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บทสรปุผู้บริหาร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และให้ Third Party เป็นผู้ดําเนินการสํารวจ 
เพ่ือให้เกิดความเป็นกลาง เที่ยงตรง แม่นยํา และได้ข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนา       
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  ขอบเขตในการศึกษาครั้งน้ี คือ การสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการ จํานวน ๑๕๖ ราย (กลุ่มที่อยู่ระหว่างพิจารณา  
กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ และกลุ่มผู้ที่ ย่ืนข้อเสนอแล้วได้รับการอนุมัติ) และกลุ่มผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จํานวน ๑๗ 
โครงการ โดยสํารวจจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการที่อยู่ในพ้ืนที่โดยรอบโครงการ 
โดยดําเนินการสํารวจระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สรุปผลการสํารวจและ
ข้อเสนอได้ ดังน้ี 

 กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๑. สถานภาพทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๙๘.๑๐ ย่ืนข้อเสนอต่อกองทุน
สิ่งแวดล้อมประเภทเงินอุดหนุน และร้อยละ ๑.๙๐ ย่ืนข้อเสนอต่อกองทุนสิ่งแวดล้อมประเภทเงินกู้ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ ๖๙.๙๐ เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ร้อยละ ๒๐.๕๐ เป็นโครงการที่ไม่ผ่านการอนุมัติ 
และร้อยละ ๙.๖๐ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รองลงมา เป็นองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และส่วนราชการ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ประเภทของการย่ืนข้อเสนอของกลุ่มตัวอย่าง 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ก-๒ 
 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 
 

 ๒. การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” มาก่อน โดยช่องทางที่ได้ยินส่วนใหญ่หรือร้อยละ 
๕๙.๓๐ ได้ยินจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รองลงมา ร้อยละ ๑๒.๓๐ จากเว็บไซต์กองทุน ร้อยละ ๘.๓๐ จากสื่อ
ประชาสัมพันธ์กองทุน ร้อยละ ๕.๔๐ จากหนังสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสาร ร้อยละ ๔.๙๐ จากโทรทัศน์ ร้อยละ 
๓ .๔๐  จากสื่อโซเชียลมีเดีย ร้อยละ ๒ .๙๐  จากผู้ นําชุมชน/เพ่ือนบ้าน  ร้อยละ ๑ .๐ จากบิลบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และร้อยละ ๐.๕๐ จากวิทยุ 

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ร้อยละ ๙๕.๕๐ ทราบหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยร้อยละ ๗๘.๘๐ ระบุ
ว่ากองทุนฯ มีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 
๑๓.๑๐ ระบุว่ามีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๕.๖๐ ระบุว่ามีหน้าที่
ดูแลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร้อยละ ๒.๕๐ ระบุว่ามีหน้าที่สร้างความร่วมมือเพ่ือ  
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ช่องทางการรบัรู้   (เฉพาะผูท้ี่เคยได้ยิน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเด็นความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นการวัดความพึงพอใจ
ด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอใจต่อเน้ือหาที่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๘ รองลงมา มีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์
เง่ือนไขและข้อกําหนดในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉล่ีย ๓.๙๓ ถัดมา คือ มีช่องทาง
ในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๕ และพึงพอใจต่อความเหมาะสมในด้านความถี่ในการ
ประชาสัมพันธ์มีค่าเฉล่ีย ๓.๗๙ 
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คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ ์

 

 

 

 

 

 

 ประเด็นที่กลุ่มเป้าหมายอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมปรับปรุง/พัฒนาการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
คําถามปลายเปิดพบว่า ร้อยละ ๕๗.๑๐ ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยตรงกับเทศบาล/
หน่วยงานท้องถิ่น/ชุมชน รองลงมา ร้อยละ ๓๖.๑๐ ต้องการให้เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
เช่น โซเซียลมีเดีย โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ  เป็นต้น ร้อยละ ๓.๘๐ ต้องการให้มี
การจัดประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร้อยละ ๓.๐๐ ต้องการให้
กองทุนสิ่งแวดล้อมปรับปรุงข้อมูลในสื่อต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน 

 ประเด็นที่ผู้ย่ืนข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อมอยากรู้มากที่สุดและอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อม
นําเสนอ ซึ่งเป็นคําถามปลายเปิด พบว่า ร้อยละ ๓๑.๙๐ ต้องการให้นําเสนอหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและ
ข้อกําหนดในการขอรับสนับสนุนที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย รองลงมา ร้อยละ ๒๔.๒๐ ต้องการให้นําเสนอข้อมูล
การดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การคัดแยกขยะ การดูแลทรัพยากรป่าไม้ โดยนําเสนอให้เข้าใจง่าย 
ร้อยละ ๑๖.๔๙ ต้องการให้นําเสนอตัวอย่างโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนสิ่งแวดล้อม และ
นําเสนอลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุน ร้อยละ ๑๑.๐๐ ต้องการให้นําเสนอ
บทบาทหน้าที่ การบริหารงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๓. ความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ 
พึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนฯ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๒๕ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

    ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
      ๑. ด้านการย่ืนข้อเสนอโครงการและอนุมัติโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
ความโปร่งใสในการพิจารณางบประมาณโครงการฯ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๓ รองลงมา ความสะดวกในการ
ย่ืนข้อเสนอโครงการ มีค่าเฉล่ีย ๔.๐๒ ความเหมาะสมของแบบฟอร์มและการกรอกรายละเอียด มีค่าเฉลี่ย 
๓.๙๗ หลักเกณฑ์เง่ือนไขและข้อกําหนดของกองทุนฯ ในการพิจารณาโครงการ  มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๒ การแจ้ง
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ความคืบหน้าระหว่างรอผลการพิจารณา มีค่าเฉล่ีย ๓.๘๙ ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ มีค่าเฉล่ีย ๓.๗๒ 
และระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการจัดทําข้อเสนอโครงการ มีค่าเฉล่ีย ๓.๗๑ 

  ๒ . ด้านการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะผู้ ย่ืนโครงการที่ผ่านการอนุมัติ) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง           
มีความพึงพอใจต่อความชัดเจนการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๓ รองลงมา   
ความชัดเจนในขั้นตอนการจ่ายเงิน มีค่าเฉล่ีย ๔.๔๒ และความรวดเร็วและการตรงต่อเวลา มีค่าเฉล่ีย ๔.๓๖ 

๓. ด้านการติดตามประเมินผล (เฉพาะผู้ย่ืนโครงการท่ีผ่านการอนุมัติ) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง  
มีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของจํานวนคร้ังในการติดตามประเมินผลมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๒ 
รองลงมา ความเหมาะสมของระยะเวลาการติดตามประเมินผลในแต่ละครั้ง มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๗ และความเหมาะสม
ของแบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงาน มีค่าเฉล่ีย ๔.๒๕  

 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความซ่ือสัตย์สุจริต     
ในการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ รองลงมา ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่าง
สุภาพ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๘ การให้บริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ ความเหมาะสม 
ในการแต่งกายของผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๓ และสามารถติดต่อและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๑ และความรู้ ความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย ๔.๓๕   

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความสะอาดของสถานที่
ให้บริการในภาพรวมมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๒๗ รองลงมา ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกและความ
เพียงพอของอุปกรณ์สําหรับผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๑ และการมีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุด
บริการ และช่องการให้บริการมีความหลากหลาย และเข้าถึงได้สะดวก มีค่าเฉล่ีย ๔.๑๑ 

ด้านคุณภาพของการให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลที่ได้รับจากการ
ให้บริการมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ รองลงมา การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ มีค่าเฉล่ีย ๔.๓๘ 
และความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย ๔.๓๖ 

๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

   ๔.๑ จุดเด่นของการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า จุดเด่นของ    
การให้บริการ คือ เจ้าหน้าที่มีความเป็นมิตร/เป็นกันเอง เต็มใจให้บริการ ให้คําปรึกษาและคําแนะนํา          
กับโครงการเป็นอย่างดี มีการสนับสนุนเงินงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานต่างๆ วัตถุประสงค์ 
และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินมีความชัดเจน กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเงินทุนที่ตรงตามความต้องการและ
เข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งการพิจารณาให้การสนับสนุนเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ รวมทั้ง เปิดโอกาส       
ให้โครงการได้ดําเนินงานอย่างเต็มที่  

  ๔.๒. จุดด้อยหรือประเด็นที่ไม่พึงพอใจของการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่าง        
มีความเห็นว่าจุดด้อย คือ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนมีความซับซ้อน เข้าใจยาก และระยะเวลา
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ในการพิจารณาโครงการนานมาก ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ ที่คอยให้คําปรึกษา การประสานงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่และโครงการน้อยมาก เช่น ไม่แจ้งความคืบหน้าของโครงการ แจ้งกําหนดการในการลงพ้ืนที่
เพ่ือติดตามโครงการไม่ชัดเจน เป็นต้น นอกจากน้ัน แบบฟอร์มเรื่องการเบิกจ่ายเงินไม่ชัดเจน ขึ้นกับเจ้าหน้าที่
แต่ละคน ทําให้มีความล่าช้าเร่ืองการเบิกจ่าย ช่องทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
มีไม่เพียงพอ นอกจากน้ัน ในกรณีเงินกู้ การเข้าถึงกองทุนสิ่งแวดล้อมมีเพียงช่องทางเดียว คือ ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด ควรเพ่ิมสถาบันการเงินอ่ืนด้วย 

  ๔.๓ ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอให้เพ่ิม
ช่องทางประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย และปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน มีข้อเสนอให้ควรจัดส่งข้อมูล
กองทุนสิ่งแวดล้อมให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร และประชาชนให้ทั่วถึงและสม่ําเสมอ มีข้อเสนอให้
กองทุนสิ่งแวดล้อมจัดให้มีตัวอย่างโครงการที่เป็นต้นแบบเพ่ือเป็นแนวทางในการขอรับการสนับสนุนโครงการ
อ่ืนๆ ต่อไป มีข้อเสนอให้กองทุนสิ่งแวดล้อมนําเสนอการดําเนินงานโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีข้อเสนอให้กองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสื่อ e-learning เพ่ือเผยแพร่ให้กับ
ชุมชน โดยนําเสนอในรูปแบบการ์ตูน เรื่องสั้น เพ่ือให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย  

 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ 

๑. สถานภาพท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๓๕.๐๒ ระบุผู้ปฏิบัติงาน   
ในโครงการ ร้อยละ ๒๙.๙๖ ระบุเป็นประชาชนในระยะ ๑ กิโลเมตรจากโครงการ ร้อยละ ๒๐.๕๘ ระบุหน่วยงาน
ราชการในระยะ ๑ กิโลเมตรจากโครงการ ร้อยละ ๑๓.๐๐ ระบุประชาชนในระยะมากกว่า ๑ กิโลเมตร     
จากโครงการ และร้อยละ ๑.๔๔ ระบุหน่วยงานราชการในระยะมากกว่า ๑ กิโลเมตรจากโครงการ 

 ๒ . การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการที่ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๗๔.๗๓ ทราบว่าโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และ
ร้อยละ ๒๕.๒๗ ไม่ทราบว่าโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคย    
เข้าร่วมโครงการ จะข้ามไปตอบเรื่องการรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๗๗.๖๒ เคยเข้าร่วมโครงการ ในขณะที่ร้อยละ ๒๒.๓๘ ไม่เคยเข้าร่วม
โครงการ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ จะข้ามไปตอบตอนที่ ๓ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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 ๓. ประเด็นความพึงพอใจต่อรูปแบบ/ผลกระทบ/ผลลัพธ์ จากการดําเนินโครงการที่ได้รับ 
การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๖  
ซึ่งพิจารณาตามประเด็นดังน้ี 

๓.๑ ความพึงพอใจต่อลักษณะ หรือรูปแบบโครงการที่เจ้าของโครงการดําเนินการ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อลักษณะ/รูปแบบกิจกรรมของโครงการที่ได้มีส่วนเข้าร่วมดําเนินการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๖๐ และมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๕๕ และการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่ ทั้งในด้านการมีส่วนร่วม       
และการให้ข้อมูล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๕๒ 

๓.๒ ความพึงพอใจต่อผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง          
มีความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๒ มีความ
พึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบสังคมและวิถีชีวิตของชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๒ และมีความ      
พึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๐   

๓.๓ ความพึงพอใจต่อผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ    
ต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๙ มีความพึงพอใจ
ต่อการต่ืนตัว/เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ ดําเนินโครงการ            
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๘ มีความพึงพอใจต่อบทเรียนและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ      
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๗ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตที่ดีจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่   
ดําเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๑ และมีความพึงพอใจต่อผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อการฟื้นตัวของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๔๐ 

 

 

ทราบ/ไม่ทราบว่าโครงการท่ีได้รับการสนับสนนุจากกองทุน เคย / ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ 
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  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการและสิ่งที่อยากให้แก้ไขปรับปรุงเก่ียวกับโครงการ    
 ๑) กลุ่มตัวอย่างระบุประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการในประเด็นเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน      
ในชุมชน ได้เรียนรู้วิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง สภาพแวดล้อมดีขึ้น ได้ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ได้เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน สามารถสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการจัดการ
ไฟป่าในชุมชนได้ดีย่ิงขึ้น ตามลําดับ 

  ๒) สิ่งที่อยากให้แก้ไขปรับปรุงเก่ียวกับโครงการ คืออยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้ และให้คําปรึกษา
กับโครงการ อยากให้มีการซื้ออุปกรณ์ในการดูแลจัดการขยะอย่างต่อเน่ือง อยากให้มีการทําป้ายประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับโครงการ เช่น โครงการคัดแยกขยะ อยากให้ประสานงานกับหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด และระดับ
ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการด้วย อยากให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาเส้นทางเดินป่า เพ่ือศึกษาป่าชุมชน และทําทาง
รอบผืนป่าเป็นแนวกันไฟ อยากให้หน่วยงานราชการรับฟังข้อมูลจากชุมชนให้มากขึ้น และจัดอบรมชนิดของพืช    
ที่มีประโยชน์เพ่ือนํามาใช้ทําสมุนไพร อยากให้มีโครงการเก่ียวกับการเกษตร การหาพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสม
ในการเพาะปลูก และหาตลาดรองรับให้ชุมชน อยากให้มีการแก้ไขเรื่องกล่ินของบ่อขยะและมีการเยียวยาชุมชน     
ที่อาศัยอยู่ใกล้พ้ืนที่บ่อขยะ และให้มีการขยายพ้ืนที่โครงการให้มากขึ้น อยากให้มีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน 
เพ่ือปลูกฝังการดูแลจัดการขยะในชุมชน และให้มีการฝึกอบรมเป็นวิทยากรในระดับสูงขึ้น ตามลําดับ 

๔. การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
หรือร้อยละ ๘๓.๐๓ เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” และร้อยละ ๑๖.๙๗ ไม่เคยได้ยินช่ือ “กองทุน
สิ่งแวดล้อม” โดยร้อยละ ๓๔.๓๘ ระบุได้ยินจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ร้อยละ ๑๘.๙๐ ได้ยินจากวิทยุ ร้อยละ ๑๔.๙๖ 
จากผู้นําชุมชน/เพ่ือนบ้าน ร้อยละ ๙.๔๕ จากโทรทัศน์ ร้อยละ ๖.๓๐ จากโซเชียลมีเดีย ร้อยละ ๕.๒๕      
จากแหล่งอ่ืนๆ (โครงการ/อบรม/ประชุม) ร้อยละ ๔.๗๒ จากเว็ปไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๓.๑๕ จาก
หนังสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสาร ร้อยละ ๒.๑๐ จากสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ และร้อยละ ๐.๗๙ จากบิลบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ทั้งน้ี กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” จะข้ามไปตอบข้อ ๕ อยากให้กองทุน
สิ่งแวดล้อมดําเนินการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์อย่างไรบ้าง ซึ่งจะไม่ได้นําไปคํานวณร้อยละความพึงพอใจต่อ  
การทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม  

การรับรูข้้อมูลและการประชาสัมพนัธเ์ก่ียวกับกองทุนสิง่แวดล้อม 

 
        

         

 

 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ก-๘ 
 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 
 

ช่องทางการรบัรู้ (เฉพาะผูท้ี่เคยได้ยิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อถามถึงหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ ๖๐.๘๗  
ทราบหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๓๙.๑๓ ไม่ทราบหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดย
ร้อยละ ๘๕.๓๘ ระบุว่ามีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณให้กับภาครัฐ และภาคเอกชน ในการจัดการดูแล
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๑๒.๓๑ ระบุมีหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และร้อยละ ๒.๓๑ ระบุว่ามีหน้าที่
ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

 
การรับทราบหน้าที่ของกองทุนสิง่แวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ก-๙ 
 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 
 

เมื่อถามถึงการพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม (เฉพาะผู้ที่        
เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม”) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๗๑.๓๐ ระบุเคยพบเห็นข้อมูล
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๒๘.๗๐ ระบุไม่เคยพบเห็นข้อมูลข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ระบุเคยพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ 
ร้อยละ ๒๐.๑๖ ผ่านทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ร้อยละ ๑๙.๗๗ ผ่านทางโทรทัศน์ ร้อยละ ๑๖.๖๗ ผ่านทางผู้นํา
ชุมชน/เพ่ือนบ้าน ร้อยละ ๑๒.๗๙ ผ่านทางเว็ปไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๑๐.๐๘ ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย 
ร้อยละ ๙.๓๐ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ร้อยละ ๕.๔๓ ผ่านทางหนังสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสาร ร้อยละ 
๓.๔๙ ผ่านทางวิทยุ ร้อยละ ๑.๙๔ ผ่านทางอื่นๆ (โครงการ/อบรม/ประชุม) และร้อยละ ๐.๓๙ ผ่านทาง
บิลบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 
เคย /ไม่เคยพบเห็นข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

 
         
 
 
 
 
 
 

ช่องทางการพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ก-๑๐ 
 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 
 

  เมื่อถามถึงระดับของความพึงพอใจในด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ         
ต่อเน้ือหาที่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๒ รองลงมา  
มีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๗ มีความพึงพอใจต่อการมี
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๔ และมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในด้านความถี่
ในการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉล่ีย ๓.๗๓ 

ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

๕. ประเด็นที่อยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการประชาสัมพันธ์และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง
อยากรู้มากที่สุดเก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 ๕.๑ กลุ่มตัวอย่างระบุประเด็นที่ต้องการให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการประชาสัมพันธ์มากที่สุด 
ในด้านเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย และเข้าถึงง่าย ด้านการจัดอบรม ให้ความรู้ที่เก่ียวข้อง
กับกองทุนฯ ให้กับหน่วยงานท้องถิ่น ด้านการปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและน่าสนใจ    
และการจัดทําคู่มือที่เก่ียวข้องให้เข้าใจง่าย ตามลําดับ 

 ๕.๒ ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างต้องการทราบมากที่สุดเก่ียวกับกองทุนฯ และอยากให้กองทุนฯ
นําเสนอมากที่สุด คือ การแนะนํากองทุนฯ บทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ การให้ความรู้กับชุมชนในการดูแล
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช้ีแจงรายละเอียด เง่ือนไข หลักเกณฑ์การพิจารณา ข้อกําหนดต่างๆ 
และขั้นตอนการย่ืนข้อเสนอโครงการ แนะนําช่องทางการเข้าถึงกองทุนฯ และยกตัวอย่างโครงการท่ีสามารถ
ดําเนินการขอทุนได้เป็นกรณีศึกษา และการให้ความรู้กับชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ 
การทําแนวเขตป่า การจัดการนํ้าในชุมชน การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ตามลําดับ  

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ก-๑๑ 
 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 
 

 ปัญหาอุปสรรคจากการดาํเนินโครงการสาํรวจความคดิเห็นของผู้มีส่วนไดเ้สยี 

  ๑. การสอบถามกลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 พบว่า บาง
โครงการไม่มีข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail เป็นต้น และข้อมูลผู้ประสานงานของโครงการ 
ทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจ  

