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บทสรปุผู้บริหาร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และให้ Third Party เป็นผู้ดําเนินการสํารวจ 
เพ่ือให้เกิดความเป็นกลาง เที่ยงตรง แม่นยํา และนําข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนา        
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์      
เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ขอบเขตในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย         
๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการ จํานวน ๒๘ ราย (กลุ่มที่อยู่ระหว่างพิจารณา กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอ
แล้วไม่ได้รับการอนุมั ติ และกลุ่มผู้ที่ ย่ืนข้อเสนอแล้วได้รับการอนุมั ติ) และกลุ่มผู้ที่ ได้รับผลกระทบ              
จากการดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จํานวน ๑๘ โครงการ โดย
สํารวจจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการที่อยู่ในพ้ืนที่โดยรอบโครงการ  โดยดําเนินการ
สํารวจระหว่างในระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สรุปผลการสํารวจและ
ข้อเสนอได้ ดังน้ี 

 กลุ่มผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการ 
๑. สถานภาพท่ัวไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดหรือร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ย่ืนข้อเสนอต่อกองทุน

สิ่งแวดล้อมประเภทเงินอุดหนุน โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๗๘.๕๘ เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ร้อยละ 
๑๐.๗๑ เป็นโครงการที่ ไม่ผ่านการอนุมั ติ และร้อยละ ๑๐.๗๑ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา              
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองลงมาเป็นองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม      
และส่วนราชการ  

 
ประเภทของการย่ืนข้อเสนอของกลุ่มตัวอย่าง 
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 ๒. การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” มาก่อน โดยช่องทางที่ได้ยินส่วนใหญ่หรือร้อยละ 
๕๖ .๔๑  ได้ยินจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รองลงมาร้อยละ ๒๐ .๕๑  จากเว็บไซต์กองทุน ร้อยละ ๗ .๗๐              
จากหนังสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสาร ร้อยละ ๕ .๑๔ จากสื่อโซเชียลมีเดีย ร้อยละ ๒ .๕๖ จากโทรทัศน์          
ผู้นําชุมชน/เพ่ือนบ้าน สื่อประชาสัมพันธ์กองทุน และบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๙๖.๔๓ ทราบหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยระบุว่ากองทุนฯ 
มีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๑๓.๑๐ ระบุ
ว่ามีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๒๕.๐๐ ระบุว่ามี
หน้าที่ให้การสนับสนุนงบประมาณกับหน่วยงานท่ีดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๗.๑๔ ระบุว่ามีหน้าที่ดูแล
เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร้อยละ ๓.๕๗ ระบุว่ามีหน้าที่ให้การสนับสนุนโครงการเฉพาะ
ด้านขยะและนํ้าเสีย 

ช่องทางการรบัรู้  (เฉพาะผูท้ี่เคยได้ยิน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประเด็นความพึ งพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่ งแวดล้อม  เป็นการวัด                
ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้าน       
การประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอใจด้านเน้ือหาที่
ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๓๙ 
รองลงมามีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อกําหนดในการขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ ถัดมาคือมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 
ที่หลากหลาย อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๒๑ และพึงพอใจต่อความเหมาะสมในด้านความถี่   
ในการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย ๔.๑๘ 
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คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ประเด็นที่กลุ่มเป้าหมายอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมปรับปรุง/พัฒนาการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
คําถามปลายเปิดพบว่า ร้อยละ ๕๒.๖๔ ต้องการให้เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น โซเซียล
มีเดีย โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ เป็นต้น รองลงมา ร้อยละ ๔๒.๑๐ ต้องการให้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านหน่วยงานท้องถิ่น และร้อยละ ๕.๒๖ ต้องการให้
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

