resulted in lower 
office expenses as planned. 
 

ส านักงานสีเขียวของบริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จ ากดั 
Green office of Grand Marin Travel Company Limited 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

เน่ืองจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
ห รือ  โควิด -19  (Covid-19) ยอดผู ้ ติ ด เช้ือและ
ผูเ้สียชีวิตยงัคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ งยงัส่งผล
กระทบถึงธุรกิจต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะกบัธุรกิจ
ด้านการบ ริการ อย่างบ ริษัททัวร์  แต่ ท่ี ได้ รับ
ผลกระทบมากท่ีสุด จะเป็นเหล่าธุรกิจบริการขนาด
กลาง-เล็กอย่าง ซ่ึงนอกจากผู ้ประกอบการจะมี
รายได้และได้ก าไรลดลงแลว้ ยงัส่งผลกระทบถึง
เหล่าแรงงานในธุรกิจนั้ นๆ ด้วยการปรับตัว เป็น
มาตรการปรับตวัแบบระยะสั้ น ท่ีจะช่วยให้ธุรกิจ
สามารถอยู่รอดและปลอดภยัท่ามกลางวิกฤตโรค
ระบาด  

บริษทั แกรนด์ มาริน ทราเวล จ ากดั เป็น
หน่ึงในบริษทัทัวร์ท่ีไดรั้บผลกระทบจากไวรัสโค
วิด-19 ท าให้แพลนงานท่ีวางมาตลอดทั้ งปีจะตอ้ง
ลม้ลง เพราะถูกลูกคา้ยกเลิกเกือบทุกทริป จึงตอ้งหา
วธีิปรับตวัเพื่อประคบัประคองบริษทัและพนักงาน
ร่วม 10 ชีวิตให้อยู่รอดต่อไปได้ โดยท่ีทางบริษัท
ไม่ไดมี้การปลดพนักงานออก หรือลดเงินเดือนแต่
อย่างใด ทุกคนยงัคงท างานตามปกติ จึงท าให้คณะ
ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นโอกาสท่ีจะลดตน้ทุนบริษทัจาก
การใช้พลงังานไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆในบริษัท 
และส่งเสริมคุณภาพชีวติของพนกังานใหดี้ยิง่ข้ึน จึง
ได้จัดท าโครงการส านักงานสีเขียวของบริษัทแก
รนดม์าริน ทราเวล จ ากดั 
 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดส านักงานสีเขียวจาก
โครงการตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จ 

2. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในส านักงานจากการ
ใชพ้ลงังานและทรัพยากรของบริษทัแกรนด์มาริน 
ทราเวล จ ากดั 

3.เพื่อให้ส านักงานของบริษทั แกรนด์มา 
รินทราเวลเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 

ขอบเขตของโครงงาน  

1. ศึกษาส านักงานสีเขียวของบริษัทแก
รนดม์าริน ทราเวล จ ากดั 

2. ศึกษาแนวทางการจัดท าส านักงานสี
เขียวของบริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จ ากัด เช่น 
พลงังานไฟฟ้า อุปกรณ์ส านกังาน  

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดท าโครงการ
ส านักงานสีเขียวของบริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล 
จ ากดั 

2. บริษทัแกรนด์มาริน ทราเวล จ ากัด ลด
ค่าใช้จ่ายของส านักงานจากการใช้ทรัพยากรและ
พลงังาน 

3. บริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จ ากัด มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และด าเนินธุรกิจ
ใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 
ผลการปฏิบัตติามโครงงาน 
1. องค์ประกอบเกณฑ์ส านักงานสีเขียว  

ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการจดัการเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด 7 หมวด ดงัน้ี 

หมวด ท่ี  1 การบ ริหารจัดการองค์กร 
(Organize Management) 

หมวดท่ี 2 การด าเนินงานส านกังานสีเขียว 
(Operation of Green Office) 

หมวดท่ี 3 การใช้พลงังานและทรัพยากร 
(Energy and Resources) 

หมวดท่ี 4 การจดัการของเสีย (Waste and 
wastewater Management) 

หมวดท่ี  5 สภาพแวดล้อมภายในและ
ภ า ย น อ ก ส า นั ก ง า น  ( Indoor & Outdoor 
Environment) 



 

 

 

หมวดท่ี 6 การจัดซ้ือและจัดจ้างสีเขียว 
(Green Procurement) 