  ๒. การสอบถามกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ พบว่า มีบางโครงการยังอยู่ในระหว่างรับรอง
แผนการเบิกจ่าย ทําให้ยังไม่สามารถดําเนินโครงการได้จึงยังไม่เห็นผลสําเร็จ เน่ืองจากการดําเนินโครงการยัง
อยู่ในช่วงต้นของแผนงาน ดังน้ันกลุ่มตัวอย่างผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการจึงไม่สามารถตอบแบบสอบถาม
หรือแสดงความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการได้ 

  ๓. แบบสอบถามชุดผู้ย่ืนข้อเสนอกองทุนฯ ในประเด็นความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของกองทุน
สิ่งแวดล้อม บางข้อกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถตอบได้ เช่น ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอํานวย    
ความสะดวก และด้านคุณภาพของการให้บริการ เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างประสานงานกับสํานักงานกองทุน
สิ่งแวดล้อมผ่านทางโทรศัพท์ ไม่เคยเข้าไปที่กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงไม่สามารถให้คําตอบได้        
บางกลุ่มตัวอย่างประสานงานผ่านสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จึงไม่สามารถตอบ
ประเด็นความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ 

 4. แบบสอบถามชุดผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ หัวข้อการรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” หรือไม่ ทั้งน้ี 
หากไม่เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” จะข้ามไปตอบข้ออยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการปรับปรุง
การประชาสัมพันธ์อย่างไรบ้าง ในประเด็นน้ี กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” จะไม่สามารถ
ตอบได้ว่าอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์อย่างไรบ้าง 

 เปรียบเทียบร้อยละความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  เปรียบเทียบผลการสํารวจร้อยละความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม 
ของกลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคะแนน 
๘๖.๕๖ ในขณะที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีคะแนน ๘๙.๒๙ สรุปว่า กลุ่มผู้ ย่ืนข้อเสนอโครงการ          
มีความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม เพ่ิมมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ก-๑๒ 
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ของกลุ่มผู้ ได้รับผลกระทบจากโครงการ ในปีงบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๐  กับ พ .ศ . ๒๕๖๑ พบว่า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคะแนน ๘๘.๕๘ ในขณะที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีคะแนน ๙๑.๓๘ 
สรุปว่า กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ มีความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม 
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คํานํา 

  การสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปี
บัญชี ๒๕๖1 เป็นการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อม จํานวน ๑56 ราย และกลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ จํานวน 277 ราย รวมท้ังสิ้น 433 ราย โดยบริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ 
เทคโนโลยี จํากัด ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทําเป็นรายงานผลการสํารวจ     
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖1 

   
  รายงานฉบับน้ีได้นําเสนอผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการบริหาร      
งานกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อม  
ได้สอบถามถึงการรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจต่อการทํางาน
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในส่วนของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ  
ได้สอบถามถึงการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และ 
การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้สรุปข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค
จากการดําเนินโครงการสํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ
กองทุนสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 
      บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด
                   กันยายน ๒๕61 
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๑.๑  หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการ และเป็นหน่วยบริหาร
จัดการกองทุนฯ ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ       
โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการบริหารและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การจัดการองค์ความรู้ และการสั่งสมความรู้ รวมท้ังประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบงานภายใน ประกอบกับ 
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ เห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีเงินนอกงบประมาณ นําระบบ  
การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนที่เป็นมาตรฐานสากล และมีการกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงาน  
(Key Performance Indicator : KPI) มาใช้ เพื ่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของ 
ทุนหมุนเวียน โดยมีตัวช้ีวัดการดําเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องการวัด 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการดํานินการตามแผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนได้
กําหนดให้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประมวลผลโดยบุคคลภายนอก        
(Third Party) ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของกองทุนฯ ได้อย่างเต็มที่  
ทําให้ผลการสํารวจดังกล่าวมีความน่าเช่ือถือ ซึ่งที่ผ่านมากองทุนฯ ได้ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเน่ือง 
เป็นผลให้เกิดการพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ิมขึ้นทุกปี 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทําโครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมขึ้น และให้ Third Party เป็นผู้ดําเนินการสํารวจ 
เพ่ือให้เกิดความเป็นกลาง เที่ยงตรง แม่นยํา เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนา        
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป   

๑.๒  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑.๓  กลุ่มเป้าหมาย 
การสํารวจความพึงพอใจจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๐   

จะแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังน้ี 

กลุ่มที่ ๑ ผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการในระหว่างปี ๒๕๖๐ จํานวน ๑๕๖ ราย ประกอบด้วย ๓ กลุ่มย่อย 
คือ กลุ่มที่อยู่ระหว่างพิจารณา กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ และกลุ่มผู้ที่ยื่นข้อเสนอแล้วได้รับ    
การอนุมัติ 
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 กลุ่มที่ ๒ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมในระหว่างปี ๒๕๖๐ จํานวน ๑๗ โครงการ 

1.4  ขอบเขตการศึกษา 

   ๑. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 

 1.1 กลุ่มผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๕๖ ราย 
(กลุ่มที่อยู่ระหว่างพิจารณา กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ และกลุ่มผู้ที่ ย่ืนข้อเสนอแล้วได้รับ      
การอนุมัติ) 

 1.2 กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๗ โครงการ โดยสํารวจจากประชาชนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการที่อยู่ในพ้ืนที่โดยรอบโครงการ 

    ๒. การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้ง ๒ กลุ่มเป้าหมาย มีการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 

 2.1 ผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ : สําหรับประชากรในกลุ่มน้ี
จะดําเนินการสํารวจทุกรายด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone Survey) 

 2.2 ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ : สําหรับประชากร   
ในกลุ่มน้ี จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (non-probability sample) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบโควต้า (quota sampling) โดยคํานึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของกลุ่มประชากรเป็นหลัก และมีเป้าหมาย
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกโครงการโดยให้มีความครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 

  ๓. ดําเนินการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล จัดทํารายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมประจําปีบัญชี ๒๕๖๑ และยกร่างแผนปรับปรุงการให้บริการ
จากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจําปีบัญชี ๒๕๖๑ (ดําเนินการประจําปีบัญชี ๒๕๖๒) 

    ๔. จัดทํารายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๑.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑. ทราบถึงระดับความพึงพอใจ การรับรู้ข้อมูลการดําเนินโครงการ การประชาสัมพันธ์ของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ 

    ๒. ทราบถึงปัญหา อุปสรรค จากผู้ย่ืนข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อม และผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ 
เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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๑.6  คําจํากดัความ 

 ในการศึกษาครั้งน้ี ให้คําจํากัดความของกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 

“ผู้ย่ืนข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อม” หมายถึง ผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการทั้งประเภทเงินกู้และเงินอุดหนุน 
ทั้งที่ผ่านการอนุมัติ ไม่ผ่านการอนุมัติ และอยู่ระหว่างการพิจารณา ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  

“ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ” หมายถึง ผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากโครงการ  
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  

๑.7  แผนการดําเนินงาน 

 เพ่ือให้โครงการสํารวจความพึงพอใจจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ สามารถดําเนินการลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ จึงได้กําหนดแผนการดําเนินงานมีรายละเอียดดังน้ี 

  ๑. กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการกับกองทุนสิ่งแวดล้อมในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน 
๑๕๖ ราย จากกลุ่มที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการต่อกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยจะดําเนินการรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone Survey) ระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๖๑ จากน้ันดําเนินการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือจัดทําเป็นรายงานผลการสํารวจความ
พึงพอใจจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมต่อไป 

    ๒. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๑๗ โครงการ 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกโครงการ เก็บตัวอย่างโครงการละอย่างน้อย ๑๕ ตัวอย่าง โดยดําเนินการ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการลงสํารวจในพื้นที่ภาคสนาม (Field Survey) เพ่ือสัมภาษณ์ตัวต่อตัวจากกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ในระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
จากน้ันดําเนินการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือจัดทําเป็นรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
จากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และยกร่างแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสํารวจความพึงพอใจ   
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจําปีบัญชี ๒๕๖๑ (ดําเนินการประจําปีบัญชี ๒๕๖๒) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่        
๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

กิจกรรม ปี ๒๕๖๑ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย   
๒. จัดทําแผนการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

     

๓. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ   
๔. วิเคราะห์ข้อมูล      
๕. จัดทํารายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ   
๖. ยกร่างแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสํารวจ
ความพึงพอใจ 

     



 

 

 
 

บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎี 
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บทที่ ๒ แนวคิดและทฤษฎี 
 
๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

  คําว่า “พอใจ” ตามคําจํากัดความของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒) หมายถึง สมใจ 
ชอบใจ 

  ความพึงพอใจ (Satisfaction) ตามคําจํากัดความของพจนานุกรมทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
หมายถึง สภาพของบุคคลที่มีความสุข ความอ่ิมเอมใจ เมื่อความต้องการหรือแรงจูงใจได้รับการตอบสนอง
ความพึงพอใจ ตามคําจํากัดความของพจนานุกรมด้านจิตวิทยา หมายถึง ความรู้สึกขั้นแรกเมื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายเมื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายโดยมีแรงกระตุ้น  

   ความพึงพอใจ ตามทฤษฎีของ Morse หมายถึง สภาพจิตใจที่ปราศจากความเครียด ทั้งน้ี เพราะ
ธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการ ถ้าความต้องการน้ันได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วนความเครียด
ก็จะลดน้อยลงความพึงพอใจจึงจะเกิดขึ้น และในทางกลับกันหากความต้องการน้ันไม่ได้รับการตอบสนอง 
ความเครียดความไม่พึงพอใจจะเกิดขึ้น 

  Wolman (๑๙๗๓ ) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นสภาพความรู้สึกของบุคคลที่ มี ความสุข  
ความอ่ิมเอมใจ เมื่อความต้องการหรือแรงจูงใจของตนเองได้รับการตอบสนอง 

  ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ (อ้างถึงใน สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, ๒๕๔๙) ความพึงพอใจของลูกค้า
มีความเก่ียวโยงกัน ๓ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับตัวสินค้าหรือบริการที่ได้รับ รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผู้ขายหรือผู้ให้บริการ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายหรือผู้ให้บริการกับ      
ตัวสินค้าและบริการ โดยความพึงพอใจลูกค้าสามารถวัดได้จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสินค้า
หรือบริการที่ได้รับกับสิ่งที่ได้จริง หรือสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้ โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจเป็นได้หลายลักษณะ 
เช่น ความสัมพันธ์แบบครั้งคราวหรือเป็นประจําต่อเน่ือง ความสัมพันธ์อาจเก่ียวข้องกับสินค้าหรือบริการ   
ชนิดใดชนิดหน่ึง หรือหลายชนิดประกอบกัน ผู้เก่ียวข้องในความสัมพันธ์น้ีอาจเกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับผู้ขาย
หรือผู้ให้บริการโดยตรงเพียง ๒ ฝ่าย หรืออาจมีฝ่ายอ่ืนเข้ามาเก่ียวข้อง รวมถึงสินค้าและบริการน้ีอาจเก่ียวข้อง
กับเร่ืองอารมณ์ ความรู้สึก ที่มีต่อตราสินค้า เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจลูกค้ามิได้มีรูปแบบตายตัว 
สามารถเป็นไปได้หลายลักษณะ อาจเก่ียวข้องกับบุคคลเพียง ๒ คน หรือมากกว่าน้ีก็ได้ ลูกค้าอาจมีความ     
พึงพอใจต่ําๆ ทั้งที่สินค้าหรือบริการมีคุณภาพสูง หรือลูกค้าอาจมีความพึงพอใจสูง ทั้งที่สินค้าหรือบริการมี
คุณภาพตํ่า 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๕๑) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการน้ัน 
เป็นความรู้สึกที่แสดงออกในลักษณะทางบวกของผู้รับบริการ ซึ่งความรู้สึกน้ีจะเปลี่ยนแปลงได้หลายระดับ 
ตามปัจจัยต่างๆ เช่น กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ผู้ให้บริการ การส่งเสริมและแนะนําการบริการ 
สถานที่บริการ สภาพแวดล้อมของการบริการ และราคาค่าบริการ 
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  จากแนวคิดดังกล่าว สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งจะเกิดขึ้น
เมื่อความต้องการของบุคคลนั้นได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ได้ต้ังความคาดหวังไว้ แต่หากไม่ได้รับการตอบสนอง
ความพึงพอใจจะลดลงถึงขั้นไม่พอใจ  

๒.๒  การวัดความพึงพอใจ 

  การวัดความพึงพอใจเป็นสิ่งจําเป็นในการพิจารณาจากความรู้สึกพึงพอใจหรืออารมณ์ทางบวก       
ที่เกิดร่วมกับการแสดงพฤติกรรม ซึ่งปฏิกิริยาทางอารมณ์น้ันไม่จําเป็นต้องแสดงให้ผู้อ่ืนเห็น ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับ
บุคคลหรือสถานการณ์ ซึ่ง แครธวูลและคณะ (Krathwolh et al., ๑๙๖๔ : ๑๓๐ – ๑๓๒ อ้างถึงใน จารุวรรณ    
พูพะเนียด. ๒๕๔๒ : ๒๔) กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจพอสรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจประกอบด้วย 

  ๑. การระบุพฤติกรรมที่บ่งช้ีความพึงพอใจ 

  ๒. วิธีการบันทึกพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพึงพอใจอย่างเป็นระบบ 

๒.๓  วิธีการวัดความพึงพอใจ 

  เน่ืองจากความพึงพอใจเป็นพฤติกรรมภายใน บางครั้งไม่ได้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก 
และพฤติกรรมภายนอกอย่างเดียวอาจมาจากพฤติกรรมภายในท่ีแตกต่างกัน เครื่องมือที่ใช้พฤติกรรมที่ดี
สามารถล้วงพฤติกรรมภายในให้แสดงเป็นพฤติกรรมภายนอกได้บ้าง การวัดความพึงพอใจจึงอาจใช้การวัดได้
ดังน้ี (Krathwolh et al., ๑๙๖๔ : ๑๓๐ – ๑๓๘ อ้างถึงใน จารุวรรณ พูพะเนียด. ๒๕๔๒ : ๒๖) 

  ๑. การให้เขาบอกเรื่องราวเก่ียวกับความคิด ความเช่ือ การปฏิบัติ และความพึงพอใจของตนเอง 
โดยใช้เครื่องมือดังต่อไปน้ี 

  ๑.๑ แบบตรวจสอบรายการ ซึ่งประกอบด้วย ข้อความอธิบายเรื่องราว แล้วให้ตรวจสอบกับความคิด 
ความเช่ือ และการปฏิบัติของตนเอง 

๑.๒ มาตราส่วนประเมินค่า ประกอบด้วย ข้อความอธิบายเรื่องราวหรือคุณลักษณะที่ต้องการวัด
ให้ผู้ตอบอ่านข้อความแล้วพิจารณาว่า ตนเองมีความรู้สึกในระดับใด 

๑.๓ แบบจับคู่ โดยการให้ผู้ตอบเลือกคําคุณศัพท์จากรายการ ๓-๔ คํา เขียนบรรยายความรู้สึก
เมื่อทํากิจกรรมร่วมกับรายการของคําคุณศัพท์ที่ต้องการบรรยายปฏิกิริยาทางอารมณ์ทั้งทางบวกและทางลบ 
โดยคําคุณศัพท์ที่เลือกสามารถแสดงออกถึงความพึงพอใจ 

 ๑.๔ โปรเจคทีฟเทคนิค (Projective techniques) สามารถใช้ประโยชน์ในการล้วงการตอบสนอง
ทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดี มี ๓ ส่วน คือ 

๑.๔.๑ ส่วนที่ ๑ เป็นการสอบถามปากเปล่าเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ตอบพูดแสดงความรู้สึก 
หรือเรื่องที่ได้รับรู้โดยเร็วที่สุด ปฏิกิริยาจากการตอบสนองท่ีผู้ตอบพูดออกมาสามารถจะนํามาวิเคราะห์
ความรู้สึกของผู้ตอบได้ 
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 ๑.๔.๒ ส่วนที่ ๒ เป็นการสอบถามปากเปล่าเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ตอบเล่าเรื่องจากภาพ 
บรรยายความรู้สึกนึกคิดอย่างอิสระ แล้วนํามาวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ตอบได้ 

๑.๔.๓ ส่วนที่ ๓ เป็นการเขียนตอบโดยการเติมประโยคให้สมบูรณ์แล้วนําคําตอบไปวิเคราะห์
ความรู้สึกของผู้ตอบได้ 

 ๑.๕ แบบสอบถามปลายเปิด เป็นการเขียนตอบบรรยายความรู้สึกนึกคิดอย่างอิสระ แล้วนํามา
วิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ตอบได้ 

 ๑.๖ ซีเมนติค ดิฟเฟอเรนเชียล (Semantic differential) ประกอบด้วยคําหรือวลี หรือประโยค
ที่แทนสิ่งที่ต้องการประเมินแล้วตามด้วยคําคุณศัพท์หลายๆ คู่ ที่อธิบายความหมายหรือลักษณะของเรื่อง       
ที่ต้องการประเมิน คู่ของคําคุณศัพท์แต่ละคู่จะประกอบด้วยคําคุณศัพท์ ๒ คํา เช่น สนุกสนาน-น่าเบ่ือ 

 ๑.๗ การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่สามารถสํารวจความรู้สึก และความคิดเห็นที่แท้จริงของผู้ถูก
สัมภาษณ์ได้ แต่ผู้ถูกสัมภาษณ์ต้องมีประสบการณ์ อาจใช้การสัมภาษณ์เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล และอาจใช้
เวลามากน้อยแตกต่างกัน 

๑.๘ การอภิปรายเป็นกลุ่ม 

๑.๙ การเขียนบรรยายความรู้สึกหรือความคิดเห็น เป็นการให้ผู้ตอบเขียนบรรยายความรู้สึก 
ความคิดเห็น พร้อมเหตุผลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ที่กําหนดให้ วิธีการ
เขียนบรรยายความรู้สึกเป็นวิธีการที่ดีมาก สามารถวัดความคิดเห็น และความรู้สึกต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

๑ .๑๐ แบบเลือกตอบคงที่ มีลักษณะคล้ายมาตราส่วนประเมินค่า คือ มีตัวเลือกหน่ึงชุด       
อาจประกอบไปด้วยตัวเลือก ๔-๕ ตัวเลือก แล้วมีคําถามหลายข้อไว้พิจารณา 

๑.๑๑ แบบเลือกตอบ มีลักษณะคล้ายข้อสอบแบบเลือกตอบที่ใช้โดยทั่วไป 

๒. การวัดโดยการให้ผู้อ่ืนบอกเรื่องราวเก่ียวกับตัวบุคคลที่ต้องการวัด โดยการ 

๒.๑ สัมภาษณ์ผู้อ่ืน 

๒.๒ การให้ผู้อ่ืนกรอกแบบสอบถาม 

๓ . การสังเกตบุคคลที่ ต้องการวัดในสถานการณ์เฉพาะ เป็นวิธีการตรงในการวัดความสนใจ      
ความอยากรู้อยากเห็นแต่ต้องใช้เวลามาก การสังเกตพฤติกรรมอาจทําได้ ๒ แบบ คือ 

๓.๑ การสังเกตพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์ปกติ เมื่อพบว่าผู้ตอบพฤติกรรมใดตรงตาม
รายการที่ทําการจดบันทึกไว้ 

 ๓.๒ การสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่กําหนด สามารถสังเกตได้ครั้งละหลายๆ คน 
โดยการจัดสถานการณ์หรือกิจกรรมท่ีต้องการสังเกตให้ปฏิบัติ โดยให้ผู้ปฏิบัติมีโอกาสเท่าๆ กับที่จะเลือกทํา
กิจกรรมได้อย่างอิสระ 
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บทที่ ๓ วิธีการศึกษา 
 

  จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  การวัดความพึงพอใจ และวิธีการวัดความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้พัฒนาวิธีการศึกษาเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งน้ี 
ซึ่งประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนในการศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี รายละเอียดดังน้ี 

๓.๑  ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 

 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการบริหารงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 จึงได้กําหนดขั้นตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 

 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ผู้ย่ืนข้อเสนอกองทุนฯ  
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 

ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ  
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 

การสํารวจความพึงพอใจตามแบบสอบถามที่กองบริหารกองทุนฯ กําหนด 

กลุ่มเป้าหมาย 

การรับรู้ข้อมูลและ 
การประชาสัมพันธ์ 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ความพึงพอใจต่อ 
การทํางานของกองทุนฯ 

การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับ
โครงการ 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

การรับรู้ข้อมูลและ 
การประชาสัมพันธ์ 

ยกร่างแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสาํรวจความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๘ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

๓.๒  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ คือ ผู้ย่ืนข้อเสนอ
โครงการกับกองทุนสิ่งแวดล้อม และกลุ่มที่ ๒ คือ ผู้ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโครงการในระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งในแต่ละกลุ่มประชากรจะมีวิธีการในการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) แตกต่างกันไป  
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่าง (Sample) เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  ๑. ย่ืนข้อเสนอโครงการกับกองทุนสิ่งแวดล้อมในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๑๕๖ราย 
สําหรับประชากรในกลุ่มน้ีจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (non-probability sample) 
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ทั้งน้ีจะมุ่งไปที่ผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการแต่ละราย 
เน่ืองจากเป็นผู้รับบริการจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโดยตรง ดังน้ันจึงสามารถบ่งช้ีระดับความพึงพอใจจากการ
บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะแบ่งเป็น ๓ กลุ่มย่อย ดังน้ี 

  -  กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอแล้วได้รับการอนุมัติ จํานวน ๑09 ราย 

  -  กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอที่อยู่ระหว่างพิจารณา จํานวน 15 ราย 

  -  กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ จํานวน 32 ราย 

  ๒. ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๑๗ โครงการ สําหรับ
ประชากรในกลุ่มน้ีจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (non-probability sample)        
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (quota sampling) ซึ่งจะจําแนกประชากรออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย เพ่ือให้
ครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการ       
และประชาชนที่พักอาศัยภายในรัศมี ๑ กิโลเมตรจากโครงการ ทั้งน้ีในกลุ่มของประชาชนท่ีพักอาศัยภายใน
รัศมี ๑ กิโลเมตร จะใช้การเลือกหน่วยตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยมีเป้าหมายในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกโครงการ (๑๗ โครงการ) เก็บตัวอย่างโครงการละอย่างน้อย ๑๕ ตัวอย่าง  

๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามท่ีกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมกําหนด  
โดยแบ่งเป็นแบบสอบถามสําหรับกลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอกองทุนฯ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และกลุ่ม 
ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ดังน้ี 

 ๑ . แบบสอบถามสําหรับกลุ่มผู้ ย่ืนข้อเสนอกองทุนฯ ในระหว่างปีงบประมาณ  พ .ศ .๒๕60 
แบบสอบถามมี ๔ ตอน 

  ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

  ตอนที่ ๒ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 

  ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 ๑)  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๙ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

  -  ด้านการย่ืนข้อเสนอโครงการและอนุมัติโครงการ 

  -  ด้านการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะผู้ย่ืนโครงการที่ผ่านการอนุมัติ) 

  -  ด้านการติดตามประเมินผล (เฉพาะผู้ย่ืนโครงการที่ผ่านการอนุมัติ) 

 ๒)  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

 ๓)  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

 ๔) ด้านคุณภาพของการให้บริการ 

  ตอนที่ ๔ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 ๒. แบบสอบถามสําหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
แบบสอบถามมี ๓ ตอน 

   ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

  ตอนท่ี ๒ การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
                สิ่งแวดล้อม 

 ๑)  ความพึงพอใจต่อลักษณะหรือรูปแบบโครงการที่เจ้าของโครงการดําเนินงาน 

   ๒)  ความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

   ๓)  ความพึงพอใจต่อผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการ 

  ตอนที่ ๓ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๓.๔  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม มีวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 

 ๑. กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอกองทุนฯ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๕๖ ราย ดําเนินการ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone Survey) จากกลุ่มที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการต่อกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

 ๒. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๗ โครงการ 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกโครงการ เก็บตัวอย่างโครงการละอย่างน้อย ๑๕ ตัวอย่าง ดําเนินการรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการลงพ้ืนที่ภาคสนาม (Field Survey) สัมภาษณ์ตัวต่อตัวจากกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการ 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๑๐ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

๓.๕  การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล 

  ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาลงรหัสและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 
SPSS โดยแบ่งตามกลุ่มของแบบสอบถาม ดังน้ี 

  ๑. กลุ่มผู้ย่ืนขอ้เสนอกองทุนฯ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 

  ตอนท่ี ๑ สถานภาพท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีลักษณะข้อถามเป็นแบบเลือกตอบ จะได้มี   
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

  - แจกแจงความถี่ของแต่ละตัวเลือกในข้อคําถาม 

 - คํานวณค่ารอ้ยละ 

 - นําเสนอข้อมลูในรูปตารางประกอบความเรียง 

 ตอนท่ี ๒ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม และตอนที่ ๓    
ความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม ข้อคําถามมีลักษณะเป็นแบบแสดงระดับของความพึงพอใจ 
โดยมีการให้คะแนนของข้อคําถามในแต่ละข้อและได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

  - แจกแจงความถี่ของแต่ละตัวเลือกในข้อคําถาม 

  - คํานวณค่าร้อยละ และค่าเฉล่ียในแต่ละข้อคําถาม โดยนําค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อคําถาม
มาแปลผล โดยกําหนดความพึงพอใจตาม Likert Scale ออกเป็น ๕ ระดับ ซึ่งแต่ละระดับมีเกณฑ์ในการให้
คะแนนและเกณฑ์ในการแปลผล และนําเสนอข้อมูลในรูปตารางและรูปภาพประกอบความเรียงดังน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การแปลผล 

ระดับที่ ๑ พึงพอใจน้อยสุด ๑.๐๐ – ๑.๘๐ พึงพอใจน้อยที่สุด 

ระดับที่ ๒ พึงพอใจน้อย ๑.๘๑ – ๒.๖๐ พึงพอใจน้อย 

ระดับที่ ๓ ปานกลาง ๒.๖๑ – ๓.๔๐ พึงพอใจปานกลาง 

ระดับที่ ๔ พึงพอใจ ๓.๔๑ – ๔.๒๐ พึงพอใจมาก 

ระดับที่ ๕ พึงพอใจมาก ๔.๒๑ – ๕.๐๐ พึงพอใจมากที่สุด 

 

 ตอนที่ ๔  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ซึ่ งมีลักษณะข้อคําถามเป็นปลายเปิด จะได้มี 
การนําเสนอข้อมูลโดยการพรรณนา รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากคําถามปลายเปิดจําแนกตาม
ประเด็นต่างๆ เช่น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการของผู้รับบริการ เป็นต้น 

 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๑๑ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

 ๒. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

  ตอนท่ี ๑ สถานภาพท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีลักษณะข้อถามเป็นแบบเลือกตอบ จะได้มี   
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

  - แจกแจงความถี่ของแต่ละตัวเลือกในข้อคําถาม 

 - คํานวณค่ารอ้ยละ 

 - นําเสนอข้อมลูในรูปตารางประกอบความเรียง 

 ตอนที่ ๒ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
และตอนที่ ๓ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม ข้อคําถามมีลักษณะคําถาม
เป็นแบบแสดงระดับของความพึงพอใจ โดยมีการให้คะแนนของข้อคําถามในแต่ละข้อและได้ดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

  - แจกแจงความถี่ของแต่ละตัวเลือกในข้อคําถาม 

  - คํานวณค่าร้อยละ และค่าเฉล่ียในแต่ละข้อคําถาม โดยนําค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อคําถาม
มาแปลผล โดยกําหนดความพึงพอใจตาม Likert Scale ออกเป็น ๕ ระดับ ซึ่งแต่ละระดับมีเกณฑ์ในการให้
คะแนนและเกณฑ์ในการแปลผล และนําเสนอข้อมูลในรูปตารางและรูปภาพประกอบความเรียง ดังน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การแปลผล 

ระดับที่ ๑ พึงพอใจน้อยสุด ๑.๐๐ – ๑.๘๐ พึงพอใจน้อยที่สุด 

ระดับที่ ๒ พึงพอใจน้อย ๑.๘๑ – ๒.๖๐ พึงพอใจน้อย 

ระดับที่ ๓ ปานกลาง ๒.๖๑ – ๓.๔๐ พึงพอใจปานกลาง 

ระดับที่ ๔ พึงพอใจ ๓.๔๑ – ๔.๒๐ พึงพอใจมาก 

ระดับที่ ๕ พึงพอใจมาก ๔.๒๑ – ๕.๐๐ พึงพอใจมากที่สุด 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

บทที่ 4 
ผลการสํารวจ 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๑๒ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

บทที่ ๔ ผลการสํารวจ 
 

การศึกษาในครั้งน้ี เป็นการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการบริหารงานกองทุน
สิ่งแวดล้อมในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แบ่งกลุ่มเป้าหมาย ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอ
กองทุนสิ่งแวดล้อม จํานวน ๑๕๖ ตัวอย่าง และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ จํานวน ๑๗ โครงการ   
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกโครงการ เก็บตัวอย่างโครงการละอย่างน้อย ๑๕ ตัวอย่าง  มีรายละเอียดผล  
การสํารวจ ดังน้ี 

๔.๑  กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 แบบสอบถามมี ๔ ตอน คือ 

  ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

  ตอนที่ ๒ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 

  ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

  ตอนที่ ๔ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 ผลการสํารวจมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๙๘.๑๐ ย่ืนข้อเสนอต่อกองทุนสิ่งแวดล้อม
ประเภทเงินอุดหนุน และร้อยละ ๑.๙๐ ย่ืนข้อเสนอต่อกองทุนสิ่งแวดล้อมประเภทเงินกู้ โดยกลุ่มตัวอย่าง  
ร้อยละ ๖๙.๙๐ เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ร้อยละ ๒๐.๕๐ เป็นโครงการที่ไม่ผ่านการอนุมัติ และร้อยละ 
๙.๖๐ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ ๘๐.๘๐ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๑๔.๗๐ เป็นองค์กร
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๒.๖๐ เป็นส่วนราชการ และร้อยละ ๑.๙๐ เป็นภาคเอกชน ดังรายละเอียด   
ในตารางที่ ๑ ถึง ตารางที่ ๓ 

 
ตารางที่ ๑ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามผู้ย่ืนข้อเสนอต่อกองทุนสิ่งแวดล้อม 

การยืน่ข้อเสนอต่อกองทนุฯ จํานวน ร้อยละ 
เงินอุดหนุน ๑๕๓ ๙๘.๑๐ 
เงินกู้ ๓ ๑.๙๐ 

รวมทั้งสิน้ ๑๕๖ ๑๐๐.๐๐ 
 
 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๑๓ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ ๒ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานะโครงการ 
สถานะโครงการ จํานวน ร้อยละ 

ผ่านการอนุมัติ ๑๐๙ ๖๙.๙๐ 
ไม่ผ่านการอนุมัติ ๓๒ ๒๐.๕๐ 
อยู่ระหว่างการพิจารณา ๑๕ ๙.๖๐ 

รวมทั้งสิน้ ๑๕๖ ๑๐๐.๐๐ 
 
ตารางที่ ๓ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามประเภทองค์กร 

ประเภทองคก์ร จํานวน ร้อยละ 
องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ๒๓ ๑๔.๗๐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๒๖ ๘๐.๘๐ 
ส่วนราชการ ๔ ๒.๖๐ 
รัฐวิสาหกิจ ๐ ๐ 
ภาคเอกชน ๓ ๑.๙๐ 
ประชาชนทั่วไป ๐ ๐ 

รวมทั้งสิน้ ๑๕๖ ๑๐๐.๐๐ 
 

ตอนที่ ๒  การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 การสํารวจการรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นการวัดการรับรู้และ
การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีการสํารวจ ๕ ด้าน คือ ๑) การได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” 
๒) หน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ๓) ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ๔) ประเด็น
ที่อยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมปรับปรุง/พัฒนาการประชาสัมพันธ์ และ ๕) ประเด็นที่ผู้ย่ืนข้อเสนอกองทุน
สิ่งแวดล้อมอยากรู้มากที่สุด และอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมนําเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 ๑) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” 
มาก่อน โดยช่องทางที่ได้ยินส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๕๙.๓๐ ได้ยินจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รองลงมา ร้อยละ 
๑๒.๓๐ จากเว็บไซต์กองทุน ร้อยละ ๘.๓๐ จากสื่อประชาสัมพันธ์กองทุน ร้อยละ ๕.๔๐ จากหนังสือพิมพ์/
วารสาร/นิตยสาร ร้อยละ ๔.๙๐ จากโทรทัศน์ ร้อยละ ๓.๔๐ จากสื่อโซเชียลมีเดีย ร้อยละ ๒.๙๐ จากผู้นําชุมชน/
เพ่ือนบ้าน  ร้อยละ ๑.๐๐ จากบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์ และร้อยละ ๐.๕๐ จากวิทยุ ดังตารางที่ ๔ 

 
 
 
 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๑๔ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ ๔ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยได้ยินชื่อ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” 
การเคยได้ยินชื่อ “กองทุนสิง่แวดล้อม” จํานวน ร้อยละ 

ไม่เคยได้ยิน ๐ ๐.00 
เคยได้ยิน   
ผ่านช่องทาง...... 

๑) วิทยุ          
๒) โทรทัศน์     
๓) หนังสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสาร  
๔) ผู้นําชุมชน/เพ่ือนบ้าน   
๕) เจ้าหน้าที่ภาครัฐ   
๖) เว็บไซต์กองทุน      
๗) สื่อโซเชียลมีเดีย  
๘) สื่อประชาสัมพันธ์กองทุน   
๙) บิลบอร์ดประชาสัมพันธ์  
๑๐) อ่ืนๆ (การประชุม/อบรม)   

154 
 

1 
10 
11 
6 

121 
25 
7 

17 
2 
4 

๑๐๐.๐๐ 
 

0.50 
4.90 
5.40 
2.90 

59.30 
12.30 
3.40 
8.30 
1.00 
2.00 

รวมทั้งสิน้ 204* ๑๐๐.๐๐ 
หมาเหตุ *ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมากกว่า 1 ข้อ 
 

๒) เมื่อถามถึงหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๕.๕๐ ทราบหน้าที่
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๔.๕๐ ไม่ทราบหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่     
ร้อยละ ๗๘.๘๐ ระบุว่ากองทุนฯ มีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา    
ด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๑๓.๑๐ ระบุว่ามีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม    
ร้อยละ ๕.๖๐ ระบุว่ามีหน้าที่ดูแลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร้อยละ ๒.๕๐ ระบุว่ามีหน้าที่
สร้างความร่วมมือเพ่ือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพดังตารางที่ ๕  

 
๓) ประเด็นความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นการวัดความพึงพอใจ

ด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ใน ๔ ประเด็น คือ ๑) เน้ือหาที่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ๒) ความเหมาะสมในด้านความถี่ในการประชาสัมพันธ์ ๓) มีช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และ ๔) ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เง่ือนไขและข้อกําหนด 
ในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จากการสํารวจพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย ๓.๙๔ โดยมีความพึงพอใจ
ต่อเนื้อหาที่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๘ รองลงมา      
มีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เง่ือนไขและข้อกําหนดในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๓ ถัดมา คือ มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๕        
และพึงพอใจต่อความเหมาะสมในด้านความถี่ในการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉล่ีย ๓.๗๙ ดังตารางที่ ๖ 

 
 
 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๑๕ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ ๕ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทราบหน้าที่ของ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” 
การทราบหนา้ทีข่อง “กองทนุสิ่งแวดล้อม” จํานวน ร้อยละ 

ไม่ทราบ 7 4.5 
ทราบ   
โดยระบุหน้าที่ ดังน้ี 
๑) สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา 
    ด้านสิ่งแวดล้อม  
๒) สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม  
๓) ดูแลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๔) สร้างความร่วมมือเพ่ือการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ  

147 
 

126 
 

21 
9 
4 
 

95.50 
 

๗๘.๘๐ 
 

๑๓.๑๐ 
๕.๖๐ 
๒.๕๐ 

รวมทั้งสิน้ 154 ๑๐๐.๐๐ 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๑๖ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ ๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ประเดน็ 
ระดบัความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ 
พงึพอใจ 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 

พึงพอใจ
มาก 

พึงพอใจ
ปานกลาง 

พึงพอใจ
น้อย 

พึงพอใจน้อย
ที่สุด 

๑) เนื้อหาที่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

๓๒.๕๐ ๕๒.๖๐ ๑๔.๙๐ ๐.00 ๐.00 ๔.๑๘ ๐.๖๖๘ พึงพอใจมาก 

๒ ) ความเหมาะสมในด้านความถี่ ในการ
ประชาสัมพันธ์ 

๑๗.๕๐ ๔๖.๘๐ ๓๒.๕๐ ๓.๒๐ ๐.00 ๓.๗๙ ๐.๗๖๗ พึงพอใจมาก 

๓) มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 16.9 ๕๓.๒๐ ๒๗.๙๐ ๑.๙๐ ๐.00 ๓.๘๕ ๐.๗๑๒ พึงพอใจมาก 

๔ ) ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อกําหนดในการขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๒๔.๗๐ ๔๖.๘๐ ๒๕.๓๐ ๓.๒๐ ๐.00 ๓.๙๓ ๐.๗๙๓ พึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพนัธ ์
ของกองทนุสิ่งแวดล้อมในภาพรวม 

22.90 ๔๙.๘๕ ๒๕.๑๕ 2.08 ๐.00 ๓.๙๔ ๐.๗๓๕ พึงพอใจมาก 

   หมายเหตุ   ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๒๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๓.๔๑ – ๔.๒๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๒.๖๑ – ๓.๔๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๘๑ – ๒.๖๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๘๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๑๗ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

 ๔) ประเด็นที่กลุ่มเป้าหมายอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมปรับปรุง/พัฒนาการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
คําถามปลายเปิดพบว่า ร้อยละ ๕๗.๑๐ ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยตรงกับเทศบาล/
หน่วยงานท้องถิ่น/ชุมชน รองลงมา ร้อยละ ๓๖.๑๐ ต้องการให้เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
เช่น โซเชียลมีเดีย โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ  เป็นต้น ร้อยละ ๓.๘๐ ต้องการให้มี
การจัดประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร้อยละ ๓.๐๐ ต้องการให้
กองทุนสิ่งแวดล้อมปรับปรุงข้อมูลในสื่อต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน ดังตารางที่ ๗ 
 
ตารางที่ ๗ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมปรับปรุง/พัฒนา 
               การประชาสัมพันธ์ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

ข้อเสนอแนะ จํานวน ร้อยละ 
๑) ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยตรงกับเทศบาล/หน่วยงาน
    ท้องถิ่น/ชุมชน 

๗๖ ๕๗.๑๐ 

๒) เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น โซเชียลมีเดีย
    โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ  เป็นต้น 

๔๘ ๓๖.๑๐ 

๓ ) ให้มีการจัดประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือสร้างเครือข่าย และ
    แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

๕ ๓.๘๐ 

๔) ให้กองทุนสิง่แวดล้อมปรับปรุงข้อมูลในสือ่ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน ๔ ๓.๐๐ 

รวม ๑๓๓ ๑๐๐.๐๐ 
 
๕) ประเด็นที่ผู้ย่ืนข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อมอยากรู้มากที่สุดและอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อม