 ประเด็นที่ผู้ย่ืนข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อมอยากรู้มากที่สุดและอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อม
นําเสนอ ซึ่งเป็นคําถามปลายเปิด พบว่า ร้อยละ ๓๖.๓๖ ต้องการให้นําเสนอตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมท่ี
กองทุนสิ่ งแวดล้อมให้การสนับสนุน รองลงมา ร้อยละ ๒๔ .๒๔  ต้องการให้ นําเสนอบทบาทหน้าที่                    
การบริหารงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๑๘ .๑๘  ต้องการให้ นําเสนอข้อมูลการดูแลจัดการ            
ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เข้าใจง่าย และนําเสนอหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและข้อกําหนดในการขอรับสนับสนุนที่
ชัดเจนและเข้าใจง่าย และร้อยละ ๓.๐๔ ต้องการให้นําเสนอตัวอย่างโครงการท่ีประสบความสําเร็จ 

๓ . ความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมี                  
ความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนฯ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๒ โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี  

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

  ๑. ด้านการยื่นข้อเสนอโครงการและอนุมัติโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ   
ต่อความสะดวกในการย่ืนข้อเสนอโครงการ และความโปร่งใสในการพิจารณางบประมาณโครงการฯ มากท่ีสุด  
มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๓ รองลงมาความเหมาะสมของแบบฟอร์มและการกรอกรายละเอียด มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๘ 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อกําหนดของกองทุนฯ ในการพิจารณาโครงการ และระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการ
จัดทําข้อเสนอโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๔ ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๓ และการ                 
แจ้งความคืบหน้าระหว่างรอผลการพิจารณา มีค่าเฉล่ีย ๔.๒๒ 
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  ๒. ด้านการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะผู้ ย่ืนโครงการที่ผ่านการอนุมัติ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี                    
ความพึงพอใจต่อความชัดเจนการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๓ รองลงมา    
ความชัดเจนในขั้นตอนการจ่ายเงิน มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๔ และความรวดเร็วและการตรงต่อเวลา มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๙ 

๓. ด้านการติดตามประเมินผล (เฉพาะผู้ย่ืนโครงการที่ผ่านการอนุมัติ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระยะเวลาการติดตามประเมินผลในแต่ละคร้ัง มากที่สุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๗๑ 
รองลงมาความเหมาะสมของระยะเวลาการติดตามประเมินผลในแต่ละคร้ัง และความเหมาะสมของแบบฟอร์ม
การรายงานผลการดําเนินงาน มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๗ 

 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความซ่ือสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น ความเต็มใจ
และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ มากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 
๔.๗๙ รองลงมาการให้บริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉล่ีย ๔.๗๕ ความรู้ ความสามารถ    
ในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้คําแนะนํา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเช่ือถือ  
เป็นต้น มีค่าเฉล่ีย ๔.๗๑ และสามารถติดต่อและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๘ 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความเพียงพอของ            
สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น นํ้าดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ บริการถ่ายเอกสาร ที่จอดรถ และห้องสุขา เป็นต้น 
และความสะอาดของสถานท่ีให้บริการในภาพรวม มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๙ รองลงมาป้าย/สัญลักษณ์/
ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๕ และจุด/ช่องการให้บริการมีความหลากหลาย และเข้าถึงได้
สะดวก ความเพียงพอของอุปกรณ์สําหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา ดินสอ และกระดาษโน๊ต เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๒ 

ด้านคุณภาพของการให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลที่ ได้รับจาก            
การให้บริการ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๑ รองลงมาความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ การให้บริการ    
ที่ได้รับตรงตามความต้องการ มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๗  

๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 ๔.๑ จุดเด่นของการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า จุดเด่นของ      
การให้บริการ คือ เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ กระตือรือร้นในการให้ข้อมูล        
ช่วยประสานงานให้คําแนะนําและช่วยแก้ปัญหาได้ดี การสนับสนุนเงินงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ
หน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีการตรวจสอบเอกสารเป็นขั้นเป็นตอน เจ้าหน้าที่         
มีการบริหารจัดการที่ดี มีการประสานงานกับทุกระดับทําให้การทํางานรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นได้ใช้งบประมาณ  
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 ๔.๒ จุดด้อยหรือประเด็นที่ไม่พึงพอใจของการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่าง       
มีความเห็นว่าจุดด้อย คือ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนมีความซับซ้อน เข้าใจยาก        
และใช้ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการนานเกินไป และเจ้าหน้าที่มีจํานวนน้อยทําให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า 
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้เหตุผลที่ไม่สามารถเสนอบางประเด็นของโครงการในการพิจารณาโครงการเบ้ืองต้น       
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และควรมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ 

 ๔.๓ ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม ด้านสารสนเทศและเว็บไซต์กองทุน
สิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอให้ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและหลักเกณฑ์ของกองทุนให้ทันสมัย           
และเป็นปัจจุบัน และข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดได้ ควรทําเป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ เช่น ไฟล์ Word      
หรือ Excel เพ่ือผู้ใช้งานจะได้นําไปใช้ได้สะดวก  มีข้อเสนอว่าควรประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กองทุนเพ่ิม             
เพ่ือให้เป็นที่รู้จักมากกว่าน้ี และระบุขั้นตอนการของบประมาณสนับสนุนโครงการ และระยะเวลา                    
ในการนําเสนอโครงการให้เข้าถึงได้ง่าย ในด้านคู่มือและเอกสารเผยแพร่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม มีข้อเสนอ    
ให้ทํารูปเล่มให้เป็นมาตรฐาน และเพ่ิมรายละเอียดเรื่องงบประมาณ และการใช้งบประมาณ รวมทั้งเพ่ิม
รายละเอียดเรื่องการเบิกจ่ายให้ชัดเจน และมีข้อเสนอให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 

 กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

๑. สถานภาพท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นประชาชนในรัศมี ๑ กิโลเมตรจาก
โครงการ รองลงมาเป็นหน่วยงานราชการในรัศมี ๑ กิโลเมตรจากโครงการ และผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 
ตามลําดับ 

 ๒ . การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการที่ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๙๙.๖๔ เคยเข้าร่วมโครงการ ในขณะท่ีร้อยละ ๐.๓๖ ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ จะข้ามไปตอบตอนที่ ๓ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 

เคย / ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ 
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 ๓. ประเด็นความพึงพอใจต่อรูปแบบ/ผลกระทบ/ผลลัพธ์ จากการดําเนินโครงการที่ได้รับ 
การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๖  
ซึ่งพิจารณาตามประเด็น ดังน้ี 

 ๓.๑ ความพึงพอใจต่อลักษณะ หรือรูปแบบโครงการที่เจ้าของโครงการดําเนินการ พบว่า    
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อลักษณะ/รูปแบบกิจกรรมของโครงการที่ท่านได้มีส่วนเข้าร่วมดําเนินการ     
และการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่ ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมและการให้ข้อมูล       
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๐ และมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ     
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๖๙  

 ๓.๒ ความพึงพอใจต่อผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง          
มีความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ  
ระบบสังคมและวิถีชีวิตของชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๔  มีความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ      
ระบบเศรษฐกิจของชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๔๒   

๓.๓ ความพึงพอใจต่อผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ     
ต่อการบทเรียนและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๗ มีความพึงพอใจ
ต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๕๓ มีความพึงพอใจ
ต่อการต่ืนตัว/เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ ดําเนินโครงการ           
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๑ มีความพึงพอใจต่อการฟ้ืนตัวของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนิน
โครงการ และคุณภาพชีวิตที่ดีจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
๔.๕๘ 

  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการและสิ่งที่อยากให้แก้ไขปรับปรุงเก่ียวกับโครงการ    
 ๑) กลุ่มตัวอย่างระบุประโยชน์ที่ ได้รับจากโครงการ คือ การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดการออม เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในชุมชน และชุมชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเกิดโรคระบาด ตามลําดับ 