หมวดท่ี  7 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
(Continual Improvement) 
2. การ ฝึ กอบ รม ด้ าน ส่ิ งแวด ล้ อมและความ
ปลอดภัย รวมทั้งด าเนินการจัดท าโปสเตอร์เพ่ือติด
ในลฟิท์ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

3. ช้ินงานในการจดัท าส านักงานสีเขียว 
 1. แนวคิดของการประหยดัไฟฟ้าหลงัจาก
การใช้งาน โดยการท าแผ่นป้ายปิดสวิทซ์ไฟหรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดหลงัการใช้งานเสร็จทุกจุด
เพ่ือเตือนใหรู้้วา่ควรปิดสวทิซ์ไฟฟ้าทุกคร้ังหลงัการ
ใชง้านทุกคร้ัง 

2. แนวคิดของการประหยดัไฟฟ้าหลงัจาก
การใช้งาน ติดป้ายเตือน ถอดปลัก๊ทุกคร้ังหลงัใช้
งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทุกจุดเพ่ือเตือนให้รู้ว่า
ควรถอดปลัก๊ทุกคร้ังหลงัใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุก
ชนิดหลงัการใชง้าน 

3. แนวคิดของการประหยดัไฟฟ้าหลงัจาก
การใชง้าน ติดป้ายเตือนให้ปรับแอร์ท่ีอุณหภูมิ 25 
องศา เพ่ือประหยดัพลงังานทุกจุดเพ่ือเตือนให้รู้ว่า
ควรปรับแอร์ท่ีอุณหภูมิ 25 องศา เพื่อประหยัด
พลงังาน 

4. แนวคิดของการประหยดัไฟฟ้าหลงัจาก
การใชง้าน ป้ายเตือน Shut down ช่วงพกัเท่ียงหรือ
ทุกคร้ังหลังใช้งานเสร็จเปล่ียนการส่งข้อมูลผ่าน
คอมพิวเตอร์แทนการใชก้ระดาษทุกจุดเพื่อเตือนให้
รู้ว่าควร  Shut down หรือปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์
หลงัจากการใชง้านทุกคร้ัง 

 
สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีทางคณะผู ้จัดท าส านักงานสี
เขียวของบริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จ ากัด  มี
ก าหนดการปฏิบติัสหกิจวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563  ถึง
วนัท่ี  4 ธนัวาคม 2563 ของบริษทัแกรนดม์าริน ทรา
เวล จ ากดั เน่ืองจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโร
นา หรือ โควิด-19 (Covid-19) ยอดผู ้ติดเช้ือและ
ผูเ้สียชีวิตยงัคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ งยงัส่งผล
กระทบถึงธุรกิจต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะกบัธุรกิจ
ด้านการบ ริการอย่างบ ริษัททัว ร์  แต่ ท่ี ได้ รับ
ผลกระทบมากท่ีสุด จะเป็นเหล่าธุรกิจบริการขนาด
กลาง-เล็กอย่าง ซ่ึงนอกจากผู ้ประกอบการจะมี
รายได้และได้ก าไรลดลงแลว้ ยงัส่งผลกระทบถึง

นิยามส านกังานสีเขียว คือส านกังานและกิจกรรมต่างๆ
ภายในส านักงานท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย
ท่ีสุด คือใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มี
แนวทางก าจัดและจัดการกับส่ิงของเหลือใช้ภายใน
ส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
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เหล่าแรงงานในธุรกิจนั้ นๆ ด้วยการปรับตัว เป็น
มาตรการปรับตวัแบบระยะสั้ น ท่ีจะช่วยให้ธุรกิจ
สามารถอยู่รอดและปลอดภยัท่ามกลางวิกฤตโรค
ระบาด 

บริษทั แกรนด์ มาริน ทราเวล จ ากดั เป็น
หน่ึงในบริษทัทัวร์ท่ีไดรั้บผลกระทบจากไวรัสโค
วิด-19 ท าให้แผนงานท่ีวางมาตลอดทั้งปีจะตอ้งลม้
ลง เพราะถูกลูกคา้ยกเลิกเกือบทุกทริป จึงตอ้งหาวิธี
ปรับตัวเพื่อประคับประคองบริษัทและพนักงาน
ร่วม 10 ชีวิตให้อยูร่อดต่อไปได ้โดยท่ีทางบริษทัฯ
ไม่ไดมี้การปลดพนักงานออก หรือลดเงินเดือนแต่
อย่างใด ทุกคนยงัคงท างานตามปกติ จึงท าให้คณะ
ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นโอกาสท่ีจะลดตน้ทุนบริษทัจาก
การใช้พลงังานไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆในบริษัท 
และส่งเสริมคุณภาพชีวติของพนกังานใหดี้ยิง่ข้ึน จึง
ได้จัดท าโครงการส านักงานสีเขียวของบริษัทแก
รนดม์าริน ทราเวล จ ากดั 