นําเสนอ ซึ่งเป็นคําถามปลายเปิด พบว่า ร้อยละ ๓๑.๙๐ ต้องการให้นําเสนอหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อกําหนด
ในการขอรับสนับสนุนที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย รองลงมา ร้อยละ ๒๔.๒๐ ต้องการให้นําเสนอข้อมูลการดูแล
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การคัดแยกขยะ การดูแลทรัพยากรป่าไม้ โดยนําเสนอให้เข้าใจง่าย ร้อยละ 
๑๖.๔๙ ต้องการให้นําเสนอตัวอย่างโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนสิ่งแวดล้อม และนําเสนอ
ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุน ร้อยละ ๑๑.๐๐ ต้องการให้นําเสนอบทบาท
หน้าที่ การบริหารงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ ๘ 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๑๘ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ ๘ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุสิ่งที่อยากรู้มากที่สุดและอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อม 
             นําเสนอ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

ข้อเสนอแนะ จํานวน ร้อยละ 
๑) นําเสนอหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและข้อกําหนดในการขอรับสนับสนุนที่ 
    ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

๒๙ ๓๑.๙๐ 

๒) นําเสนอข้อมูลการดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การคัด 
    แยกขยะ การดูแลทรัพยากรป่าไม้ โดยนําเสนอให้เข้าใจง่าย 

๒๒ ๒๔.๒๐ 

๓) นําเสนอตัวอย่างโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุน 
    สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการโครงการ 

๑๕ ๑๖.๔๙ 

๔) นําเสนอลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การ 
    สนับสนุน 

๑๕ 16.49 

๕) นําเสนอบทบาทหน้าที่ การบริหารงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๐ ๑๑.๐๐ 

รวม ๙๑ ๑๐๐.๐๐ 
 
ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๖๔.๓๐ ติดต่อขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร้อยละ ๒๙.๙๐ ติดต่อขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจากกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๓.๙๐ ติดต่อขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจากสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค และร้อยละ ๑.๙๐ ติดต่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อมจากธนาคารกรุงไทย ดังรายละเอียดในตารางที่ ๙  

ตารางท่ี ๙ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ติดต่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมผ่าน 
               ช่องทางต่างๆ 

ช่องทางการติดต่อขอรับการสนับสนุนเงนิกองทุนสิ่งแวดล้อม จํานวน ร้อยละ 

๑) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๙๙ ๖๔.๓๐ 

๒) กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ๔๖ ๒๙.๙๐ 

๓) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๖ ๓.๙๐ 

๔) ธนาคารกรุงไทย ๓ ๑.๙๐ 

รวม ๑๕๔ ๑๐๐.๐๐ 
 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๑๙ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

 การวัดความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นการวัดความพึงพอใจใน ๔ ประเด็น 
คือ ๑) ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ โดยแบ่งเป็น ๓ ด้าน คือ ด้านการย่ืนข้อเสนอโครงการและ
อนุมัติโครงการ ด้านการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะผู้ย่ืนโครงการที่ผ่านการอนุมัติ) ด้านการติดตามประเมินผล 
(เฉพาะผู้ย่ืนโครงการที่ผ่านการอนุมัติ) ๒) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ๓) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
และ ๔) ด้านคุณภาพของการให้บริการ จากการสํารวจ พบว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ  
การทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๒๕ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 ๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 

  ๑.๑ ด้านการยื่นข้อเสนอโครงการและอนุมัติโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ 
ต่อความโปร่งใสในการพิจารณางบประมาณโครงการฯ มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๓ รองลงมา ความสะดวกในการยื่น
ข้อเสนอโครงการมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๒ ความเหมาะสมของแบบฟอร์มและการกรอกรายละเอียด มีค่าเฉลี่ย 
๓.๙๗ หลักเกณฑ์เง่ือนไขและข้อกําหนดของกองทุนฯ ในการพิจารณาโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๒ การแจ้ง
ความคืบหน้าระหว่างรอผลการพิจารณา มีค่าเฉล่ีย ๓.๘๙ ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ มีค่าเฉล่ีย ๓.๗๒ 
และระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการจัดทําข้อเสนอโครงการ มีค่าเฉล่ีย ๓.๗๑ 

  ๑.๒ ด้านการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะผู้ ย่ืนโครงการที่ผ่านการอนุมัติ) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง         
มีความพึงพอใจต่อความชัดเจนการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๓ รองลงมา ความชัดเจน
ในขั้นตอนการจ่ายเงิน มีค่าเฉล่ีย ๔.๔๒ และความรวดเร็วและการตรงต่อเวลา มีค่าเฉล่ีย ๔.๓๖ 

๑.๓ ด้านการติดตามประเมินผล (เฉพาะผู้ย่ืนโครงการที่ผ่านการอนุมัติ) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของจํานวนคร้ังในการติดตามประเมินผล มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๒ รองลงมา    
ความเหมาะสมของระยะเวลาการติดตามประเมินผลในแต่ละครั้ง มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๗ และความเหมาะสม     
ของแบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงาน มีคา่เฉล่ีย ๔.๒๕ 

๒) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความซ่ือสัตย์สุจริต      
ในการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๐ รองลงมา ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ มีค่าเฉล่ีย 
๔.๕๘ การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ ความเหมาะสมในการแต่งกาย    
ของผู้ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๓ และสามารถติดต่อและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 
๔.๕๑ และความรู้ ความสามารถ ในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย ๔.๓๕ 

๓) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความสะอาดของสถานที่
ให้บริการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๗ รองลงมา ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกและความเพียงพอ
ของอุปกรณ์สําหรับผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๑ และการมีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ 
และช่องการให้บริการมีความหลากหลาย และเข้าถึงได้สะดวก มีค่าเฉล่ีย ๔.๑๑ 

๔) ด้านคุณภาพของการให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลที่ได้รับจากการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ รองลงมา การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ มีค่าเฉล่ีย ๔.๓๘ และความครบถ้วน 
ถูกต้องของการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย ๔.๓๖ 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๒๐ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ตารางที่ 10 (ต่อ) 

ประเด็น 
ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ 
พึงพอใจ พึงพอใจ 

มากที่สุด 
พึงพอใจ

มาก 
พึงพอใจ
ปานกลาง 

พึงพอใจ
น้อย 

พึงพอใจน้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
๑. ดา้นการยื่นข้อเสนอโครงการและอนุมัติโครงการ 
๑) ความเหมาะสมของแบบฟอร์มและการ
กรอกรายละเอียด

๒๑.๔๐ ๕๗.๑๐ ๑๘.๒๐ ๓.๒๐ ๐.๐๐ ๓.๙๗ ๐.๗๒๗ พึงพอใจมาก 

๒) ความสะดวกในการยื่นข้อเสนอโครงการ ๒๘.๖๐ ๔๘.๑๐ ๒๐.๑๐ ๓.๒๐ ๐.๐๐ ๔.๐๒ ๐.๗๘๘ พึงพอใจมาก 
๓) หลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อกําหนดของ
กองทุนฯในการพิจารณาโครงการ 

๒๔.๐๐ ๔๘.๑๐ ๒๕.๓๐ ๑.๓๐ ๑.๓๐ ๓.๙๒ ๐.๘๑๓ พึงพอใจมาก 

๔) ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการจัดทํา
ข้อเสนอโครงการ

๑๙.๕๐ ๔๐.๓๐ ๓๕.๗๐ ๑.๓๐ ๓.๒๐ ๓.๗๑ ๐.๙๐๕ พึงพอใจมาก 

๕) การแจ้งความคืบหน้าระหว่างรอผลการ
พิจารณา 

๒๘.๖๐ ๓๗.๗๐ ๒๘.๖๐ ๔.๕๐ ๐.๖๐ ๓.๘๙ ๐.๘๙๗ พึงพอใจมาก 

๖) ความโปร่งใสในการพิจารณางบประมาณ
โครงการฯ 

๔๑.๘๐ ๔๙.๗๐ ๘.๕๐ ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๔.๓๓ ๐.๖๒๘ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๗) ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ ๑๖.๒๐ ๔๘.๑๐ ๒๘.๖๐ ๕.๘๐ ๑.๓๐ ๓.๗๒ ๐.๘๕๒ พึงพอใจมาก 
๒. ด้านการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะผู้ยื่นโครงการที่ผ่านการอนุมัติ)
๘) ความรวดเร็วและการตรงต่อเวลา ๔๗.๑๐ ๔๒.๓๐ ๙.๖๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐  ๔.๓๖ ๐.๖๙๖ พึงพอใจ 

มากที่สุด 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๒๑ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ 10 (ต่อ) 

ประเด็น 
ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ 
พึงพอใจ พึงพอใจ 

มากที่สุด 
พึงพอใจ

มาก 
พึงพอใจ
ปานกลาง 

พึงพอใจ
น้อย 

พึงพอใจน้อย
ที่สุด 

๙) ความชัดเจนในขั้นตอนการจ่ายเงิน ๕๐.๐๐ ๔๓.๓๐ ๕.๘๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐  ๔.๔๒ ๐.๖๔๙ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๑๐) ความชัดเจนการติดตามตรวจสอบการ
ใช้จ่ายเงิน 

๕๑.๐๐ ๔๑.๓๐ ๗.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐  ๔.๔๓ ๐.๖๓๕ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๓. ดา้นการตดิตามประเมินผล (เฉพาะผูย้ื่นโครงการทีผ่่านการอนุมัติ) 
๑๑) ความเหมาะสมของแบบฟอร์มการรายงาน
ผลการดําเนินงาน

๓๓.๓๐ ๕๘.๖๐ ๘.๑๐ ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๔.๒๕ ๐.๕๙๕ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๑๒) ความเหมาะสมของจํานวนครั้งในการ
ติดตามประเมินผล

๓๗.๔๐ ๕๗.๖๐ ๕.๑๐ ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๔.๓๒ ๐.๕๖๘ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๑๓) ความเหมาะสมของระยะเวลาการติดตาม
ประเมินผลในแต่ละครั้ง

๓๕.๔๐ ๕๖.๖๐ ๘.๑๐ ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๔.๒๗ ๐.๖๐๓ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่         
๑) ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
สามารถตอบคําถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คําแนะนํา 
ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นต้น

๕๐.๖๐ ๓๔.๔๐ ๑๔.๓๐ ๐.๖๐ ๐.๐๐ ๔.๓๕ ๐.๗๔๖ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

 
๒) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น 
ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ เป็นต้น

๖๓.๖๐ ๓๒.๕๐ ๓.๙๐ ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๔.๖๐ ๐.๕๖๖ พึงพอใจ 
มากที่สุด 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๒๒ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ 10 (ต่อ) 

ประเด็น 
ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ 
พึงพอใจ พึงพอใจ 

มากที่สุด 
พึงพอใจ

มาก 
พึงพอใจ
ปานกลาง 

พึงพอใจ
น้อย 

พึงพอใจน้อย
ที่สุด 

๓ ) ความเต็มใจ และความพร้อมในการ
ให้บริการอย่างสุภาพ

๖๓.๐๐ ๓๑.๘๐ ๕.๒๐ ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๔.๕๘ ๐.๕๙๒ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๔) สามารถติดต่อและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว   
 

๕๗.๑๐ ๓๖.๔๐ ๖.๕๐ ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๔.๕๑ ๐.๖๑๘ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๕) การให้บริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

๖๐.๘๐ ๓๔.๖๐ ๔.๖๐ ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๔.๕๖ ๐.๕๘๓ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๖ ) ความเหมาะสมในการแต่งกายของ
ผู้ให้บริการ 

๕๙.๒๐ ๓๕.๗๐ ๔.๕๐ ๐.๖๐ ๐.๐๐ ๔.๕๓ ๐.๖๑๗ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก        
๑) ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ ๓๐.๐๐ ๕๑.๗๐ ๑๗.๕๐ ๐.๘๐ ๐.๐๐  ๔.๑๑ ๐.๗๐๘ พึงพอใจมาก 

๒) จุด/ช่องการให้บริการมีความหลากหลาย 
และเข้าถึงได้สะดวก

๓๐.๐๐ ๕๐.๘๐ ๑๙.๒๐ ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๔.๑๑ ๐.๖๙๖ พึงพอใจมาก 

๓) ความเพียงพอของอุปกรณ์สําหรับผู้รับบริการ 
เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษโน๊ต เป็นต้น 

๓๒.๕๐ ๕๕.๘๐ ๑๑.๗๐ ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๔.๒๑ ๐.๖๓๔ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๔) ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก 
เช่น น้ําดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ บริการถ่าย
เอกสาร ที่จอดรถ ห้องสุขา เป็นต้น 

๓๓.๓๐ ๕๕.๐๐ ๑๐.๘๐ ๐.๘๐ ๐.๐๐  ๔.๒๑ ๐.๖๖๐ พึงพอใจ 
มากที่สุด 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๒๓ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ 10 (ต่อ) 

ประเด็น 
ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ 
พึงพอใจ พึงพอใจ 

มากที่สุด 
พึงพอใจ

มาก 
พึงพอใจ
ปานกลาง 

พึงพอใจ
น้อย 

พึงพอใจน้อย
ที่สุด 

๕) ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม ๓๖.๗๐ ๕๔.๒๐ ๘.๓๐ ๐.๘๐ ๐.๐๐  ๔.๒๗ ๐.๖๔๕ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

ด้านคุณภาพของการให้บริการ         
๑) การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ ๔๙.๔๐ ๔๐.๙๐ ๘.๔๐ ๑.๓๐ ๐.๐๐  ๔.๓๘ ๐.๖๙๗ พึงพอใจ 

มากที่สุด 
๒) ความครบถว้น ถูกต้อง ของการให้บริการ ๔๙.๔๐ ๓๙.๐๐ ๑๐.๔๐ ๑.๓๐ ๐.๐๐  ๔.๓๖ ๐.๗๒๑ พึงพอใจ 

มากที่สุด 
๓) ผลที่ได้รับจากการให้บริการ ๕๐.๐๐ ๔๐.๙๐ ๗.๘๐ ๑.๓๐ ๐.๐๐  ๔.๔๐ ๐.๖๙๐ พึงพอใจ 

มากที่สุด 
ความพึงพอใจโดยรวม ๔๐.๗๓ ๔๕.๒๘ ๑๒.๖๘ ๑.๐๖ ๐.๒๕ ๔.๒๕ ๐.๖๘๖ พึงพอใจ 

มากที่สุด 
  
   หมายเหตุ   ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๒๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๓.๔๑ – ๔.๒๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๒.๖๑ – ๓.๔๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๘๑ – ๒.๖๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๘๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๒๔ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตอนที่ ๔ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 เมื่อพิจารณาถึงจุดเด่นของการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า ร้อยละ ๗๓.๗๐ มีความเห็นว่า
จุดเด่นของการให้บริการ คือ เจ้าหน้าที่มีความเป็นมิตร/เป็นกันเอง เต็มใจให้บริการ ให้คําปรึกษาและ
คําแนะนํากับโครงการเป็นอย่างดี ร้อยละ ๑๕.๕๐ มีความเห็นว่า จุดเด่นของการให้บริการ คือ สนับสนุนเงิน
งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ ๓.๘๐ มีความเห็นว่าจุดเด่นของการให้บริการ คือ 
วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินมีความชัดเจน ร้อยละ ๒.๗๐ มีความเห็นว่าจุดเด่นของการให้บริการ  
คือ เป็นแหล่งเงินทุนที่ตรงตามความต้องการและเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งการพิจารณาให้การสนับสนุนเป็นไปด้วย
ความละเอียดรอบคอบ และร้อยละ ๑.๖๐ มีความเห็นว่าจุดเด่นของการให้บริการ คือ เปิดโอกาสให้โครงการ
ได้ดําเนินงานอย่างเต็มที่ 

 สําหรับจุดด้อยหรือประเด็นที่ไม่พึงพอใจของการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๖๔.๙๐       
มีความเห็นว่าจุดด้อย คือ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนมีความซับซ้อน เข้าใจยาก และ
ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการนานมาก ร้อยละ ๑๑.๗๐ มีความเห็นว่าจุดด้อย คือ ขาดบุคลากรที่มี   
ความเช่ียวชาญที่คอยให้คําปรึกษา ร้อยละ ๑๐.๖๐ มีความเห็นว่าจุดด้อย คือ การประสานงานระหว่าง
เจ้าหน้าที่และโครงการน้อยมาก เช่น ไม่แจ้งความคืบหน้าของโครงการ แจ้งกําหนดการในการลงพ้ืนที่เพ่ือ
ติดตามโครงการไม่ชัดเจน เป็นต้น ร้อยละ ๖.๔๐ มีความเห็นว่าจุดด้อย คือ แบบฟอร์มเรื่องการเบิกจ่ายเงิน   
ไม่ชัดเจน ขึ้นกับเจ้าหน้าที่แต่ละคน ทําให้มีความล่าช้าเรื่องการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔.๓๐ มีความเห็นว่าจุดด้อย
คือ ช่องทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีไม่เพียงพอ ร้อยละ ๒.๑๐ มีความเห็นว่า
จุดด้อย คือ ในกรณีเงินกู้ การเข้าถึงกองทุนสิ่งแวดล้อมมีเพียงช่องทางเดียว คือ ธนาคารกรุงไทย ควรเพ่ิม
สถาบันการเงินอ่ืนด้วย 

 ในส่วนของข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๔๕.๕๐ มีข้อเสนอให้เพ่ิม
ช่องทางประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย และปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน ร้อยละ ๓๖.๔๐ มีข้อเสนอให้
ควรจัดส่งข้อมูลกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร และประชาชนให้ทั่วถึงและสมํ่าเสมอ 
ร้อยละ ๙.๑๐ มีข้อเสนอให้กองทุนสิ่งแวดล้อมจัดให้มีตัวอย่างโครงการที่เป็นต้นแบบเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ขอรับการสนับสนุนโครงการอ่ืนๆ ต่อไป ร้อยละ ๖.๐๐ มีข้อเสนอให้กองทุนสิ่งแวดล้อมนําเสนอการดําเนินงาน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ ๓.๐๐ มีข้อเสนอให้
กองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสื่อ e-learning เพ่ือเผยแพร่ให้กับชุมชน โดยนําเสนอในรูปแบบการ์ตูน เรื่องสั้น 
เพ่ือให้น่าสนใจและเข้าใจง่ายดังตารางที่ ๑1 ถึงตารางที่ ๑3 

 

 

 

 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๒๕ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ ๑1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุจุดเด่นของการให้บริการของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
                (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

จุดเด่นของการใหบ้รกิารของกองทนุสิง่แวดล้อม จํานวน ร้อยละ 
๑ ) เจ้าหน้าที่มีความเป็นมิตร/เป็นกันเอง เต็มใจให้บริการ ให้
คําปรึกษาและคําแนะนํากับโครงการเป็นอย่างดี 

๑๓๔ ๗๓.๗๐ 

๒) สนับสนุนเงินงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานต่างๆ ๒๘ ๑๕.๕๐ 

๓) วัตถุประสงค์และหลกัเกณฑ์การใช้จ่ายเงินมีความชัดเจน ๗ ๓.๘๐ 

๔) เป็นแหล่งเงินทุนที่ตรงตามความต้องการและเข้าถึงได้ง่าย ๕ ๒.๗๐ 

๕) การพิจารณาให้การสนับสนุนเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ ๕ ๒.๗๐ 
๖) เปิดโอกาสให้โครงการได้ดําเนินงานอย่างเต็มที่ ๓ ๑.๖๐ 

  
ตารางที่ ๑2 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุจุดด้อย/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ  

(ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
จุดด้อย/ประเดน็ที่ไม่พึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

๑) ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนมีความซับซ้อน 
เข้าใจยาก และระยะเวลาในการพิจารณาโครงการนานมาก 

๖๑ ๖๔.๙๐ 

๒) ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ ที่คอยให้คําปรึกษา  ๑๑ ๑๑.๗๐ 
๓) การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และโครงการน้อยมาก เช่น ไม่
แจ้งความคืบหน้าของโครงการ แจ้งกําหนดการในการลงพ้ืนที่เพ่ือ
ติดตามโครงการไม่ชัดเจน เป็นต้น  

๑๐ ๑๐.๖๐ 

๔) แบบฟอร์มเรื่องการเบิกจ่ายเงินไม่ชัดเจน ขึ้นกับเจ้าหน้าที่แต่ละ
คน ทําใหม้ีความล่าช้าเรื่องการเบิกจ่าย 