 ๒) สิ่งที่อยากให้แก้ไขปรับปรุงเก่ียวกับโครงการ คือ ให้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน      
อย่างต่อเน่ือง สนับสนุนวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะประเภทต่างๆ ขยายพ้ืนที่การดําเนินโครงการ
เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึง เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ทุกคน
เข้าร่วมโครงการ ตามลําดับ 

 ๔. การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
หรือร้อยละ ๖๔.๐๖ เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” และร้อยละ ๓๕.๙๔ ไม่เคยได้ยินช่ือ “กองทุน
สิ่งแวดล้อม” โดยร้อยละ ๖๘.๒๒ ระบุได้ยินจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ร้อยละ ๑๒.๑๕ จากแหล่งอ่ืนๆ (โครงการ 
อบรม ประชุม) ร้อยละ ๖.๕๔ จากสื่อโซเชียลมีเดีย ร้อยละ ๔.๒๑ จากโทรทัศน์ ร้อยละ ๓.๒๗ จากสื่อ
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ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ร้อยละ ๒.๓๔ จากผู้นําชุมชน/เพ่ือนบ้าน ร้อยละ ๑.๔๐ จากหนังสือพิมพ์/วารสาร/
นิตยสาร และเว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม และร้อยละ ๐.๔๗ จากวิทยุ ทั้งน้ี กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยได้ยินช่ือ 
“กองทุนสิ่งแวดล้อม” จะข้ามไปตอบข้อ ๕ อยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์
อย่างไรบ้าง ซึ่งจะไม่ได้นําไปคํานวณร้อยละความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

   
การรับรูข้้อมูลและการประชาสัมพนัธเ์ก่ียวกับกองทุนสิง่แวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ช่องทางการรบัรู้ (เฉพาะผูท้ี่เคยได้ยิน) 
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 เมื่อถามถึงหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ ๖๐.๕๖  
ไม่ทราบหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ ๓๙.๔๔ ทราบหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม     
โดยร้อยละ ๗๘.๔๓ ระบุว่ามีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณให้กับภาครัฐ และภาคเอกชน ในการจัดการดูแล
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๑๘.๖๓ ระบุว่ามีหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และร้อยละ ๒.๙๔ ระบุมีหน้าที่
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

การรับทราบหน้าที่ของกองทุนสิง่แวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อถามถึงการพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม (เฉพาะผู้ที่เคยได้ยิน
ช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม”) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๗๗.๒๒ ระบุไม่เคยพบเห็นข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ และกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ ๒๒ .๗๘ ระบุเคยพบเห็นข้อมูลข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ระบุเคยพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของ
กองทุนฯ ร้อยละ ๒๒.๘๗ ผ่านทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ร้อยละ ๑๕.๗๑ ผ่านทางเว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม  
และสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ร้อยละ ๑๔.๒๙ ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ร้อยละ ๑๑.๔๓ ผ่านโทรทัศน์ ร้อย
ละ ๕.๗๑ ผ่านทางหนังสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสาร/ผู้นําชุมชน/เพ่ือนบ้าน และอ่ืนๆ (โครงการ อบรม ประชุม)  
ร้อยละ ๑.๔๓ ผ่านวิทยุและบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

เคย /ไม่เคยพบเห็นข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

   

 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 256๒ ก-๙ 
 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 
 

ช่องทางการพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อถามถึงระดับของความพึงพอใจในด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
เน้ือหาที่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๗ รองลงมา  
มีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๓ มีความพึงพอใจต่อการมี
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๔ และมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในด้านความถี่
ในการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉล่ีย ๓.๕๙ 

 
ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 256๒ ก-๑๐ 
 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 
 