สรุปผลท่ีได้จากการจัดท าส านักงานสี
เขียวของบ ริษัทแกรนด์มาริน  ทราเวล  จ ากัด 
สามารถลดค่าใช้จ่ายในส านักงาน จากการใช้
พลงังานไฟฟ้า จากเดือนตุลาคมท่ีเร่ิมใช้  แนวคิด 
ส านักงานสีเขียว ในเดือนพฤศจิกายน สามารถลด
ค่าใชจ่้ายในส านกังานจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า คิด
เป็น 8% ซ่ึงท าให้ส านกังานมีค่าใชจ่้ายลดลงใน ซ่ึง
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 
กติตกิรรมประกาศ 
       การท่ีคณะผู ้จัดท าได้มาปฏิบัติงานใน
โครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั แกรนด์มาริน ทรา
เวล จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2563  ถึงวนัท่ี  4 
ธันวาคม 2563 ส่งผลให้คณะผูจ้ ัดท าได้รับความรู้
และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีท่ีมีค่ามากมายส าหรับ
รายงานสหกิจศึกษาฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยดีจาก
ความร่วมมือและสนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 
1. คุณพชัราภรณ์  นาคเจือทอง  

ต าแหน่ง พนกังานท่ีปรึกษา 

2. อาจารยภ์ทัรภร จิรมหาโภคา  
อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา 
และบุคคลท่านอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีได้
ใหค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 

คณะผู ้จัดท าขอขอบพระคุณผู ้ท่ี มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและ
เป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบับน้ีจนเสร็จ
สมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจกบั
ชีวิตของการท างานจริงซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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แบบรายงานผลการปฏบิัติงาน 
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ขั้นตอนและวธิีด าเนินงาน 

1. รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงานโดยด าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ทั้งในโรงงานและสอบถามข้อมูลจากพนักงานในบริษัท ใน

เร่ืองข้อมูลต่าง ๆ และเกบ็ข้อมูลจากในเวบ็ไซด์เพิม่เตมิ  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการครบถ้วนแล้ว 

นักศึกษาจึงได้ท าการแบ่งและวิเคราะห์ จัดส่วนงาน เพ่ือที่จะน ามาใช้ใน

รายงานต่อไป 

3. จัดท าเอกสารหลังจากได้วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นแล้ว ก็ได้ท าการเร่ิมจัดท า

เอกสารขึน้ เพ่ือใช้ในรายงานต่อไป 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 
จากการที่ทางคณะผู้จัดท าโครงการส านักงานสีเขียวของบริษัทแก

รนด์มาริน ทราเวล จ ากัด มีก าหนดการปฏิบัติสหกิจวันที่ 17 สิงหาคม 2563  

ถึงวันที่  4 ธันวาคม 2563 ของบริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จ ากัด เน่ืองจาก

การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 (Covid-19) ยอดผู้ติดเช้ือและ

ผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้ งยังส่งผลกระทบถึงธุรกิจต่างๆ 

มากมาย โดยเฉพาะกับธุรกิจด้านการบริการ อย่างบริษัททัวร์ แต่ที่ได้รับ

ผลกระทบมากทีสุ่ด จะเป็นเหล่าธุรกจิบริการขนาดกลาง-เลก็อย่าง ซ่ึงนอกจาก

ผู้ประกอบการจะมีรายได้และได้ก าไรลดลงแล้ว ยังส่งผลกระทบถึงเหล่า

แรงงานในธุรกิจน้ันๆ ด้วยการปรับตัว เป็นมาตรการปรับตัวแบบระยะส้ัน ที่

จะช่วยให้ธุรกจิสามารถอยู่รอดและปลอดภัยท่ามกลางวกิฤตโรคระบาด 

สรุปผลที่ได้จากการจัดท าส านักงานสีเขียวของบริษัทแกรนด์มา

ริน ทราเวล จ ากดั สามารถลดค่าใช้จ่ายในส านักงาน จากการใช้พลงังานไฟฟ้า 

จากเดือนตุลาคมที่เร่ิมใช้  แนวคิด ส านักงานสีเขียว ในเดือนพฤศจิกายน 

สามารถลดค่าใช้จ่ายในส านักงานจากการใช้พลังงานไฟฟ้า คิดเป็น 8% ซ่ึงท า

ให้ส านักงานมค่ีาใช้จ่ายลดลงใน ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์ทีว่างไว้   