๖ ๖.๔๐ 

๕) ช่องทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณมี
ไม่เพียงพอ 

๔ ๔.๓๐ 

๖) ในกรณีเงินกู้ การเข้าถึงกองทุนสิ่งแวดล้อมมีเพียงช่องทางเดียวคือ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด ควรเพ่ิมสถาบันการเงินอ่ืนด้วย 

๒ ๒.๑๐ 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๒๖ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ ๑3 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการของกองทุน 
                สิ่งแวดล้อม (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงการใหบ้รกิารของกองทนุสิง่แวดล้อม จํานวน ร้อยละ 
๑) เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย และปรับปรุงข้อมูล
ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน 

๑๕ ๔๕.๕๐ 

๒) ควรจัดส่งข้อมูลกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ส่วนราชการ หน่วยงาน 
องค์กร และประชาชนให้ทั่วถึงและสมํ่าเสมอ 

๑๒ ๓๖.๔๐ 

๓) อยากขอดูตัวอย่างโครงการที่เป็นต้นแบบเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ขอรับการสนับสนุนโครงการอ่ืนๆต่อไป 

๓ ๙.๑๐ 

๔) ควรนําเสนอการดําเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๒ ๖.๐๐ 

๕) เพ่ิมสื่อ e-learning เพ่ือเผยแพร่ใหกั้บชุมชน โดยนําเสนอใน
รูปแบบการ์ตูน เรื่องสั้น เพ่ือให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย 

๑ ๓.๐๐ 

  
๔.๒  กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ 

       กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 แบบสอบถามมี ๓ ตอน 

  ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 ตอนที่ ๒ การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการที่ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
    สิ่งแวดล้อม 

 ตอนที่ ๓ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 ผลการสํารวจมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๖๑.๐๑ เป็นเพศชาย ร้อยละ ๓๘.๙๙ 
เป็นเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๒๙.๒๔ อายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี  ร้อยละ ๒๕.๒๗ อายุ
ระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี ร้อยละ ๒๓.๑๐ อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี ร้อยละ ๙.๗๕ อายุระหว่าง ๒๐ – ๓๐ ปี ร้อยละ 
๙.๑๔ อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๖๑.๐๑ สําเร็จการศึกษาในระดับตํ่ากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ ๒๙.๙๖ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ร้อยละ ๙.๐๓ สําเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๓๐ .๓๒ ระบุอาชีพเกษตรกร ร้อยละ ๒๓ .๔๗ ระบุอาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ ๑๙.๑๔ ระบุอาชีพอ่ืนๆ (ประมง ข้าราชการการเมือง) ร้อยละ ๗.๕๘  ธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ ๖.๑๔ ระบุอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ ๕.๐๕ ระบุอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๒๗ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

๓.๙๗ ระบุนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ ๒.๑๗ ระบุว่าเกษียณ ร้อยละ ๑.๔๔ ระบุพ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 
๐.๗๒ ระบุว่างงาน  

เมื่อสอบถามถึงประเภทของผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 
๓๕.๐๒ ระบุผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ร้อยละ ๒๙.๙๖ ระบุเป็นประชาชนในระยะ ๑ กิโลเมตรจากโครงการ 
ร้อยละ ๒๐.๕๘ ระบุหน่วยงานราชการในระยะ ๑ กิโลเมตรจากโครงการ ร้อยละ ๑๓.๐๐ ระบุประชาชนใน
ระยะมากกว่า ๑ กิโลเมตรจากโครงการ และร้อยละ ๑.๔๔ ระบุหน่วยงานราชการในระยะมากกว่า ๑ 
กิโลเมตรจากโครงการ ดังรายละเอียดในตารางที่ ๑4 

 
ตารางที่ ๑4 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานภาพทั่วไป 
ตารางที่ ๑4 (ต่อ) 

สถานภาพทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย ๑๖๙ ๖๑.๐๑ 

      หญิง  ๑๐๘ ๓๘.๙๙ 

รวมทั้งสิ้น ๒๗๗ ๑๐๐.๐๐ 
อาย ุ   
       ต่ํากว่า ๒๐ ปี  ๙ ๓.๕๐ 

       ๒๐ – ๓๐ ปี ๒๗ ๙.๗๕ 

       ๓๑ – ๔๐ ปี ๗๐ ๒๕.๒๗ 

       ๔๑ – ๕๐ ปี ๘๑ ๒๙.๒๔ 

       ๕๑ – ๖๐ ปี ๖๔ ๒๓.๑๐ 

       ๖๑ ปีขึ้นไป ๒๖ ๙.๑๔ 

รวมทั้งสิ้น ๒๗๗ ๑๐๐.๐๐ 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
       ต่ํากว่าปรญิญาตร ี ๑๖๙ ๖๑.๐๑ 

       ปริญญาตร ี ๘๓ ๒๙.๙๖ 

       สูงกว่าปรญิญาตร ี ๒๕ ๙.๐๓ 

รวมทั้งสิ้น ๒๗๗ ๑๐๐.๐๐ 
อาชีพ   
       นักเรยีน/นักศึกษา ๑๑ ๓.๙๗ 

       ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๖๕ ๒๓.๔๗ 

       พนักงานบริษทัเอกชน ๑๔ ๕.๐๕ 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๒๘ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ ๑4 (ต่อ) 

สถานภาพทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 

       รับจ้างทั่วไป ๑๗ ๖.๑๔ 

       เกษตรกร ๘๔ ๓๐.๓๒ 

       ธุรกจิส่วนตัว/ค้าขาย ๒๑ ๗.๕๘ 

       พ่อบ้าน/แม่บ้าน ๔ ๑.๔๔ 

       เกษยีณ ๖ ๒.๑๗ 

       ว่างงาน ๒ ๐.๗๒ 

       อื่นๆ ได้แก่ ประมง ข้าราชการการเมือง ๕๓ ๑๙.๑๔ 

รวมทั้งสิ้น ๒๗๗ ๑๐๐.๐๐ 
ประเภทของผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ   
       หน่วยงานราชการในระยะ ๑ กิโลเมตรจากโครงการ ๔ ๑.๔๔ 

       หน่วยงานราชการในระยะมากกว่า ๑ กิโลเมตรจากโครงการ ๕๗ ๒๐.๕๘ 

        ประชาชนในระยะ ๑ กิโลเมตรจากโครงการ ๘๓ ๒๙.๙๖ 

        ประชาชนในระยะมากกว่า ๑ กิโลเมตรจากโครงการ ๓๖ ๑๓.๐๐ 

        ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ๙๗ ๓๕.๐๒ 

        อื่นๆ ๐ ๐ 

รวมทัง้ส้ิน ๒๗๗ ๑๐๐.๐๐ 
 
ตอนที่ ๒ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

การสํารวจการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  
มีการสํารวจ ๕ ด้าน คือ ๑) ทราบหรือไม่ว่าโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ๒) การเคยเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว ๓) ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบ/ผลกระทบ/ผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการ ๔) ประโยชน์
ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว และ ๕) ประเด็นที่อยากให้แก้ไขปรับปรุงเก่ียวกับโครงการ โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี 

๑) เมื่อถามว่าทราบหรือไม่ว่าโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๗๔.๗๓ ทราบว่าโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 
๒๕.๒๗ ไม่ทราบว่าโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ ๑5 

๒) ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๗๗.๖๒ เคยเข้าร่วมโครงการ ในขณะที่  
ร้อยละ ๒๒.๓๘ ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ จะข้ามไปตอบตอนที่ ๓   
ดังตารางที่ ๑๖ 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๒๙ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ ๑5 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่รับทราบว่าโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
                สิ่งแวดล้อม 

การรบัทราบว่าโครงการไดร้บัการสนบัสนนุจากกองทุนฯ จํานวน ร้อยละ 

ทราบ ๒๐๗ ๗๔.๗๓ 

ไม่ทราบ ๗๐ ๒๕.๒๗ 

รวมทั้งสิน้ ๒๗๗ ๑๐๐.๐๐ 
 

ตารางที่ ๑6 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าร่วมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
                กองทุนสิ่งแวดล้อม 

การเขา้ร่วมโครงการที่ได้รบัการสนบัสนนุจากกองทนุฯ จํานวน ร้อยละ 

เคยเข้าร่วมโครงการ ๒๑๕ ๗๗.๖๒ 

ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ (ข้ามไปตอบตอนที่ ๓) ๖๒ ๒๒.๓๘ 

รวมทั้งสิน้ ๒๗๗ ๑๐๐.๐๐ 
 
๓) ประเด็นความพึงพอใจต่อรูปแบบ/ผลกระทบ/ผลลัพธ์ จากการดําเนินโครงการที่ ได้รับ 

การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๖ 
ซึ่งพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

๓.๑ ความพึงพอใจต่อลักษณะ หรือรูปแบบโครงการท่ีเจ้าของโครงการดําเนินการ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อลักษณะ/รูปแบบกิจกรรมของโครงการที่ได้มีส่วนเข้าร่วมดําเนินการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ๔.๖๐ และมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๕๕ และการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่ ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมและการ
ให้ข้อมูล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๕๒   

๓.๒ ความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง       
มีความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๒          
มีความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบสังคมและวิถีชีวิตของชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๒ และมี
ความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๐  

๓.๓ ความพึงพอใจต่อผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๙ มีความพึงพอใจ
ต่อการต่ืนตัว/เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ๔.๔๘ มีความพึงพอใจต่อบทเรียนและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๔๗ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตที่ดีจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๔๑ และมีความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการฟ้ืนตัวของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๔๐ ดังตารางที่ ๑7 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561  ๓๐ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ ๑7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุความพึงพอใจต่อรูปแบบ/ผลกระทบ/ผลลัพธ์ จากการดําเนินโครงการ 
ตารางที่ ๑7 (ต่อ) 

ประเดน็ 
ระดบัความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ 
พงึพอใจ 

พงึพอใจ 
มากทีส่ดุ 

พงึพอใจ
มาก 

พงึพอใจ
ปานกลาง 

พงึพอใจ
น้อย 

พงึพอใจ 
น้อยที่สดุ 

ความพึงพอใจต่อลักษณะ หรือรูปแบบโครงการที่เจ้าของโครงการดําเนินงาน 
๑) ลักษณะ/รูปแบบกิจกรรมของโครงการที่
ท่านได้มีส่วนเข้าร่วมดําเนินการ 

64.18 ๓๒.๐๙ ๓.๒๖ ๐.๔๗ ๐.๐๐ ๔.๖๐ ๐.๕๗๘ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๒ ) การเปิดโอกาสให้ ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโครงการ 

๖๑.๔๐ ๓๓.๐๒ ๕.๑๒ ๐.๔๗ ๐.๐๐ ๔.๕๕ ๐.๖๑๖ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๓) การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการในพื้นที่ ทั้งในด้านการมีส่วนร่วม
และการให้ข้อมูล 

๕๙.๕๓ ๓๓.๔๙ ๖.๐๕ ๐.๙๓ ๐.๐๐ ๔.๕๒ ๐.๖๕๕ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 
๑) ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๕๘.๑๔ ๓๖.๒๘ ๕.๑๒ ๐.๔๗ ๐.๐๐ ๔.๕๒ ๐.๖๑๘ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๒) ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

๓๙.๕๓ ๕๐.๗๐ ๙.๗๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๓๐ ๐.๖๓๗ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๓) ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบสังคมและวิถี
ชีวิตของชุมชน 

๔๓.๗๒ ๔๕.๑๒ ๑๐.๒๓ ๐.๙๓ ๐.๐๐ ๔.๓๒ ๐.๖๙๒ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจต่อผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการ 
๑) การฟื้นตัวของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดําเนินโครงการ 

๔๖.๕๑ ๔๗.๔๔ ๕.๑๒ ๐.๙๓ ๐.๐๐ ๔.๔๐ ๐.๖๓๒ พึงพอใจ 
มากที่สุด 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561  ๓๑ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ ๑7 (ต่อ) 

ประเดน็ 
ระดบัความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ 
พงึพอใจ 

พงึพอใจ 
มากทีส่ดุ 

พงึพอใจ
มาก 

พงึพอใจ
ปานกลาง 

พงึพอใจ
น้อย 

พงึพอใจ 
น้อยที่สดุ 

๒ ) คุณภาพชีวิตที่ ดีจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ดําเนินโครงการ 

๔๖.๕๑ ๔๘.๓๗ ๕.๑๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๔๑ ๐.๕๘๙ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๓ )  ก า ร ตื่ น ตั ว  / เต รี ย ม พ ร้ อ ม รั บ กั บ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ในพื้นที่ดําเนินโครงการ 

๕๓.๙๕ ๔๐.๐๐ ๖.๐๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๔๘ ๐.๖๑๐ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๔ )  ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดําเนินโครงการ 

๕๘.๑๔ ๓๓.๔๙ ๗.๔๔ ๐.๙๓ ๐.๐๐ ๔.๔๙ ๐.๖๗๖ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๕) บทเรียนและประสบการณ์ต่างๆที่เกิดจาก
การดําเนินโครงการ 

๕๓.๔๙ ๔๑.๔๐ ๔.๑๙ ๐.๙๓ ๐.๐๐ ๔.๔๗ ๐.๖๒๕ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจในภาพรวม ๕๓.๒๕ ๔๐.๑๑ ๖.๑๑ ๐.๕๓ ๐.๐๐ ๔.๔๖ ๐.๖๓๐ พงึพอใจ 
มากทีส่ดุ 

   หมายเหตุ   ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๒๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๓.๔๑ – ๔.๒๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๒.๖๑ – ๓.๔๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๘๑ – ๒.๖๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๘๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 
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บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

๔) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๓๓.๖๐ ระบุ
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการในประเด็นเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ร้อยละ ๒๔.๒๐ ระบุว่า   
ได้เรียนรู้วิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง ร้อยละ ๒๑.๓๐ ระบุว่าสภาพแวดล้อมดีขึ้น ร้อยละ ๘.๓๐ ระบุว่าได้ความรู้
เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร้อยละ ๔.๗๐ ระบุว่าได้เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ร้อยละ 
๔.๕๐ ระบุว่าสามารถสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และร้อยละ ๓.๔๐ ระบุว่ามีการจัดการ
ไฟป่าในชุมชนได้ดีย่ิงขึ้น ดังตารางที่ ๑8 

 

ตารางที่ ๑8 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว  
(ตอบได้ มากกว่า ๑ ข้อ) 

ประโยชนท์ี่ไดร้บัจากโครงการ จํานวน ร้อยละ 
๑) เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ๑๔๒ ๓๓.๖๐ 
๒) เรียนรู้วิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง ๑๐๒ ๒๔.๒๐ 
๓) สภาพแวดล้อมดีขึ้น ๙๐ ๒๑.๓๐ 
๔) ได้ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๓๕ ๘.๓๐ 
๕) เรียนรูท้รัพยากรธรรมชาติในชุมชน ๒๐ ๔.๗๐ 
๖) สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๑๙ ๔.๕๐ 
๗) มีการจัดการไฟป่าในชุมชนได้ดีย่ิงขึ้น  ๑๔ ๓.๔๐ 
  

๕) สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างอยากให้แก้ไขปรับปรุงเก่ียวกับโครงการ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
๓๓.๓๐ ระบุอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้ และให้คําปรึกษากับโครงการ ร้อยละ ๑๕.๖๐ ระบุอยากให้มี
การซื้ออุปกรณ์ ในการดูแลจัดการขยะ อย่างต่อเน่ือง ร้อยละ ๑๒ .๒๐ ระบุว่าอยากให้มีการทําป้าย
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับโครงการ เช่น โครงการคัดแยกขยะ ร้อยละ ๘.๘๐ ระบุว่าอยากให้ประสานงานกับ
หน่วยงานราชการในระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการด้วย ร้อยละ ๖.๘๐ อยากให้การสนับสนุน
เรื่องการศึกษาเส้นทางเดินป่า เพ่ือศึกษาป่าชุมชน และทําทางรอบผืนป่าเป็นแนวกันไฟ ร้อยละ ๕.๔๐ อยากให้
หน่วยงานราชการรับฟังข้อมูลจากชุมชนให้มากข้ึน และจัดอบรมชนิดของพืชที่มีประโยชน์ เพ่ือนํามาใช้ทํา
สมุนไพร ร้อยละ ๔.๑๐ อยากให้มีโครงการเก่ียวกับการเกษตร การหาพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสม       
ในการเพาะปลูก และหาตลาดรองรับให้ชุมชน ร้อยละ ๓.๔๐ อยากให้มีการแก้ไขเรื่องกลิ่นของบ่อขยะ และมี
การเยียวยาชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้พ้ืนทีบ่่อขยะ และให้มีการขยายพื้นที่โครงการให้มากข้ึน ร้อยละ ๐.๘๐ อยากให้มี
การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน เพ่ือปลูกฝังการดูแลจัดการขยะในชุมชน และให้มีการฝึกอบรมเป็นวิทยากร    
ในระดับสูงขึ้น ดังตารางที่ ๑9 
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ตารางที่ ๑9 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุอยากให้แก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับโครงการ  
(ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
สิ่งที่อยากใหแ้ก้ไขปรบัปรงุเกี่ยวกบัโครงการ จํานวน ร้อยละ 

๑) ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้ และให้คําปรึกษากับโครงการ ๔๙ ๓๓.๓๐
๒) ให้มีการซื้ออุปกรณ์ในการดูแลจัดการขยะ อย่างต่อเน่ือง ๒๓ ๑๕.๖๐ 
๓) ให้มีการทําป้ายประชาสัมพันธ์เก่ียวกับโครงการ เช่น โครงการคัดแยกขยะ ๑๘ ๑๒.๒๐
๔) ให้ประสานงานกับหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด และระดับ
ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการด้วย 

๑๓ ๘.๘๐ 

๕) ให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาเส้นทางเดินป่า เพ่ือศึกษาป่าชุมชน 
และทําทางรอบผืนป่าเป็นแนวกันไฟ 

๑๐ ๖.๘๐ 

๖) ให้หน่วยงานราชการ รับฟังข้อมูลจากชุมชนให้มากขึ้น ๘ ๕.๔๐
๗) จัดอบรมชนิดของพืชที่มีประโยชน์  เพ่ือนํามาใช้ทําสมุนไพร ๘ ๕.๔๐ 
๘) ให้มีโครงการเกี่ยวกับการเกษตร การหาพืชผลทางการเกษตรที่
เหมาะสมในการเพาะปลูก และหาตลาดรองรับให้ชุมชน 

๖ ๔.๑๐ 

๙) ให้มีการแก้ไขเรื่องกลิ่นของบ่อขยะ และมีการเยียวยา ชุมชนที่อาศัย
อยู่ใกล้พ้ืนที่บ่อขยะ 

๕ ๓.๔๐ 

๑๐) ให้มีการขยายพ้ืนที่โครงการให้มากขึ้น ๕ ๓.๔๐
๑๑) ให้มีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน เพ่ือปลูกฝังการดูแลจัดการขยะ
ในชุมชน 

๑ ๐.๘๐ 

๑๒) ให้มีการฝกึอบรมเป็นวิทยากรในระดับสูงขึ้น ๑ ๐.๘๐
 
ตอนที่ ๓ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 

การสํารวจการรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม มีการสํารวจ ๖ ด้าน 
คือ ๑) การเคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” โดยหากไม่เคยได้ยินจะข้ามไปตอบข้อ ๕)  ๒) การทราบหรือไม่ทราบ
ว่ากองทุนสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ใดบ้าง ๓) การพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
๔) ระดับของความพึงพอใจในด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ๕) ประเด็นที่อยากให้กองทุน
สิ่งแวดล้อมดําเนินการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ และ ๖) เรื่องที่กลุ่มตัวอย่างอยากรู้มากที่สุดเก่ียวกับกองทุน
สิ่งแวดล้อมและอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมนําเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