๕. ประเด็นที่อยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการประชาสัมพันธ์และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง
อยากรู้มากที่สุดเก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๑ กลุ่มตัวอย่างระบุประเด็นที่ต้องการให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการประชาสัมพันธ์มากที่สุด 
ในด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเน่ืองผ่านหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือให้ชุมชนรู้จักมากข้ึน รองลงมา            
ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยให้ผู้ที่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ  ช่วยดําเนินการ               
ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์และโทรทัศน์ และประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนเพ่ือสร้างจิตสํานึก         
ให้เยาวชน ตามลําดับ 
 ๕.๒ ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างต้องการทราบมากที่สุดเก่ียวกับกองทุนฯ และอยากให้กองทุนฯ
นําเสนอมากที่สุด คือ การให้ความรู้กับชุมชนในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
เขียนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน รองลงมาคือ แนะนํากองทุนฯ บทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ แนะนํา
ช่องทางการเข้าถึงกองทุนฯ และให้ความรู้ในการดูแลและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เช่น การจัดการขยะ                 
นํ้าเสีย อากาศ และฝุ่นละออง ตามลําดับ  

 ปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินโครงการสาํรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสยี 
  ๑. แบบสอบถามชุดผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการ ในประเด็นความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของกองทุนฯ 
บางข้อกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถตอบได้ เช่น ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก     
และด้านคุณภาพของการให้บริการ เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างประสานงานกับกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม    
ผ่านช่องทางสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ไม่เคยเข้ามาติดต่อโดยตรง        
ที่กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงไม่สามารถให้คําตอบได้ หรือบางกลุ่มตัวอย่างประสานงานผ่านสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จึงไม่สามารถตอบประเด็นความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน     
ของกองทุนฯ ได้ และด้านการยื่นข้อเสนอโครงการและการอนุมัติโครงการ เน่ืองจากบางกลุ่มตัวอย่าง       
เปลี่ยนผู้ประสานงานโครงการจึงไม่สามารถตอบประเด็นน้ีได้ 

  ๒ . แบบสอบถามชุดผู้ ที่ ได้ รับผลกระทบจากการดําเนิน โครงการ  หั วข้อการรับรู้ข้ อมู ล                    
และการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนฯ โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” 
หรือไม่ ทั้งน้ี หากไม่เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” จะข้ามไปตอบข้ออยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อม
ดําเนินการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์อย่างไรบ้าง ในประเด็นน้ี กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยได้ยินช่ือ “กองทุน
สิ่งแวดล้อม” จะไม่สามารถตอบได้ว่าอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์
อย่างไรบ้าง 

 เปรียบเทียบร้อยละความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ กับ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  เปรียบเทียบผลการสํารวจร้อยละความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม  
ของกลุ่มผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กับ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีคะแนน ๘๙.๒๙ ในขณะที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีคะแนน ๙๔.๓๑ สรุปว่า กลุ่มผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอ
โครงการ มีความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม เพ่ิมมากขึ้น 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 256๒ ก-๑๑ 
 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 เปรียบเทียบผลการสํารวจร้อยละความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม  
ของกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กับ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีคะแนน ๙๑.๓๘ ในขณะที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีคะแนน ๙๓.03 
สรุปว่า กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ มีความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ในภาพรวม เพ่ิมมากขึ้น 

 

 
 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 256๒ ข 

 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

คํานํา 

  การสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปี
บัญชี ๒๕๖๒ เป็นการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการ จํานวน ๒๘ ราย (กลุ่มที่อยู่ระหว่าง
พิจารณา กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ และกลุ่มผู้ที่ย่ืนข้อเสนอแล้วได้รับการอนุมัติ) และกลุ่มผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จํานวน ๑๘ 
โครงการ โดยบริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทําเป็นรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียจากการบริหารงาน  
กองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒   