 

ส านักงานสีเขียวของบริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จ ากดั 
Green office of Grand Marin Travel Company Limited 

 
 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
นางสาว ศานันทินี งามสีทา  5904400003 
นางสาว อสิรีย์  ยิง่ทวกีจิ    5904400004 
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ภทัรภร จิรมหาโภคา 
พนักงานที่ปรึกษา  คุณพชัราภรณ์  นาคเจือทอง 
สถานประกอบการ บริษทัแกรนด์มาริน ทราเวล จ ากดั 
 
 
 

บทคดัย่อ 

โครงงานส านักงานสีเขียวของบริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จ ากัด  มี
วตัถุประสงค์ในการจัดท าคือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคดิส านักงานสีเขยีวจากโครงการต้นแบบ
ที่ประสบความส าเร็จ    2) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในส านักงานจากการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรของบริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จ ากดั 3) เพ่ือให้ส านักงานของบริษัทแกรนด์
มารินทราเวลเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 

เน่ืองด้วยผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ท าให้แผนงานที่วางมาตลอดทั้งปี
จะต้องล้มลง เพราะถูกลูกค้ายกเลิก เกือบ ทุกท ริป  จึ งต้องห าวิ ธีป รับตัว เพ่ื อ
ประคับประคองบริษัทและพนักงานร่วม 10 ชีวิตให้อยู่รอดต่อไปได้ โดยที่ทางบริษัท
ไม่ได้มีการปลดพนักงานออก หรือลดเงนิเดือนแต่อย่างใด ทุกคนยงัคงท างานตามปกต ิ
จึงท าให้คณะผู้จัดท าได้เลง็เห็นโอกาสทีจ่ะลดต้นทุนบริษัทจากการใช้พลงังานไฟฟ้าหรือ
อุปกรณ์ต่างๆในบริษัท และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดท า
โครงการส านักงานสีเขยีวของบริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จ ากดั 

ผลจากการศึกษาพบว่าการจัดท าส านักส านักงานสีเขียวของบริษัทแกรนด์

มาริน ทราเวล จ ากัด สามารถลดค่าใช้จ่ายในส านักงาน จากการใช้พลังงานไฟฟ้า จาก

เดือนตุลาคมที่เร่ิมใช้  แนวคิด ส านักงานสีเขียว ในเดือนพฤศจิกายน สามารถลด

ค่าใช้จ่ายในส านักงานจากการใช้พลังงานไฟฟ้า คิดเป็น 8% ซ่ึงท าให้ส านักงานมี

ค่าใช้จ่ายลดลงใน ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์ทีว่างไว้ 

ค าส าคญั : ส านักงานสีเขยีว บริษัทแกรนด์มารินทราเวล  
 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพ่ือศึกษาแนวคดิส านักงานสีเขยีวจากโครงการต้นแบบทีป่ระสบความส าเร็จ 

2. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในส านักงานจากการใช้พลงังานและทรัพยากรของบริษัทแกรนด์มา

ริน ทราเวล จ ากดั 

3. เพ่ือให้ส านักงานของบริษัทแกรนด์มารินทราเวลเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดท าส านักงานสีเขยีวของบริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จ ากดั 

2. บริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จ ากัด ลดค่าใช้จ่ายของส านักงานจากการใช้ทรัพยากร

และพลงังาน 

3. บริษัทแกรนด์มาริน ทราเวล จ ากัด มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และด าเนิน

ธุรกจิให้เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 

  

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
ประวตัิผู้จัดท า 

  



 

 

 

ประวตัิผู้จัดท า 
 

รหสันกัศึกษา   5904400003 
ช่ือ-นามสกุล   นางสาว ศานนัทินี งามสีทา 
ภาควชิา  การท่องเท่ียว 
คณะ  ศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม   
ท่ีอยู ่   83/100หมู่6 ถนนพระราม2 แขวงแสมด า 

เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
 

  
 

 
รหสันกัศึกษา   5904400004 
ช่ือ-นามสกุล   นางสาว อิสรีย ์ ยิง่ทวกิีจ 
ภาควชิา  การท่องเท่ียว 
คณะ  ศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม   
ท่ีอยู ่  39/103 หมู่ 5 ซ.ไร่ขิง 18 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน 

จ.นครปฐม 73210 
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