๑) เมื่อถามว่าเคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” หรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ
๘๓.๐๓ เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” และร้อยละ ๑๖.๙๗ ไม่เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” โดย
ร้อยละ ๓๔.๓๘ ระบุได้ยินจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ร้อยละ ๑๘.๙๐ ได้ยินจากวิทยุ ร้อยละ ๑๔.๙๖ จากผู้นํา
ชุมชน/เพ่ือนบ้าน ร้อยละ ๙.๔๕ จากโทรทัศน์ ร้อยละ ๖.๓๐ จากโซเชียลมีเดีย ร้อยละ ๕.๒๕ จากแหล่งอ่ืนๆ 
(โครงการ/อบรม/ประชุม) ร้อยละ ๔.๗๒ จากเว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๓.๑๕ จากหนังสือพิมพ์/
วารสาร/นิตยสาร ร้อยละ ๒.๑๐ จากสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ และร้อยละ ๐.๗๙ จากบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ทั้งน้ี กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” จะข้ามไปตอบข้อ ๕) ดังตารางที่ 20 
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ตารางที่ 20 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยได้ยินชื่อ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” 
การเคยได้ยินชื่อ “กองทุนสิง่แวดล้อม” จํานวน ร้อยละ 

ไม่เคยได้ยิน ๔๗ ๑๖.๙๗ 

เคยได้ยิน   
ผ่านช่องทาง...... 
๑. วิทยุ          
๒. โทรทัศน์     
๓. หนังสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสาร  
๔. ผู้นําชุมชน/เพ่ือนบ้าน    
๕. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ    
๖. เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม   
๗. สื่อโซเชียลมีเดีย  
๘. สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ  
๙. บิลบอร์ดประชาสัมพันธ์  
๑๐. อ่ืนๆ (โครงการ อบรม ประชุม)  

230 
 

72 
36 
12 
57 

131 
18 
24 
8 
3 

20 

๘๓.๐๓ 
 

18.90 
9.45 
3.15 

14.96 
34.38 
4.72 
6.30 
2.10 
0.79 
5.25 

รวมทั้งสิน้ 381* ๑๐๐.๐๐ 
หมาเหตุ *ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมากกว่า 1 ข้อ 
 

๒) เมื่อถามถึงหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ ๖๐.๘๗ ทราบ
หน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๓๙.๑๓ ไม่ทราบหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยร้อยละ 
๘๕.๓๘ ระบุว่ามีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณให้กับภาครัฐ และภาคเอกชน ในการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 
๑๒.๓๑ ระบุมีหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และร้อยละ ๒.๓๑ ระบุว่ามีหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมดังตารางที่ ๒1 

 

ตารางที่ ๒1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทราบหน้าที่ของ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” 
การทราบหนา้ทีข่อง “กองทนุสิ่งแวดล้อม” จํานวน ร้อยละ 

ไม่ทราบ ๙๐ ๓๙.๑๓ 

ทราบ   
โดยระบุหน้าที่ ดังน้ี 
๑ ) สนับสนุนงบประมาณให้ กับภาครัฐ  และภาคเอกชน  ใน 
     การจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม  
๒) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
๓) ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม   
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๖๐.๘๗ 
 

๘๕.๓๘ 
 

๑๒.๓๑ 
๒.๓๑ 

รวมทั้งสิน้ ๑83* ๑๐๐.๐๐ 
หมาเหตุ *ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมากกว่า 1 ข้อ 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๓๕ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

๓) เมื่อถามถึงการพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม (เฉพาะผู้ที่เคย 
ได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม”) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๗๑.๓๐ ระบุเคยพบเห็นข้อมูล
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๒๘.๗๐ ระบุไม่เคยพบเห็นข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ระบุเคยพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของ
กองทุนฯ ร้อยละ ๒๐.๑๖ ผ่านทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ร้อยละ ๑๙.๗๗ ผ่านทางโทรทัศน์ ร้อยละ ๑๖.๖๗ ผ่าน
ทางผู้นําชุมชน/เพ่ือนบ้าน ร้อยละ ๑๒.๗๙ ผ่านทางเว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๑๐.๐๘ ผ่านทางสื่อ
โซเชียลมีเดีย ร้อยละ ๙.๓๐ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ร้อยละ ๕.๔๓ ผ่านทางหนังสือพิมพ์/วารสาร/
นิตยสาร ร้อยละ ๓.๔๙ ผ่านทางวิทยุ ร้อยละ ๑.๙๔ ผ่านทางอื่นๆ (โครงการ/อบรม/ประชุม) และร้อยละ 
๐.๓๙ ผ่านทางบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์ ดังตารางที่ ๒2 

 
ตารางที่ ๒2 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่พบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกองทุน 
                สิ่งแวดล้อม (เฉพาะผู้ที่เคยได้ยินชื่อ “กองทุนสิ่งแวดล้อม”) 

การเคยพบเหน็ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ ์ จํานวน ร้อยละ 
ไม่เคยพบเห็น ๖๖ ๒๘.๗๐ 

เคยพบเห็นข้อมูล   
ผ่านช่องทาง...... 
๑. วิทยุ          
๒. โทรทัศน์     
๓. หนังสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสาร  
๔. ผู้นําชุมชน/เพ่ือนบ้าน    
๕. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ    
๖. เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม   
๗. สื่อโซเชียลมีเดีย  
๘. สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ  
๙. บิลบอร์ดประชาสัมพันธ์  
๑๐. อ่ืนๆ (โครงการ อบรม ประชุม)  
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51 
14 
43 
52 
33 
26 
24 
1 
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๗๑.๓๐ 
 

3.49 
19.77 
5.43 

16.67 
20.16 
12.79 
10.08 
9.30 
0.39 
1.94 

รวมทั้งสิน้ 258* ๑๐๐.๐๐ 
หมาเหตุ *ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมากกว่า 1 ข้อ 
 

๔) เมื่อถามถึงระดับของความพึงพอใจในด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเน้ือหา 
ที่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๒ รองลงมา มีความพึงพอใจ
ต่อการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๗ มีความพึงพอใจต่อมีช่องทางการประชาสัมพันธ์     
ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๔ และมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในด้านความถี่ในการประชาสัมพันธ์    
มีค่าเฉล่ีย ๓.๗๓ ดังตารางที่ ๒3 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561  ๓๖ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ ๒3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุความพึงพอใจในด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ประเดน็ 
ระดบัความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ 
พงึพอใจ 

พงึพอใจ 
มากทีส่ดุ 

พงึพอใจ
มาก 

พงึพอใจ
ปานกลาง 

พงึพอใจ
น้อย 

พงึพอใจ 
น้อยที่สดุ 

๑) เนื้อหาที่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

๒๑.๙๕ ๖๒.๒๐ ๑๒.๒๐ ๓.๖๖ ๐ ๔.๐๒ ๐.๗๐๐ พึงพอใจมาก 

๒ ) ความเหมาะสมในด้านความถี่ ในการ
ประชาสัมพันธ์ 

๑๑.๕๙ ๕๗.๓๒ ๒๔.๓๙ ๖.๑๐ ๐.๖๑ ๓.๗๓ ๐.๗๖๘ พึงพอใจมาก 

๓) มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ๑๒.๘๐ ๕๘.๕๔ ๑๘.๙๐ ๙.๗๖ ๐ ๓.๗๔ ๐.๘๐๔ พึงพอใจมาก 
๔) ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม 

๑๔.๐๒ ๖๔.๐๒ ๑๗.๐๗ ๔.๒๗ ๐.๖๑ ๓.๘๗ ๐.๗๒๒ พึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจในด้านการประชาสัมพนัธ์
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๑๕.๐๙ ๖๐.๕๒ ๑๘.๑๔ ๕.๙๕ ๐.๓๐ ๓.๘๔ ๐.๗๔๙ พึงพอใจมาก 

   หมายเหตุ   ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๒๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๓.๔๑ – ๔.๒๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๒.๖๑ – ๓.๔๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๘๑ – ๒.๖๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๘๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
  



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๓๗ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

๕) กลุ่มตัวอย่างระบุประเด็นที่ต้องการให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการประชาสัมพันธ์มากที่สุด   
ในด้านเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย และเข้าถึงง่าย คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๑ รองลงมา      
ด้านการจัดอบรมให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกับกองทุนฯ ให้กับหน่วยงานท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๓ ด้านการปรับปรุง
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย และน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๔ และการจัดทําคู่มือที่เก่ียวข้อง      
ให้เข้าใจง่าย คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๒ ดังตารางที่ ๒4 

 
ตารางที่ ๒4 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุประเด็นที่อยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการ 
                การประชาสัมพันธ์ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

ประเดน็ที่อยากใหก้องทนุฯ ดําเนนิการประชาสัมพนัธ ์ จํานวน ร้อยละ 
๑) เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย และเข้าถึงง่าย ๑๒๒ ๗๕.๓๑ 
๒) จัดอบรม ให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกับกองทุนฯ ให้กับหน่วยงานท้องถิ่น ๒๕ ๑๕.๔๓ 
๓) ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย และน่าสนใจ ๑๔ ๘.๖๔ 
๔) จัดทําคูม่ือที่เก่ียวข้องให้เข้าใจง่าย ๑ ๐.๖๒ 
  
  ๖) ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างอยากรู้มากที่สุดเก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อมและอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อม
นําเสนอมากที่สุด คือ การแนะนํากองทุนฯ บทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๐ รองลงมา คือ   
ให้ความรู้กับชุมชนในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๔ ช้ีแจง
รายละเอียด เง่ือนไข หลักเกณฑ์การพิจารณา ข้อกําหนดต่างๆ และขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๗.๐๙ แนะนําช่องทางการเข้าถึงกองทุนฯ คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๔ และยกตัวอย่างโครงการท่ีสามารถ
ดําเนินการขอทุนได้เป็นกรณีศึกษา และการให้ความรู้กับชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ 
การทําแนวเขตป่า การจัดการนํ้าในชุมชน การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๒ 
ดังตารางที่ ๒5 
 

ตารางที่ ๒5 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่อยากรู้มากที่สุดเกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อมและอยาก 
                ให้กองทุนสิ่งแวดล้อมนําเสนอ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

เรื่องที่อยากรูม้ากทีส่ดุเกี่ยวกบักองทนุฯ  
และอยากใหก้องทนุฯ นําเสนอ 

จํานวน ร้อยละ 

๑) แนะนํากองทุนฯ บทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ ๘๐ ๔๐.๒๐ 
๒) ให้ความรู้กับชุมชนในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕๕ ๒๗.๖๔
๓) ช้ีแจงรายละเอียด เง่ือนไข หลักเกณฑ์การพิจารณา ข้อกําหนดต่างๆ 
และขั้นตอนการย่ืนข้อเสนอโครงการ 

๓๔ ๑๗.๐๙ 

๔) แนะนําช่องทางการเข้าถึงกองทุนฯ ๑๔ ๗.๐๔
๕) ยกตัวอย่างโครงการท่ีสามารถดําเนินการขอทุนได้ เป็นกรณีศึกษา ๘ ๔.๐๒ 
๖) ให้ความรู้กับชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ 
การทําแนวเขตป่า การจัดการนํ้าในชุมชน การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ทางภูมิอากาศ 

๘ ๔.๐๒ 



 

 

 
 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะต่อการดําเนินโครงการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๓๘ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

บทที่ ๕ สรุปผลและขอ้เสนอแนะต่อการดําเนินโครงการ 
 
 จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
และสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป โดยเป็นการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจาก
การบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี
ประกอบด้วย 

  ๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอกองทุนฯ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๕๖ ราย โดยดําเนินการ
สํารวจทุกราย 

  ๒. ผู้ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๗ โครงการ 
สําหรับประชากรในกลุ่มน้ีจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง และมีเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกโครงการ 
เก็บตัวอย่างโครงการละอย่างน้อย ๑๕ ตัวอย่าง  โดยให้มีความครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 

  สรุปผลและข้อเสนอแนะต่อการดําเนินโครงการ ดังน้ี 

๕.๑  กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอกองทนุสิง่แวดล้อม 

๕.๑.๑ สถานภาพทั่วไป ของผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ย่ืนข้อเสนอ
ประเภทเงินอุดหนุน รองลงมา ประเภทเงินกู้ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีผ่านการอนุมัติแล้ว 
รองลงมา เป็นโครงการที่ไม่ผ่านการอนุมัติ และอยู่ระหว่างการพิจารณาตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่    
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองลงมา เป็นองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการ และภาคเอกชน 

๕.๑.๒ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 

   การสํารวจการรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นการวัด  
การรับรู้และการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีการสํารวจ ๕ ด้าน สรุปได้ดังน้ี 

   ๑) การได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเคยได้ยินช่ือ “กองทุน
สิ่งแวดล้อม” มาก่อน โดยได้ยินจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จากเว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม และจากสื่อประชาสัมพันธ์
กองทุน ทั้งน้ี ไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” 

   ๒) เมื่อถามถึงหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบหน้าที่ของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม โดยระบุดังน้ี ๑) สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ๒) สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม ๓) ดูแลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ๔) สร้างความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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  ๓) ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง          
มีความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอใจ  
ต่อเน้ือหาที่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด รองลงมา มีความพึงพอใจ
ต่อการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เง่ือนไขและข้อกําหนดในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม     
ถัดมา คือ มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และพึงพอใจต่อความเหมาะสมในด้านความถี่ในการ
ประชาสัมพันธ์  

   ๔) ประเด็นที่อยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมปรับปรุง/พัฒนาการประชาสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่าง
อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยตรงกับเทศบาล/หน่วยงานท้องถิ่น/ชุมชน นอกจากน้ัน ต้องการ
ให้เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น โซเชียลมีเดีย โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์ 
วารสารต่างๆ เป็นต้น และต้องการให้มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ รวมทั้งต้องการให้กองทุนสิ่งแวดล้อมปรับปรุงข้อมูลในสื่อต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน  

   ๕ ) ประเด็นที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อมอยากรู้มากที่สุดและอยากให้กองทุน
สิ่งแวดล้อมนําเสนอ ได้แก่ ต้องการให้นําเสนอหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและข้อกําหนดในการขอรับสนับสนุนที่ชัดเจน
และเข้าใจง่าย รองลงมา ต้องการให้นําเสนอข้อมูลการดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การคัดแยกขยะ 
การดูแลทรัพยากรป่าไม้ โดยนําเสนอให้เข้าใจง่าย ต้องการให้นําเสนอตัวอย่างโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากทางกองทุนสิ่งแวดล้อม และนําเสนอลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุน 
รวมทั้งต้องการให้นําเสนอบทบาทหน้าที่ การบริหารงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม  

  ๕.๑.๓ ความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

   เป็นการวัดความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  

   ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 

  ๑. ด้านการยื่นข้อเสนอโครงการและอนุมัติโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ   
ต่อความโปร่งใสในการพิจารณางบประมาณโครงการมากที่สุด รองลงมา ความสะดวกในการย่ืนข้อเสนอโครงการ 
ความเหมาะสมของแบบฟอร์มและการกรอกรายละเอียด หลักเกณฑ์เง่ือนไขและข้อกําหนดของกองทุนฯ     
ในการพิจารณาโครงการ การแจ้งความคืบหน้าระหว่างรอผลการพิจารณา ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ 
และระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการจัดทําข้อเสนอโครงการ ตามลําดับ 

  ๒ . ด้านการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะผู้ ย่ืนโครงการที่ผ่านการอนุมัติ) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง           
มีความพึงพอใจต่อความชัดเจนการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินมากที่สุด รองลงมา ความชัดเจนในขั้นตอน
การจ่ายเงิน และความรวดเร็วและการตรงต่อเวลา ตามลําดับ 
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   ๓. ด้านการติดตามประเมินผล (เฉพาะผู้ย่ืนโครงการท่ีผ่านการอนุมัติ) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง   
มีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของจํานวนคร้ังในการติดตามประเมินผลมากที่สุด รองลงมา ความเหมาะสม
ของระยะเวลาการติดตามประเมินผลในแต่ละคร้ัง และความเหมาะสมของแบบฟอร์มการรายงานผล         
การดําเนินงาน ตามลําดับ  

  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความซื่อสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด รองลงมา ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ การให้บริการ
เหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ และสามารถติดต่อ      
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และความรู้ ความสามารถในการให้บริการ ตามลําดับ  

  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความสะอาดของสถานท่ี
ให้บริการในภาพรวมมากที่สุด รองลงมา ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกและความเพียงพอของอุปกรณ์
สําหรับผู้รับบริการ การมีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ และช่องการให้บริการมีความหลากหลาย 
และเข้าถึงได้สะดวก ตามลําดับ  

  ด้านคุณภาพของการให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลที่ได้รับจาก      
การให้บริการมากที่สุด รองลงมา การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ และความครบถ้วน ถูกต้อง     
ของการให้บริการ ตามลําดับ 

  ๕.๑.๔ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

   ๑) จุดเด่นของการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า จุดเด่นของ 
การให้บริการ คือ เจ้าหน้าที่มีความเป็นมิตร/เป็นกันเอง เต็มใจให้บริการ ให้คําปรึกษาและคําแนะนํา          
กับโครงการเป็นอย่างดี มีการสนับสนุนเงินงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานต่างๆ วัตถุประสงค์ 
และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินมีความชัดเจน เป็นแหล่งเงินทุนที่ตรงตามความต้องการและเข้าถึงได้ง่าย และ
การพิจารณาให้การสนับสนุนเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ รวมทั้งมีความเห็นว่าจุดเด่นของการให้บริการ 
คือ การเปิดโอกาสให้โครงการได้ดําเนินงานอย่างเต็มที่ 

   ๒) จุดด้อยหรือประเด็นที่ไม่พึงพอใจของการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่าง   
มีความเห็นว่าจุดด้อย คือ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนมีความซับซ้อนเข้าใจยาก และระยะ 
เวลาในการพิจารณาโครงการนานมาก การขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญที่คอยให้คําปรึกษา การประสานงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่และโครงการน้อยมาก เช่น ไม่แจ้งความคืบหน้าของโครงการ แจ้งกําหนดการในการลงพ้ืนที่
เพ่ือติดตามโครงการไม่ชัดเจน เป็นต้น นอกจากน้ัน แบบฟอร์มเรื่องการเบิกจ่ายเงินไม่ชัดเจน ขึ้นกับเจ้าหน้าที่
แต่ละคน ทําให้มีความล่าช้าเรื่องการเบิกจ่าย รวมท้ังช่องทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณมีไม่เพียงพอ ในกรณีเงินกู้ การเข้าถึงกองทุนสิ่งแวดล้อมมีเพียงช่องทางเดียว คือ ธนาคารกรุงไทย 
ควรเพ่ิมสถาบันการเงินอ่ืนด้วย 
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ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๔๑ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

  ๓) ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอให้เพ่ิม
ช่องทางประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย และปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน รองลงมา คือ ควรจัดส่งข้อมูล
กองทุนสิ่งแวดล้อมให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร และประชาชนให้ทั่วถึงและสม่ําเสมอ มีข้อเสนอให้
กองทุนสิ่งแวดล้อมจัดให้มีตัวอย่างโครงการที่เป็นต้นแบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการขอรับการสนับสนุนโครงการ
อ่ืนๆ ต่อไป รวมทั้งการนําเสนอการดําเนินงานโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากน้ัน มีข้อเสนอให้กองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสื่อ e-learning เพ่ือเผยแพร่ให้กับชุมชน 
โดยนําเสนอในรูปแบบการ์ตูน เรื่องสั้น เพ่ือให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย 

๕.๒  กลุ่มผู้ได้รบัผลกระทบจากโครงการ 

  ๕.๒.๑ สถานภาพท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการมากที่สุด 
รองลงมา เป็นประชาชนในระยะ ๑ กิโลเมตรจากโครงการ หน่วยงานราชการในระยะ ๑ กิโลเมตรจาก
โครงการ ประชาชนในระยะมากกว่า ๑ กิโลเมตรจากโครงการ และหน่วยงานราชการในระยะมากกว่า ๑ 
กิโลเมตรจากโครงการ ตามลําดับ 

