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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

โครงการลดโลกรอนดวยมือเราในเขตเทศบาลเมืองแมโจ 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามน้ี จัดทําข้ึนเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลประกอบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยแบงคําถาม
เปน 4 ตอน จํานวน 6 หนา ขอมูลท่ีไดนี้ จะนําไปวิเคราะหในภาพรวมจึงไมมีผลกระทบตอผูใดผู
หนึ่ง ขอความกรุณาทานกรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ ตามคําช้ีแจงในแตละตอน 
 ขอมูลจากทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการปรับปรุงโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา  
ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ ผูศึกษาขอขอบพระคุณลวงหนาในความรวมมือของทาน 

จตุพร   บุญเฉลิม 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ   1. ชาย   2. หญิง 
 

2. อายุ 
  1. นอยกวา 20 ป    2. 20 – 29 ป 
  3. 30 – 39 ป     4. 40-49 ป 

     5. มากกวา 50 ป 
 
 3.   ระดับการศึกษา 
     1. ประถมศึกษา    2. มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
     3.  อนุปริญญาหรือเทียบเทา   4. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

  5.  สูงกวาปริญญาตรี  
 
 4.    ตําแหนงหนาท่ี 

  1. ผูนําชุมชน    2.   อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุข) 
  3.  แมบาน     4.   เยาวชน 
  5.  ประชาชนท่ัวไป   
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 5.   อาชีพ 
  1. ขาราชการ     2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  3. พนักงานบริษัท/พนักงานโรงงาน/รับจางท่ัวไป  4. เจาของ

กิจการ/คาขาย 
  5. เกษตรกร      6.  นักเรียน/นักศึกษา 
  7.  พอบาน/แมบาน     8อ่ืน ๆ…………………. 

 
6.   การรับรูขาวสารของทานเกี่ยวกับภาวะโลกรอนและโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา

จากแหลงใด 
     1. เอกสาร แผนปลิวของราชการ   2. โทรทัศน 
     3. หนังสือพิมพ       4. วิทยุ 
     5 อ่ืน ๆ ระบุ.................. 

7.  ทานเขารวมการอบรม หรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐหรือไม เกี่ยวกับภาวะโลก
รอนและโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 
     1. ทุกคร้ัง    2. บางคร้ัง    3. ไมเคย 
 
ตอนท่ี 2 ความรู ความเขาใจ และความตระหนักของประชาชนตอภาวะโลกรอนและโครงการลด
โลกรอนดวยมือเรา 

ขอความ 
ความตระหนัก 

ถูก ผิด 

1. ทานทราบความหมายคําวา “ภาวะโลกรอน” หรือไม   
2. ทานทราบเก่ียวกับโครงการลดโลกรอนดวยมือเรามากอนหรือไม   
3. ทานมีความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา
หรือไม 

  

4. ทานควรมีสวนรวมในการลดภาวะโลกรอน   
5. ขาวสารจากทานทําใหเทศบาลเมืองแมโจมีขอมูลในการลดภาวะโลกรอน   
6. โครงการลดโลกรอนดวยมือเราทําใหทานไดมีโอกาสเขามารวมดําเนินการกับ
เทศบาลเมืองแมโจ 

  

7. โครงการลดโลกรอนดวยมือเราทําใหทานเขาใจบทบาทและหนาท่ีของ
เทศบาลเมืองแมโจ 
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ขอความ 
ความตระหนัก 

ถูก ผิด 

8.โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ของเทศบาลเมืองแมโจ สามารถปองกันและแ
ปญหาภาวะ 
โลกรอนแกทานและผูอ่ืน 

  

9.  โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ของเทศบาลเมืองแมโจ ทําใหเกิดความ
รวมมือระหวางทานกับเทศบาลเมืองแมโจ 

  

10.  ทานรับความรูในดานการลดภาวะโลกรอนจากเทศบาลเมืองแมโจ   
11.  การท่ีทานรวมมือลดภาวะโลกรอนมีสวนทําใหอากาศดีข้ึน   
12.  การท่ีทานรวมมือลดภาวะโลกรอนมีสวนชวยในการประชาสัมพันธงานของ
เทศบาลเมืองแมโจ 

  

13.  ทานเห็นวาโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ของเทศบาลเมืองแมโจเปน
ประโยชนตอสวนรวม 

  

14.ทานเห็นวาสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาภาวะโลกรอนเน่ืองจากขาดการติดตอ
ประสานความรวมมือในหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  

15.ปญหาภาวะโลกรอนเกิดจากการบุกรุกพ้ืนท่ีในปา   
16.การลดใชพลาสติก โดยใชของที่สามารถนํามารีไซเคิลได เชน กระเปาผา 
หรือกระติกน้ํา ชวยลดภาวะโลกรอน 

  

