
บทคดัย่อ 

ช่ือรายงานการค้นคว้าอสิระ การศึกษาแนวนโยบายและแผนปฏิบติัในการปรับพฤติกรรม 
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าของพนกังาน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก 
ในองคก์ร กรณีศึกษาเทศบาลเมืองปู่ เจา้สมิงพราย  
จงัหวดัสมุทรปราการ 

ช่ือผู้เขียน นางสาวภรณ์ภทัร  เสาค า 
ช่ือปริญญา วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม) 
ปีการศึกษา 2563 
 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้

พลงังานไฟฟ้า พฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าของพนักงาน และแนวนโยบายและแผนปฏิบติั  

ในการปรับพฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร 

ของพนกังานเทศบาลเมืองปู่ เจา้สมิงพราย จงัหวดัสมุทรปราการ  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาไดแ้ก่ พนกังานท่ี

ปฏิบติังานในอาคารส านักงานเทศบาลเมืองปู่ เจา้สมิงพราย จงัหวดัสมุทรปราการ จ านวนทั้งหมด 

211 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามซ่ึงค าถามท่ีใช้เป็นทั้งลักษณะปลายปิด และ

ปลายเปิด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-Test และ 

Correlation  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง ร้อยละ 68.7 มีอายุระหว่าง  

31-40 ปี ร้อยละ 37.9 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 82.9 มีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

ในองค์กรต ่ากว่า 5 ปี  มากท่ีสุดร้อยละ 43.1  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

มากท่ีสุด ร้อยละ 49.3 สังกดัส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 23.2 มีภูมิล าเนาอยู่นอกเขต

จังหวดัสมุทรปราการร้อยละ 42.2 เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการประหยดัพลังงานเพื่อลด 



การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 96.7 มีความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรมเก่ียวกบัการ

ประหยดัพลงังานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้า

เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร ของพนักงานเทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย 

จังหวดัสมุทรปราการ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองค์กร ต าแหน่ง 

ท่ีปฏิบติังานในองค์กร ส านัก/กองท่ีสังกดัในองค์กร ความถ่ีในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และความ

สนใจในขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 

ค าส าคัญ : ก๊าซเรือนกระจก พลังงานไฟฟ้า คาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร พฤติกรรมการใช้

พลงังานไฟฟ้า พนกังานเทศบาล  
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This study is aimed at studying the factors affecting behavior on electrical energy usage. 

Moreover it studies policy guidelines and action plan for behavioral change to reduce greenhouse gases 

emission in the organization of Phoochaosamingprai Municipality Samutprakarn Province. 

The sample involved 211 (numbers) staffs in Phoochaosamingprai Municipality office 
building Samutprakarn Province, data collected by questionnaires. The statistic used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t – test, F – test and Pearson correlation. 

The results showed that most respondents were women (68.7%), between  
31 -40 years old (37.9%). Obtained bachelor’s degree (82.9%), with work experience below 5 years 
(43.1%). Most respondents were employees (49.3%), under the Public Health and Environment Department 
(23.2%), are domiciled outside Samutprakarn Province (42.2%).  They also received information to reduce 
greenhouse gas emission. High level of knowledge, behavior and attitude about energy saving to reduce 
greenhouse gas emission. 

The results and hypothesis testing showed that gender, highest education,  
work duration, position, department, perception frequency of information and personal interest in the 
information about energy saving and greenhouse gas reduction are the factors that affecting the behavior on 
electric usage for reducing greenhouse gases emission in the organization in Phoochaosamingprai 
Municipality Samutprakarn Province. 
Keywords: greenhouse gases, electrical energy, carbon footprint for organization, behavior on electrical 
energy usage, municipal employee 