  ๕.๒.๒ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ การสํารวจ
การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ทราบว่าโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่      
เคยเข้าร่วมโครงการ (กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ จะข้ามไปตอบตอนที่ ๓)    

  ๕.๒.๓ ความพึงพอใจต่อรูปแบบ/ผลกระทบ/ผลลัพธ์ จากการดําเนินโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๖ ซึ่งพิจารณาเป็นแต่ละ
ประเด็นได้ดังน้ี 

 ๑) ความพึงพอใจต่อลักษณะ หรือรูปแบบโครงการที่เจ้าของโครงการดําเนินการ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อลักษณะ/รูปแบบกิจกรรมของโครงการที่ได้มีส่วนเข้าร่วมดําเนินการ รองลงมา
มีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ และการดําเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่ ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมและการให้ข้อมูล ตามลําดับ 

 ๒) ความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองลงมา มีความพึงพอใจต่อผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อระบบสังคมและวิถีชีวิตของชุมชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชน ตามลําดับ 

   ๓) ความพึงพอใจต่อผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ รองลงมา มีความพึงพอใจต่อการต่ืนตัว/
เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ มีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตที่ดีจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ และมีความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการฟ้ืนตัว
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ ตามลําดับ 
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บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

   ๕.๒.๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการและสิ่งที่อยากให้แก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับโครงการ 

   ๑) กลุ่มตัวอย่างระบุประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการในประเด็นการเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในชุมชนมากท่ีสุด รองลงมา ระบุว่าได้เรียนรู้วิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง สภาพแวดล้อมดีขึ้น ได้ความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน สามารถสร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามลําดับ 

   ๒) สิ่งที่อยากให้แก้ไขปรับปรุงเก่ียวกับโครงการ คือ อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้ และ
ให้คําปรึกษากับโครงการ รองลงมา คือ ให้มีการซื้ออุปกรณ์ในการดูแลจัดการขยะอย่างต่อเน่ือง ให้มีการทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์เก่ียวกับโครงการ เช่น โครงการคัดแยกขยะ ให้ประสานงานกับหน่วยงานราชการในระดับ
จังหวัด และระดับท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ ให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาเส้นทางเดินป่า เพ่ือศึกษาป่าชุมชน 
และทําทางรอบผืนป่าเป็นแนวกันไฟ ให้หน่วยงานราชการรับฟังข้อมูลจากชุมชนให้มากขึ้น และจัดอบรมชนิด
ของพืชที่มีประโยชน์เพ่ือนํามาใช้ทําสมุนไพร ให้มีโครงการเกี่ยวกับการเกษตร การหาพืชผลทางการเกษตรที่
เหมาะสมในการเพาะปลูก และหาตลาดรองรับให้ชุมชน อยากให้มีการแก้ไขเรื่องกลิ่นของบ่อขยะ และมีการ
เยียวยาชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้พ้ืนที่บ่อขยะ และให้มีการขยายพ้ืนที่โครงการให้มากขึ้น รวมท้ังอยากให้มีการจัด
กิจกรรมให้กับนักเรียน เพ่ือปลูกฝังการดูแลจัดการขยะในชุมชน และให้มีการฝึกอบรมเป็นวิทยากรในระดับสูงขึ้น 
ตามลําดับ 

  ๕.๒.๕ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” โดยระบุได้ยินจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐมากที่สุด รองลงมา ได้ยินจากวิทยุ  
จากผู้นําชุมชน/เพ่ือนบ้าน จากโทรทัศน์ จากโซเชียลมีเดีย จากแหล่งอ่ืนๆ (โครงการ/อบรม/ประชุม) จากเว็บไซต์
กองทุนสิ่งแวดล้อม จากหนังสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสาร จากส่ือประชาสัมพันธ์กองทุนฯ และจากบิลบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ (กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” จะข้ามไปตอบเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ)   

  เมื่อถามถึงหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบหน้าที่ของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มที่ทราบหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ระบุว่ามีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ภาครัฐ และภาคเอกชนในการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีหน้าที่ส่งเสริม
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ตามลําดับ  

  เมื่อถามถึงการพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม (เฉพาะผู้ที่
เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม”) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุเคยพบเห็นข้อมูลข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ โดยกลุ่มที่เคยพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ ระบุว่า    
พบเห็นผ่านทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผ่านทางโทรทัศน์ ผ่านทางผู้นําชุมชน/เพ่ือนบ้าน ผ่านทางเว็บไซต์กองทุน
สิ่งแวดล้อม ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ผ่านทางหนังสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสาร 
ผ่านทางวิทยุ ผ่านทางอ่ืนๆ (โครงการ/อบรม/ประชุม) และผ่านทางบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ   
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  เมื่อถามถึงระดับของความพึงพอใจในด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
เน้ือหาที่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากท่ีสุด รองลงมา มีความพึงพอใจต่อ
การประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจต่อมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และ
มีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในด้านความถี่ในการประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ  

๕.๒.๖ ประเด็นที่อยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการประชาสัมพันธ์และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง
อยากรู้มากที่สุดเกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 ๑) กลุ่มตัวอย่างระบุประเด็นที่อยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการประชาสัมพันธ์มากที่สุด 
ในด้านเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย และเข้าถึงง่าย รองลงมา ด้านการจัดอบรม ให้ความรู้    
ที่เก่ียวข้องกับกองทุนฯ ให้กับหน่วยงานท้องถิ่น ด้านการปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย และ
น่าสนใจ และการจัดทําคู่มือที่เก่ียวข้องให้เข้าใจง่าย ตามลําดับ 

  ๒) ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างอยากรู้มากที่สุดเก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อมและอยากให้กองทุน
สิ่งแวดล้อมนําเสนอมากที่สุด คือ การแนะนํากองทุนฯ บทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ รองลงมา คือ ให้ความรู้กับ
ชุมชนในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช้ีแจงรายละเอียด เง่ือนไข หลักเกณฑ์การ
พิจารณา ข้อกําหนดต่างๆ และขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ แนะนําช่องทางการเข้าถึงกองทุนฯ และ
ยกตัวอย่างโครงการท่ีสามารถดําเนินการขอทุนได้เป็นกรณีศึกษา และการให้ความรู้กับชุมชนในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ การทําแนวเขตป่า การจัดการนํ้าในชุมชน การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ทางภูมิอากาศ ตามลําดับ  

๕.๓  ปญัหาอุปสรรคจากการดาํเนินโครงการสาํรวจความคดิเห็นของผู้มีส่วนไดเ้สยี 

 1) การสอบถามกลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 พบว่า บางโครงการ
ไม่มีข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail เป็นต้น และข้อมูลผู้ประสานงานของโครงการ ทําให้เกิด
ความล่าช้าในการดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

 2) การสอบถามกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ พบว่า มีบางโครงการยังอยู่ในระหว่างรับรอง
แผนการเบิกจ่าย ทําให้ยังไม่สามารถดําเนินโครงการได้จึงยังไม่เห็นผลสําเร็จ เน่ืองจากการดําเนินโครงการ   
ยังอยู่ในช่วงต้นของแผนงาน ดังน้ันกลุ่มตัวอย่างผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการจึงไม่สามารถตอบแบบสอบถาม
หรือแสดงความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการได้ 

 3) แบบสอบถามชุดผู้ย่ืนข้อเสนอกองทุนฯ ในประเด็นความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของกองทุน
สิ่งแวดล้อม บางข้อกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถตอบได้ เช่น ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอํานวย    
ความสะดวก และด้านคุณภาพของการให้บริการ เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างประสานงานกับกองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อมผ่านทางโทรศัพท์ ไม่เคยเข้าไปที่กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงไม่สามารถให้คําตอบได้       
บางกลุ่มตัวอย่างประสานงานผ่านสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จึงไม่สามารถ      
ตอบประเด็นความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๔๔ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

 4) แบบสอบถามชุดผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ หัวข้อการรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” หรือไม่ ทั้งน้ี 
หากไม่เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” จะข้ามไปตอบข้ออยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการปรับปรุง
การประชาสัมพันธ์อย่างไรบ้าง ในประเด็นน้ี กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” จะไม่
สามารถตอบได้ว่าอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์อย่างไรบ้าง 

5.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

๑) เสนอให้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและข้อกําหนดในการขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมถึงตัวอย่างโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุน
สิ่งแวดล้อมให้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น องค์กรต่างๆ และชุมชน  

2) เสนอให้เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น โซเชียลมีเดีย โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ 
หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ เป็นต้น และควรมีการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือเกิดการสร้างเครือข่าย      
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมและผู้ที่ต้องการขอรับ    
การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  

3) เสนอให้ปรับปรุงเว็บไซต์ www.envfund.onep.go.th ให้มีรูปแบบที่สามารถเข้าหาข้อมูลได้ง่าย 
และพัฒนาข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการนําเสนอข้อมูลและผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาของโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นตัวอย่างโครงการท่ีเป็นต้นแบบเพ่ือเป็นแนวทาง       
ในการขอรับการสนับสนุนโครงการอ่ืนๆ ต่อไป 

4) เสนอให้เพ่ิมสื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ e-learning เพ่ือเผยแพร่ให้กับชุมชน โดยนําเสนอ  
ในรูปแบบการ์ตูนหรือเรื่องสั้น เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจและสามารถเข้าใจง่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

บทที่ 6 
ร่างแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสํารวจ

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ประจําปีบญัชี ๒๕๖1  

(ดําเนินการประจําปีบญัชี ๒๕๖2) 

 

 
 

 

 

 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๔๕ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

บทที่ 6 ร่างแผนปรับปรุงการให้บรกิาร 
จากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

ประจําปีบัญช ี๒๕๖1 (ดําเนินการประจําปีบัญชี ๒๕๖2) 
 
 จากการวิเคราะห์ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกองทุนสิ่งแวดล้อม และประเด็น
ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง จึงได้นํามาพิจารณาจัดทําร่างแผนการปรับปรุงการให้บริการฯ    
โดยแผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจําปีบัญชี ๒๕๖1 
(ดําเนินการประจําปีบัญชี ๒๕๖2) ประกอบด้วย โครงการ /กิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม ๑ :  การเผยเพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือหรือเอกสารอ่ืนๆ เช่น คู่มือแนะนํากองทุน
สิ่งแวดล้อม คู่มือสําหรับการเขียนข้อเสนอโครงการ และคู่มือสําหรับการดําเนินงาน
โครงการ 

กิจกรรม ๒ :  การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศสําหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย ในเว็บไซต์กองทุน
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม ๓ :  การพัฒนาเครือข่ายการเป็นพ่ีเลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการ 

กิจกรรม ๔ :  การพัฒนาสื่อเพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม ๕ :  การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนในลักษณะชุดโครงการสําหรับโครงการตาม
มาตรา ๒๓ (๔)  

 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561  ๔๖ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

แผนปรบัปรงุการใหบ้ริการจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ประจําปบีญัชี ๒๕๖1 (ดําเนนิการประจําปบีญัชี ๒๕๖2) 

โครงการ /กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด ผลลัพธ์ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. 
๖1 

พ.ย. 
๖1 

ธ.ค. 
๖1 

ม.ค. 
๖2 

ก.พ. 
๖2 

มี.ค. 
๖2 

เม.ย. 
๖2 

พ.ค. 
๖2 

มิ.ย. 
๖2 

ก.ค. 
๖2 

ส.ค. 
๖2 

ก.ย. 
๖2 

๑. การเผยเพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือ
หรือเอกสารอื่นๆ  เช่น  คู่ มือแนะนํ า
กองทุนสิ่งแวดล้อม คู่ มือสําหรับการ
เขียนข้อเสนอโครงการ และคู่มือสําหรับ
การดําเนินงานโครงการ 
เป้ าประสงค์  หน่ วยงาน /องค์ กรได้
รับทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
สิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายที่ท้าทาย หน่วยงาน/องค์กรได้
รับทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
สิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ :  
๑.  ปรับปรุงคู่มือหรือเอกสารอื่นๆ อย่างน้อย 

๓ ฉบับ 
๒.  คู่มือหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ได้รับการเผยแพร่ให้กับหน่วยงาน/องค์กร
ต่างๆ อย่างน้อย ๕๐๐ ฉบับ 

เชิงคุณภาพ : หน่วยงาน/องค์กรที่มีสิทธิ์ขอรับ
การสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตาม
โครงการมาตรา ๒๓(๑)  ๒๓(๓) และ ๒๓(๔) 
ได้ รับทราบถึงข้อมูลและวิ ธีเขียนข้อสนอ
โครงการที่ถูกต้องและชัดเจน 

ผู้ขอรับการสนับสนุนเงิน
จากกองทุนสิ่ งแวดล้อม
ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 
 

 

            

๒. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศสําหรับทุก
กลุ่มเป้าหมายในเว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ ฐานข้อมูลสารสนเทศใน
เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม ที่เผยแพร่
ข้อ มูล ถูก ต้อง ครบ ถ้วนและทัน ต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
เป้าหมายที่ท้าทาย หน่วยงาน/องค์กรได้
รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
สิ่งแวดล้อม ผ่านเว็บไซต์กองทุน
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา  
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์
กองทุนสิ่ งแวดล้อม  มีการเผยแพร่ข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน  และทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน 

มีช่องทาง และรูปแบบการ
สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
ก า ร สื่ อ ส า ร กั บ ก ลุ่ ม 
เป้าหมายทางเว็บไซต์ และ 
Application 
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ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561  ๔๗ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

โครงการ /กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด ผลลัพธ์ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. 
๖1 

พ.ย. 
๖1 

ธ.ค. 
๖1 

ม.ค. 
๖2 

ก.พ. 
๖2 

มี.ค. 
๖2 

เม.ย. 
๖2 

พ.ค. 
๖2 

มิ.ย. 
๖2 

ก.ค. 
๖2 

ส.ค. 
๖2 

ก.ย. 
๖2 

๓. การพัฒนาเครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยง
ในการเขียนข้อเสนอโครงการ 
เป้าประสงค์ มีเครือข่ายพี่เลี้ยงที่สามารถ
ถ่ายทอดข้อมูลและวิธีการเขียนข้อเสนอ
โครงการที่ ถูกต้องให้กับหน่วยงาน/
องค์กรที่มาขอรับคําแนะนําได้ 
เป้าหมายที่ท้าทาย เครือข่ายพี่เลี้ยง
สามารถสนับสนุนให้องค์กร/หน่วยงาน
สามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ : จํ าน วนค รั้ งการประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ การเพื่ อพัฒนาเครื่องมื อ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานเครือข่ายการเป็นพี่
เลี้ยงที่มีส่วนร่วมในการจัดทําข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ:  เครือข่ายพี่เลี้ยงสามารถถ่ายทอด
ข้อมูลและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการที่ถูกต้อง
ให้กับหน่วยงาน/องค์กรที่มาขอรับคําแนะนํา 

เครือข่ายพี่เลี้ยงที่ผ่านการ
ประชุมเชิ งปฏิบั ติการมี
ความเชี่ยวชาญในการเขียน
ข้อเสนอโครงการมากขึ้น 

            

๔ . การพัฒนาสื่ อ เพื่ อการเผยแพ ร่
ประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม 
เป้ าป ระส งค์  สื่ อ เพื่ อ ก าร เผยแพ ร่
ประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อมได้รับ
การพัฒนา 
เป้าหมายที่ท้าทาย หน่วยงาน/องค์กรได้
รับทราบข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับกองทุน
สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องครบถ้วน และ
ทันต่อสถานการณ์ที่ถูกต้องและชัดเจน 
ผ่านสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุน
สิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ : สื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กองทุนสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๓ สื่อ 
เชิงคุณภาพ : หน่วยงาน/องค์กรได้รับทราบ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และทันต่อสถานการณ์ ที่
ถูกต้องและชัดเจน 
 

สื่ อ เ พื่ อ ก า ร เผ ย แ พ ร่
ประชาสัม พัน ธ์กองทุน
สิ่ ง แ วด ล้ อ ม ไ ด้ รับ ก าร
พัฒนาให้ เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
 

            

๕. การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนใน
ลักษณะชุดโครงการสําหรับโครงการ
ตามมาตรา ๒๓ (๔) 

เชิงปริมาณ : ชุดโครงการสําหรับโครงการตาม
มาตรา ๒๓ (๔) ได้รับการพัฒนาจํานวนไม่
น้อยกว่า ๑ ชุด 

มีการใช้ประโยชน์จากชุด
โครงการสําหรับโครงการ
ต า ม ม า ต ร า  ๒ ๓  (๔ ) 

            



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561  ๔๘ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

โครงการ /กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด ผลลัพธ์ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. 
๖1 

พ.ย. 
๖1 

ธ.ค. 
๖1 

ม.ค. 
๖2 

ก.พ. 
๖2 

มี.ค. 
๖2 

เม.ย. 
๖2 

พ.ค. 
๖2 

มิ.ย. 
๖2 

ก.ค. 
๖2 

ส.ค. 
๖2 

ก.ย. 
๖2 

เป้าประสงค์ ชุดโครงการสําหรับโครงการ
ตามมาตรา ๒๓ (๔ ) ได้ รับการพัฒนา
เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมายที่ท้าทาย กลุ่มผู้สนใจมีโอกาส
เข้าถึงแหล่งเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 

เชิงคุณภาพ  : กลุ่ม เป้ าหมายที่ขอรับการ
สนับสนุนตามมาตรา ๒๓ (๔ ) ได้รับทราบ
ข้อมูลจากชุดโครงการที่ได้รับการพัฒนาที่มี
ความถูกต้องสมบูรณ์ 

ประกอบการวิ เคราะห์
โครงการ 
 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
ก  ตารางระดับความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

(เฉพาะผู้ท่ีตอบ ๔ และ ๕ คะแนน) 

ข แบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ตารางระดับความพึงพอใจต่อ 

การทํางานของกองทุนส่ิงแวดล้อม 
 

 

 

 

  
 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 25๖๑ ผ-1 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางระดบัความพึงพอใจต่อการทาํงานของกองทนุสิ่งแวดล้อม 

คะแนนเฉลี่ยเฉพาะผูท้ีต่อบ ๔ และ ๕ คะแนน 

 
๑. กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอกองทนุสิง่แวดล้อม 

ตารางค่าเฉลีย่ของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิง่แวดล้อม 

ประเด็น จํานวน ค่าเฉลี่ย 
(๕ คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย  
(๑๐๐ คะแนน)

ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการใหบ้ริการ    
 ด้านการย่ืนขอ้เสนอโครงการและอนุมัติโครงการ    

๑. ความเหมาะสมของแบบฟอร์มและการกรอกรายละเอียด ๑๒๑ ๔.๒๗ ๘๕.๔๕ 

  ๒. ความสะดวกในการยื่นข้อเสนอโครงการ ๑๑๘ ๔.๓๗ ๘๗.๔๖ 

  ๓. หลักเกณฑ์เง่ือนไขและข้อกําหนดของกองทุนฯในการ
พิจารณาโครงการ 

๑๑๑ ๔.๓๓ ๘๖.๖๗ 

  ๔. ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการจัดทําข้อเสนอโครงการ ๙๒ ๔.๓๓ ๘๖.๕๒ 

  ๕. การแจ้งความคืบหน้าระหว่างรอผลการพิจารณา ๑๐๒ ๔.๔๓ ๘๘.๖๓ 

  ๖. ความโปร่งใสในการพิจารณางบประมาณโครงการฯ ๑๔๐ ๔.๔๖ ๘๙.๑๔ 

  ๗. ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ ๙9 ๔.25 85.05 

 ด้านการเบิกจ่ายเงิน  
(เฉพาะผู้ย่ืนโครงการท่ีผา่นการอนุมัติ)

   

  ๘. ความรวดเร็วและการตรงต่อเวลา 93 4.53 90.54 
  ๙. ความชัดเจนในขั้นตอนการจ่ายเงิน 97 4.54 90.72 
  ๑๐. ความชัดเจนการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน ๙6 4.55 91.04 