17.การทานผักผลไมเยอะ ๆ สามารถชวยลดภาวะโลกรอนเพราะอุตสาหกรรม
การเกษตรไมปลอยกาซมีเทนท่ีเปนตัวเพิ่มความรอนใหอากาศ 

  

18.ใชเศษผาเช็ดส่ิงสกปรกแทนกระดาษชําระสามารถที่จะชวยลดภาวะโลกรอน
ได 

  

19.ปลูกตนไมเพิ่มข้ึน  เพื่อเพิ่มออกซิเจนใหอากาศ  และยังดูดซับ
คารบอนไดออกไซดไดดีสามารถท่ีชวยลดภาวะโลกรอนได 

  

20.อยูอยางพอเพียง ไมฟุงเฟอฟุมเฟอย ตามพระราชดํารัสของในหลวงสามารถท่ี
ชวยลดภาวะโลกรอนได 
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ตอนท่ี 3 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 
คําชี้แจง  คําถามดานลางเปนตัวบงช้ีเพื่อสํารวจการมีสวนรวมตามโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 
               ของเทศบาลเมืองแมโจ กรุณาทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองตามความคิดเห็นของทาน 
 

การมีสวนรวม 
ระดับการมีสวนรวมในโครงการ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานการคิดคนปญหาและสาเหตุ   
1. ทานไดเขารวมประชุมพิจารณาปญหาเกี่ยวกับ 
     ภาวะโลกรอน           
2.ทานไดเขารวมปรึกษาหารือคนหาสาเหตุของการเกิดภาวะ 
   โลกรอนและดําเนินโครงการลดโลกรอนดวยมือเราของ 
    เทศบาลเมืองแมโจ           
3.ทานเขารวมแสดงความคิดเห็นในเร่ืองกิจกรรมตางๆของ 
   โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา           
4.ในการริเร่ิมโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ทานประสงค 
    ท่ีจะรวมทํากิจกรรมโครงการระดับใด           

ดานการวางแผนและดําเนินการ   
5.ทานเขารวมวางแผนเกี่ยวกับการจัดต้ังกองทุนสําหรับ   
   โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา           
6.ทานเขารวมวางแผนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตางๆ  
     ของโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา           
7.โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา  ทานตองการเขามารวม 
     กํากับดูแลกิจกรรม โครงการในระดับใด           
8.ทานเขารวมวางแผนรณรงคสงเสริมใหกิจกรรมโครงการ 
     ลดโลกรอนดวยมือไดดําเนินและคงอยูช่ัวลูกช่ัวหลาน           
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การมีสวนรวม 
ระดับการมีสวนรวมในโครงการ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานการตัดสินใจ 
  

9.ทานไดรวมตัดสินใจและจัดทําแผนงาน โครงการลดโลก        

รอนดวยมือเรา 
          

10.ทานไดรวมตัดสินใจกําหนดรายละเอยีดกจิกรรม โครงการ 

ลดโลกรอนดวยมือเรา 
          

11.ทานไดรวมตัดสินใจพิจารณาความเหมาะสมรายละเอียด 

ของกิจกรรม โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 
          

12.ทานไดรวมตัดสินใจในการปฏิบัติตามกิจกรรม โครงการ

ลดโลกรอนดวยมือเรา 
          

ดานการติดตามประเมินผล   
13.โครงการลดโลกรอนดวยมือเราทานตองการเขารวม 
      ติดตามประเมินผลในระดับใด           
14.ทานไดเขารวมรณรงค ประชาสัมพันธกิจกรรม โครงการ 
      ลดโลกรอนดวยมือเราและติดตามผลวาประชาชนใหความ 
      สนใจเพิ่มหรือลดลง           

15.ทานไดเขารวมประเมินผลกิจกรรมตางๆ ของ  โครงการ 
     ลดโลกรอนดวยมือเราวาประสบความสําเร็จหรือลมเหลว           
16.จากการประเมินผลทานคิดวากิจกรรม โครงการลดโลก 
      รอนดวยมือเรามีประโยชนตอทานและชุมชนระดับใด           
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ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของประชาชนตามโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 
 

1. ทานคิดวาโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ มีสวนชวยทําใหปญหา
ภาวะโลกรอนลดลงหรือไมเพราะเหตุใด 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

2. ทานคิดวาอะไรเปนปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชนตามโครงการลด
โลกรอนดวยมือเรา ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
 

3. ทานมีขอเสนอแนะหรือแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนตามโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ในเขตเทศบาลเมืองแมโจหรือไม  อยางไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
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ประกาศเทศบาลเมืองแมโจ 