  รายงานฉบับน้ีได้นําเสนอผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการบริหารงาน
กองทุนสิ่ งแวดล้อม โดยแบ่งกลุ่ม เป้าหมายออกเป็น  ๒  กลุ่ม  คือ  กลุ่มผู้ที่ มาย่ืนข้อเสนอโครงการ  
ได้สอบถามถึงการรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจต่อการทํางาน
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในส่วนของกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนิน
โครงการ ได้สอบถามถึงการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
และการรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้สรุปข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค
จากการดําเนินโครงการสํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน        
ของกองทุนสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 
      บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด
                   เมษายน ๒๕๖๒ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 256๒ ค-๑ 
 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

สารบัญ 
           หน้า 
 
บทสรุปผู้บริหาร           ก   
คํานํา              ข   
สารบัญ               ค-๑   
สารบัญตาราง            ค-๓ 
 

บทที่ ๑ บทนํา           ๑ 
๑.๑ หลักการและเหตุผล         ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์         ๑ 
๑.๓ กลุ่มเป้าหมาย         ๑ 
๑.๔ ขอบเขตการดําเนินงาน        ๒ 
๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        ๒ 
๑.๖ คําจํากัดความ         ๓ 
๑.๗ แผนการดําเนินงาน         ๓ 

 

บทที่ ๒ แนวคิดและทฤษฎี         ๔ 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการความพึงพอใจ       ๔ 
 ๒.๒ การวัดความพึงพอใจ         ๕ 
 ๒.๓ วิธีการวัดความพึงพอใจ        ๕ 
 

บทที่ ๓ วิธีการศึกษา          ๗ 
 ๓.๑ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ        ๗ 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        ๘ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้         ๘ 
 ๓.๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล        ๙ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล       10 
 

บทที่ ๔ ผลการสํารวจ          ๑๒ 
 ๔.๑ กลุ่มผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการ       ๑๒ 
  ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง      ๑๒ 
  ตอนที่ ๒ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม  ๑๓ 
  ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม    ๑๘ 
  ตอนที่ ๔ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ      ๒๕ 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 256๒ ค-๒ 
 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

สารบัญ (ต่อ) 
           หน้า 
 

๔.๒ กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ      ๒๗ 
  ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง      ๒๗ 
  ตอนที่ ๒ การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุน  ๒๙ 
                                จากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
  ตอนที่ ๓ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม  ๓๓ 
 

บทที่ ๕ สรุปผลและข้อเสนอแนะต่อการดําเนนิโครงการ      ๓๘ 
 ๕.๑ กลุม่ผู้ทีม่าย่ืนข้อเสนอโครงการ       ๓๘ 
 ๕.๒ กลุม่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ      ๔๑ 
 ๕.๓ ปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินโครงการสํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย   ๔๓ 
 ๕.๔ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง        ๔๓ 
 

บทที่ 6 (ร่าง) แผนปรบัปรุงการใหบ้ริการจากผลสํารวจความพึงพอใจ    4๔ 
ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียประจําปบีญัชี ๒๕๖๒ (ดําเนินการประจําปบีญัช ี๒๕๖๓)  
   

 
ภาคผนวก 
  ก  ตารางระดับความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม  

       (เฉพาะผู้ทีต่อบ ๔ และ ๕ คะแนน) 
 ข แบบสอบถาม 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 256๒ ค-๓ 
 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

สารบัญตาราง 
ตารางที่                     หน้า 
 
    ๑  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามผู้ย่ืนข้อเสนอต่อกองทุนสิ่งแวดล้อม  ๑๒ 
    ๒  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานะโครงการ    ๑๓ 
    ๓  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามประเภทองค์กร    ๑๓ 
    ๔  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม”   ๑๔ 
    ๕  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทราบหน้าที่ของ “กองทุนสิ่งแวดล้อม”   ๑๕ 
    ๖  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุความพึงพอใจ  ๑๖ 
         ด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
    ๗   จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมปรับปรุง/พัฒนาการ ๑๗ 