 ด้านการติดตามประเมินผล  
(เฉพาะผู้ย่ืนโครงการท่ีผา่นการอนุมัติ)

   

  ๑๑. ความเหมาะสมของแบบฟอร์มการรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

91 4.36 87.25 

  ๑๒. ความเหมาะสมของจํานวนคร้ังในการติดตามประเมินผล ๙๔ ๔.๓๙ ๘๗.๘๗ 

  ๑๓. ความเหมาะสมของระยะเวลาการติดตามประเมินผล        
ในแต่ละคร้ัง 

๙๑ ๔.๓๘ ๘๗.๖๙ 

ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่    

  ๑. ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบ
คําถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้คําแนะนํา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
น่าเช่ือถือเป็นต้น 

๑๓๑ ๔.๖๐ ๙๑.๙๑ 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 25๖๑ ผ-2 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ประเด็น จํานวน ค่าเฉลี่ย 
(๕ คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย  
(๑๐๐ คะแนน)

  ๒. ความซื่อสตัย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไมข่อสิ่งตอบแทน  
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น

๑๔๘ ๔.๖๖ ๙๓.๒๔ 

  ๓. ความเต็มใจ และความพร้อมในการใหบ้ริการอย่างสุภาพ ๑๔๖ ๔.๖๖ ๙๓.๒๙ 

  ๔. สามารถติดต่อและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  ๑๔๔ ๔.๖๑ ๙๒.๒๒ 

  ๕. การให้บรกิารเหมือนกันทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ ๑๔๖ ๔.๖๔ ๙๒.๗๔ 

  ๖. ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ ๑๔๖ ๔.๖๒ ๙๒.๔๗ 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก    

  ๑. ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ ๙๘ ๔.๓๗ ๘๗.๓๕ 

  ๒ . จุด/ช่องการให้บริการมีความหลากหลาย และเข้าถึงได้
สะดวก  

๙๗ ๔.๓๗ ๘๗.๔๒ 

  ๓. ความเพียงพอของอุปกรณ์สําหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา 
ดินสอ กระดาษโน๊ต เป็นต้น  

๑๐๖ ๔.๓๗ ๘๗.๓๖ 

  ๔. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น นํ้าด่ืม ที่น่ัง
คอยรับบริการ บริการถ่ายเอกสาร ที่จอดรถ ห้องสุขา เป็นต้น

๑๐๖ ๔.๓๘ ๘๗.๕๕ 

  ๕. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม  ๑๐๙ ๔.๔๐ ๘๘.๐๗ 

ด้านคณุภาพของการให้บริการ    

  ๑. การให้บรกิารที่ได้รับตรงตามความต้องการ ๑๓๙ ๔.๕๕ ๙๐.๙๔ 

  ๒. ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ ๑๓๖ ๔.๕๖ ๙๑.๑๘ 

  ๓. ผลที่ได้รับจากการให้บรกิาร ๑๔๐ ๔.๕๕ ๙๑.๐๐ 

ความพึงพอใจในภาพรวม ๔.๔๖ ๘๙.๒๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 25๖๑ ผ-3 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

๒. กลุ่มผู้ได้รบัผลกระทบจากโครงการ 

ตารางค่าเฉลีย่ของกลุ่มตัวอย่างทีพ่งึพอใจต่อรปูแบบ/ผลกระทบ/ผลลพัธ์จากการดําเนนิโครงการ 

ประเด็น จํานวน ค่าเฉลี่ย 
(๕ คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย  
(๑๐๐ คะแนน)

ความพึงพอใจต่อลักษณะ หรือรูปแบบโครงการท่ีเจ้าของ
โครงการดําเนนิงาน 

   

  ๑. ลักษณะ/รูปแบบกิจกรรมของโครงการท่ีท่านได้มีส่วนเข้าร่วม
      ดําเนินการ 

๒๐๗ ๔.๖๗ ๙๓.๓๓ 

  ๒. การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ ๒๐๓ ๔.๖๕ ๙๓.๐๐ 

  ๓. การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่ ทั้ง
ในด้านการมีสว่นร่วมและการให้ข้อมลู 

๒๐๐ ๔.๖๔ ๙๒.๘๐ 

ความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึน้จากการดําเนินโครงการ    
  ๑. ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๐๓ ๔.๖๒ ๙๒.๓๒ 
  ๒. ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชน ๑๙๔ ๔.๔๔ ๘๘.๗๖ 
  ๓. ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบสังคมและวิถีชีวิตของชุมชน ๑๙๑ ๔.๔๙ ๘๙.๘๔ 

ความพึงพอใจต่อผลลัพธ์จากการดําเนนิโครงการ    
  ๑. การฟ้ืนตัวของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
ดําเนินโครงการ 

๒๐๒ ๔.๕๐ ๘๙.๙๐ 

  ๒. คุณภาพชีวิตที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื้นที่
ดําเนินโครงการ 

๒๐๔ ๔.๔๙ ๘๙.๘๐ 

  ๓. การต่ืนตัว /เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ 

๒๐๒ ๔.๕๗ ๙๑.๔๙ 

  ๔. การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนิน
โครงการ 

๑๙๗ ๔.๖๓ ๙๒.๖๙ 

  ๕ . บทเรียนและประสบการณ์ ต่างๆที่ เกิดจากการดําเนิน
โครงการ 

๒๐๔ ๔.๕๖ ๙๑.๒๗ 

ความพึงพอใจในภาพรวม ๔.๕๗ ๙๑.๓๘ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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   คําช้ีแจง : กองทุนส่ิงแวดลอม จัดทําแบบสอบถามนี้ขึ้นเพื่อนําขอมูลมาใชในการพัฒนาการบริการใหดีย่ิงขึ้น 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของกลุมตัวอยาง   
ประเภทโครงการ เงินอุดหนุน เงินกู 
สถานะโครงการ          ผานการอนุมัติ            ไมผานการอนุมัติ      อยูระหวางการพิจารณา  
ประเภทองคกร         องคกรเอกชนดานส่ิงแวดลอม           องคกรปกครองสวนทองถ่ิน     สวนราชการ      รัฐวิสาหกิจ 
                      ภาคเอกชน                                       ประชาชนทั่วไป 
โปรดระบุ email / เบอรโทรศัพทของผูตอบแบบสอบถาม ที่สามารถตดิตอได ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที่ 2 การรบัรูขอมูลและการประชาสัมพันธเกี่ยวกับกองทุนส่ิงแวดลอม 

2.1 ทานเคยไดยินช่ือ “กองทุนส่ิงแวดลอม” มากอนหรือไม? 
       เคยไดยิน ไดยินจาก วิทยุ โทรทัศน  ผูนําชุมชน เพื่อนบาน เจาหนาที่ภาครัฐ   การประชุม/สัมมนา  เว็บไซต 
      ไมเคยไดยิน (จบการสัมภาษณ) 

2.2 ทานทราบหรือไมวากองทุนส่ิงแวดลอมมีหนาที่ใดบาง? 
                 ทราบ หนาที่..................................................................................................................................................... 
                     ไมทราบ 

2.3 ความพึงพอใจดานการประชาสัมพันธของกองทุนส่ิงแวดลอม 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

พึงพอใจมาก 

(5) 

พึงพอใจ 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

ควรปรับปรุง 

(2) 

ควรปรับปรุง       
อยางเรงดวน 

(1)

1. เนื้อหาที่ประชาสัมพันธมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช
ประโยชนได 

     

2. ความเหมาะสมในดานความถ่ีในการประชาสัมพันธ      
3. มีชองทางการประชาสัมพันธที่หลากหลาย      
4. ความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธหลักเกณฑเงื่อนไขและ

ขอกําหนดในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอม
     

2.4 ทานอยากใหกองทุนส่ิงแวดลอมดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาการประชาสัมพันธอยางไรบาง? 
1) …………………….………………………………………...................................................................................... 
2) …………………….………………………………………...................................................................................... 
3) …………………….………………………………………...................................................................................... 

2.5 เรื่องที่ทานอยากรูมากที่สุดเกี่ยวกับกองทุนส่ิงแวดลอมและอยากใหกองทุนส่ิงแวดลอมนําเสนอคือเรื่องใด? 
1) …………………….………………………………………...................................................................................... 
2) …………………….………………………………………...................................................................................... 
3) …………………….………………………………………...................................................................................... 

แบบสอบถามการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
จากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปี 2561   

ชุด ผู้ยื่นข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อม

1 2 3 

3 21 

5 6

1 

2 

1 

2 

4  

1 2
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจตอการทํางานของกองทุนส่ิงแวดลอม 
ทานมีความพึงพอใจตอการทํางานของกองทุนส่ิงแวดลอมในระดับใด? 
(สําหรับกลุมผูย่ืนขอเสนอโครงการทีไ่มไดรบัอนุมัติ และกลุมผูย่ืนที่อยูระหวางการพิจารณา ไมตองถามขอ 8-13 ) 

3.1 ทานติดตอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่ิงแวดลอมจากหนวยงานใด 
สํานักงานกองทุนส่ิงแวดลอม ธนาคารกรุงไทย สํานักงานส่ิงแวดลอมภาค  
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด อื่นๆ ........................................................  

 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจมาก

(5) 

พึงพอใจ 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

ควรปรับปรุง

(2) 

ควรปรับปรุง     

อยางเรงดวน

(1)

3.2 ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ   
   ดานการย่ืนขอเสนอโครงการและอนุมัติโครงการ   

1) ความเหมาะสมของแบบฟอรมและการกรอกรายละเอียด   
2) ความสะดวกในการย่ืนขอเสนอโครงการ   
3) หลักเกณฑเงื่อนไขและขอกําหนดของกองทุนฯในการพิจารณาโครงการ   
4) ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการจัดทําขอเสนอโครงการ   
5) การแจงความคืบหนาระหวางรอผลการพิจารณา   
6) ความโปรงใสในการพิจารณางบประมาณโครงการฯ   
7) ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ   

   ดานการเบิกจายเงิน (เฉพาะผูย่ืนโครงการที่ผานการอนุมตัิ)   
8) ความรวดเร็วและการตรงตอเวลา   
9) ความชัดเจนในขั้นตอนการจายเงิน   
10) ความชัดเจนการติดตามตรวจสอบการใชจายเงิน   

   ดานการติดตามประเมินผล (เฉพาะผูย่ืนโครงการทีผ่านการอนุมัติ)   
11) ความเหมาะสมของแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงาน   
12) ความเหมาะสมของจํานวนคร้ังในการติดตามประเมินผล   
13) ความเหมาะสมของระยะเวลาการติดตามประเมินผลในแตละคร้ัง   

3.3 ดานการใหบรกิารของเจาหนาที่   
1) ความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม ชี้แจง 

ขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง นาเช่ือถือ เปนตน
     

2) ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอส่ิงตอบแทน ไมรับสินบน 
ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

     

3) ความเต็มใจ และความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ   
4) สามารถติดตอและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว    
5) การใหบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ   
6) ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ   

   
   

3 21 

54  
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ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจมาก

(5) 

พึงพอใจ 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

ควรปรับปรุง

(2) 

ควรปรับปรุง     

อยางเรงดวน

(1)

3.4 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก   
1) ปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ   
2) จุด/ชองการใหบริการมีความหลากหลาย และเขาถึงไดสะดวก   
3) ความเพียงพอของอุปกรณสําหรับผูรับบริการ เชน ปากกา ดินสอ  

กระดาษโนต เปนตน  
     

4) ความเพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวก เชน น้ําด่ืม ที่นั่งคอยรับบริการ
บริการถายเอกสาร ที่จอดรถ หองสุขา เปนตน

     

5) ความสะอาดของสถานที่ใหบริการในภาพรวม      
3.5 ดานคุณภาพของการใหบริการ      

1) การใหบริการที่ไดรับตรงตามความตองการ      
2) ความครบถวน ถูกตอง ของการใหบริการ      
3) ผลที่ไดรับจากการใหบริการ      

 
ตอนที่ 4 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่น  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

4.1 จุดเดนของการใหบริการของกองทุนส่ิงแวดลอม 
1) …………………….………………………………………...................................................................................... 
2) …………………….………………………………………...................................................................................... 
3) …………………….………………………………………...................................................................................... 
4) …………………….………………………………………...................................................................................... 

4.2 จุดดอย/ประเด็นที่ไมพึงพอใจ  
1) …………………….………………………………………...................................................................................... 
2) …………………….………………………………………...................................................................................... 
3) …………………….………………………………………...................................................................................... 
4) …………………….………………………………………...................................................................................... 

4.3 ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการใหบริการของกองทุนส่ิงแวดลอม 
1) …………………….………………………………………...................................................................................... 
2) …………………….………………………………………...................................................................................... 
3) …………………….………………………………………...................................................................................... 
4) …………………….………………………………………...................................................................................... 
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      คําชี้แจง : กองทนุส่ิงแวดลอม จัดทาํแบบสอบถามนี้ข้ึนเพื่อนาํขอมูลมาใชในการพัฒนาการบริการใหดียิง่ข้ึน  
       โครงการท่ีเขารวม ................................................................................................ จังหวดั ............................. 
 

ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของกลุมตัวอยาง   
เพศ                 ชาย          หญิง  
อายุ           ตํ่ากวา 20 ป                     20-30ป                31 - 40 ป         41 – 50 ป             51 – 60 ป                 61 ปขึ้นไป  
ระดับการศึกษาสูงสุด        ตํ่ากวาปริญญาตรี      ปริญญาตรี                  สูงกวาปริญญาตรี           
อาชีพ             นักเรียน/นักศึกษา               ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ               พนักงานบริษัทเอกชน          รับจางทั่วไป           เกษตรกร 
                    ธุรกิจสวนตัว/คาขาย           พอบาน/แมบาน                         เกษียณ                    วางงาน                อื่นๆ ระบุ.................. 
ประเภทของผูไดรับผลกระทบจากโครงการ         หนวยงานราชการในระยะ 1 กิโลเมตรจากโครงการ 
         หนวยงานราชการในระยะมากกวา 1 กิโลเมตรจากโครงการ             ประชาชนในระยะ 1 กิโลเมตรจากโครงการ 
         ประชาชนในระยะมากกวา 1 กิโลเมตรจากโครงการ           ผูปฏิบัติงานในโครงการ            อื่นๆ ระบุ................. 
โปรดระบุ email / เบอรโทรศัพทของผูตอบแบบสอบถาม ที่สามารถติดตอได  ………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        
ตอนท่ี 2 การรับรูขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม 

2.1 ทานทราบหรอืไมวาโครงการฯ นี้ไดรับทนุสนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอม 
      ทราบ                      ไมทราบ 

2.2 ทานเคยเขารวมโครงการฯ ดังกลาวหรือไม 
      เคยเขารวมโครงการ (ถามตอขอ 2.3)                            ไมเคยเขารวมโครงการ (ขามไปตอบ ตอนที่ 3)                         

2.3 ทานมีความพึงพอใจตอรูปแบบ/ผลกระทบ/ผลลัพธจากการดําเนินโครงการฯในระดับใด? 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

พึงพอใจมาก
(5)

พึงพอใจ
(4)

ปานกลาง 
(3) 

ควรปรับปรุง 
(2) 

ควรปรับปรุง       
อยางเรงดวน (1)

2.3.1  ความพึงพอใจตอลักษณะ หรือรูปแบบโครงการทีเ่จาของ
โครงการดําเนนิงาน 

     

1) ลักษณะ/รูปแบบกิจกรรมของโครงการที่ทานไดมีสวนเขารวม 
ดําเนินการ 

     

2) การเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการ      

3) การดําเนินงานของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการในพื้นที่ 
ทั้งในดานการมีสวนรวมและการใหขอมูล 

     

2.3.2  ความพึงพอใจตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนนิ
โครงการ 

     

1) ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม      

2) ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอระบบเศรษฐกิจของชุมชน      

3) ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอระบบสังคมและวิถีชีวิตของชุมชน      

1 2 

1 2 3 5 

1 2 3

4

1 2 3 4 

10 6 97 8

5

แบบสอบถามการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
จากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปี 2561   

ชุด ผู้ได้รบัผลกระทบจากโครงการ 

6

1 2

1 

2 3

4 5 6

1 2 
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ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

พึงพอใจมาก 
(5) 

พึงพอใจ 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ควรปรับปรุง 
(2) 

ควรปรับปรุง       
อยางเรงดวน (1) 

 

2.3.3  ความพึงพอใจตอผลลัพธจากการดําเนินโครงการ      

1) การฟนตัวของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่
ดําเนินโครงการ 

     

2) คุณภาพชีวิตที่ดีจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมในพื้นที่
ดําเนินโครงการ 

     

3) การต่ืนตัว /เตรียมพรอมรับกับสถานการณการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอมในพื้นที่ดําเนินโครงการ 

     

4) การมีสวนรวมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมในพื้นที่ดําเนิน
โครงการ 

     

5) บทเรียนและประสบการณตางๆท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ      

 
2.4 ประโยชนที่ทานไดรบัจากโครงการฯดังกลาวคือเรื่องใดบาง? 

1) …………………….………………………………………...................................................................................... 
2) …………………….………………………………………...................................................................................... 
3) …………………….………………………………………...................................................................................... 
4) …………………….………………………………………...................................................................................... 

2.5 สิ่งที่ทานอยากใหแกไขปรบัปรุงเก่ียวกับโครงการฯดังกลาวคือเรื่องใดบาง? 
1) …………………….………………………………………...................................................................................... 
2) …………………….………………………………………...................................................................................... 
3) …………………….………………………………………...................................................................................... 
4) …………………….………………………………………...................................................................................... 
 

ตอนท่ี 3 การรับรูขอมูลและการประชาสัมพนัธเกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดลอม 
3.1 ทานเคยไดยินช่ือ “กองทุนส่ิงแวดลอม” มากอนหรือไม? 

      เคยไดยิน จาก   วิทยุ     โทรทัศน    ผูนําชุมชน   เพื่อนบาน   เจาหนาที่ภาครัฐ     เว็บไซต 
      ไมเคยไดยิน (ขามไปตอบ ขอ 3.5-3.6) 
3.2 ทานทราบหรือไมวากองทุนส่ิงแวดลอมมีหนาที่ใดบาง? 

                 ทราบ หนาที่............................................................................................................................................................... 

                     ไมทราบ 
3.3 ทานเคยพบเห็นขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธของกองทุนส่ิงแวดลอมบางหรอืไม? 

      เคยพบเหน็  จาก   วิทยุ     โทรทัศน    ผูนําชุมชน   เพื่อนบาน   เจาหนาที่ภาครัฐ     เว็บไซต 
      ไมเคย 
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2 

1 

2 

1 
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3.4 ทานมีความพึงพอใจในดานการประชาสัมพันธของกองทุนส่ิงแวดลอมในระดับใด? 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

พึงพอใจมาก 
(5) 

พึงพอใจ 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ควรปรับปรุง 
(2) 

ควรปรับปรุง       
อยางเรงดวน (1) 

1) เนื้อหาที่ประชาสัมพันธมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช
ประโยชนได 

     

2) ความเหมาะสมในดานความถ่ีในการประชาสัมพันธ      
3) มีชองทางการประชาสัมพันธที่หลากหลาย      
4) ความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธของกองทุนส่ิงแวดลอม      

 

3.5 ทานอยากใหกองทุนส่ิงแวดลอมดาํเนินการปรับปรุงการประชาสัมพันธอยางไรบาง? 
1) …………………….………………………………………...................................................................................... 
2) …………………….………………………………………...................................................................................... 
3) …………………….………………………………………..................................................................................... 

 
3.6 เรื่องที่ทานอยากรูมากที่สดุเก่ียวกับกองทนุส่ิงแวดลอมและอยากใหกองทนุส่ิงแวดลอมนาํเสนอคือเรื่องใด? 

1) …………………….………………………………………...................................................................................... 
2) …………………….………………………………………...................................................................................... 
3) …………………….………………………………………...................................................................................... 
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