เร่ือง นโยบายดานลดโลกรอนดวยมือเรา ของเทศบาลเมืองแมโจ 
----------------------- 

เทศบาลเมืองแมโจ ไดตระหนักและเห็นความสําคัญของสภาวะปญหาโลกรอน ซ่ึงเกิดข้ึน
ในทุกภูมิภาคของโลกและประเทศไทย สงผลใหเกิดภัยพิบัติท้ังน้ําทวม น้ําแข็งข้ัวโลกละลาย น้ํา
ทะเลสูงข้ึน  ลมพายุ สภาวะอากาศแปรปรวน เปนตน กอใหเกิดการเจ็บปวยและการเสียชีวิตตอ
มนุษยและส่ิงมีชีวิต อยางกวางขวางและเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ เทศบาลเมืองแมโจในฐานะองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีหนาท่ีรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและความเปนอยูของประชาชาน การรักษามาตรฐาน
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชน ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จึงกําหนดนโยบายดานลดโลกรอน
ดวยเมืองเราใน เขตเทศบาลดังนี้ 

1.  เทศบาลเมืองแมโจ รณรงคสงเสริมใหประชาชนลดการใชพลังงานในทุกรูปแบบและ
ใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด เชน น้ํามันเช้ือเพลิง ไฟฟา น้ํา ตลอดจน
อุปกรณท่ีใชพลังงานทุกประเภท 

2. เทศบาลเมืองแมโจ จะรณรงคสงเสริมใหมีการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ในพื้นท่ีชุมชน โดยการ
สรางการมีสวนรวมจากภาคีองคกรและชุมชน 

3. เทศบาลเมืองแมโจ จะดําเนินการทุกรูปแบบเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและสงเสริม
ประโยชนใหมีสวนรับผิดชอบ ท้ังในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน โดยเฉพาะการ
ดําเนินการตามหลัก 3R คือ Recycle Reuse และ Reduce 

4. เทศบาลเมืองแมโจ จะสงเสริมใหประชาชน องคกร หนวยงานตางๆ เดินทางและ
ส่ือสาร อยางยั่งยืนและปลอดมลพิษ เชน การสงเสริมกาใชจักรยาน การไปทาง
เดียวกันใชรถคันเดียวกัน เปนตน 

5. เทศบาลเมืองแมโจ จะทะนุบํารุงสภาพแวดลอมและรักษาความสมบูรณในระบบนิเวศ
ของพ้ืนท่ี 

6. เทศบาลเมืองแมโจ จะมีมาตรการระเบียบและมีการกวดขันและปรับลงโทษ ผู
กอใหเกิดปญหาหมอกควัน การลักลอบเผาขยะ เศษวัสดุหรือสารเคมี อันตรายใดๆ ท่ี
อยูในพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีอาจกอใหเกิดอากาศเสีย และกอใหเกิดทัศนะวิสัยท่ีไมดีข้ึน 
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แผนการดําเนินงาน โครงการเทศบาลเมืองแมโจ โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 
1. กิจกรรมดานการอบรมใหความรูและสรางความตระหนักดานภาวะโลกรอน 

แบงเปน 3 กิจกรรม 
1.1  คายแกนนําเยาวชนแมโจรวมในลดโลกรอน 
1.2  การอบรมผูนําชุมชนรวมใจลดโลกรอนดวยมือเรา 
1.3  ทัศนศึกษาสํานักงานพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ พลังงานพ้ืนท่ี 10 

2. ดานการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวเพื่อสูเมืองแมโจนาอยู 
แบงเปน 6 กิจกรรม 
2.1 กิจกรรมการปลูกตนไมบานแมเตาไห 
2.2 โครงการเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวบานแมแกดนอย 
2.3 กิจกรรมเทศบาลเมืองแมโจรวมใจปลูกปาบานทุงปาเก็ด 
2.4 กิจกรรมการสรางปอดเมืองแมโจ ณ สวนสาธารณรองข้ีทูต 
2.5 กิจกรรมการแจกพันธุไมมงคลเฉลิมพระเกียรติ 
2.6 กิจกรรมชุมชนแมโจปลูกตนไมในฌาปนกิจสถาน 

3. ดานการลดและการใชประโยชนจากขยะ 
3.1 ธนาคารขยะรีไซเคิล 
3.2 กิจกรรมซ้ือขายขยะในชุมชน 
3.3 ศูนยการเรียนรูทําปุยชีวภาพ 

4. ดานการลดการใชพลังงาน 
4.1 กิจกรรมลดใชพลังงานในครัวเรือน 
4.2 เยาวชนแมโจรวมใจลดการใชพลังงาน 
4.3 โครงการ 1 ทาง 1 คัน หลายคน 

 
. 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-สกุล    นางสาวจตุพร   บุญเฉลิม 
 
วัน  เดือน  ป  เกิด  18  เมษายน  2523 
 
ประวัติการศึกษา   -สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
                                                       โรงเรียนลําปางกัลยาณี อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด   
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลําปาง 
 

 ประวัติการทํางาน   
พ.ศ. 2547 – พ.ศ.2550  สํานักชลประทาน เขต 2 จังหวัดลําปาง   

 