ประชาสัมพันธ์ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
    ๘  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุสิ่งที่อยากรู้มากที่สุดและอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๗ 
  นําเสนอ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
    ๙  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ติดต่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมผา่น ๑๘ 
 ช่องทางต่างๆ 
   ๑๐  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุความพึงพอใจต่อการ ๒๐ 
          ทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
   ๑๑  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุจุดเด่นของการให้บริการของกองทุนสิ่งแวดล้อม     ๒๖   
   (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
   ๑๒  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุจุดด้อย/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ    ๒๖ 
          (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
   ๑๓  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ  ๒๗ 
  ของกองทุนสิ่งแวดล้อม (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
   ๑๔  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานภาพทั่วไป    ๒๘ 
   ๑๕  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าร่วมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก  ๒๙ 
   กองทุนสิ่งแวดล้อม 
   ๑๖  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุความพึงพอใจ  ๓๑ 
     ต่อรูปแบบ/ผลกระทบ/ผลลัพธ์ จากการดําเนินโครงการ 
   ๑๗  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว   ๓๓ 
  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
   ๑๘  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุอยากให้แก้ไขปรับปรุงเก่ียวกับโครงการ   ๓๓ 
  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
  
 
 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 256๒ ค-๔ 
 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่                     หน้า 
 
   ๑๙  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม”   ๓๔ 
   ๒๐  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทราบหน้าที่ของ “กองทุนสิ่งแวดล้อม”   ๓๔ 
   ๒๑  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่พบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์   ๓๕ 
      ของกองทุนสิ่งแวดล้อม (เฉพาะผู้ที่เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม”) 
   ๒๒  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุความพึงพอใจในด้าน ๓๖ 
  การประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
   ๒๓  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุประเด็นที่อยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการ ๓๗ 
  การประชาสัมพันธ์ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
   ๒๔  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่อยากรู้มากที่สุดเก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อมและ  ๓๗ 
    อยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมนําเสนอ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒ ๑ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 
 

บทที่ ๑ บทนํา 
 

๑.๑  หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการ และเป็นหน่วย
บริหารจัดการกองทุนฯ ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการบริหารและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การจัดการองค์ความรู้  และการสั่งสมความรู้ รวมทั้งประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบงานภายใน ประกอบกับ
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ เห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีเงินนอกงบประมาณ นําระบบ    
การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนที่เป็นมาตรฐานสากล และมีการกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงาน  
(Key Performance Indicator : KPI) มาใช้ เพื ่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของ 
ทุนหมุนเวียน โดยมีตัวช้ีวัดการดําเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องการวัด 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการให้บริการจากผล         
การสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ได้กําหนดให้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประมวลผลโดยบุคคลภายนอก (Third 
Party) ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของกองทุนฯ ได้อย่างเต็มที่ ทําให้ผล
การสํารวจดังกล่าวมีความน่าเช่ือถือ ซึ่งที่ผ่านมากองทุนฯ ได้ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเน่ือง     
เป็นผลให้เกิดการพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ิมขึ้นทุกปี 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงได้ดําเนินโครงการสํารวจ ความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมขึ้น และให้ Third Party เป็นผู้ดําเนินการ
สํารวจ เพ่ือให้เกิดความเป็นกลาง เที่ยงตรง แม่นยํา เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนา  
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป   

๑.๒  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๓  กลุ่มเป้าหมาย 

การสํารวจความพึงพอใจจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ ๒๕๖1 จะแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังน้ี  
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กลุ่มที่ ๑  กลุ่มผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการ ในปีงบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๑  จํานวน ๒๘  ราย 
ประกอบด้วย ๓ กลุ่มย่อย คือ กลุ่มที่อยู่ระหว่างพิจารณา กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ และกลุ่มผู้
ที่ย่ืนข้อเสนอแล้วได้รับการอนุมัติ 

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๘ โครงการ 

๑.๔ ขอบเขตการดําเนินงาน 

  ๑) ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 

๑.๑ กลุ่มผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒๘ ราย (กลุ่มที่อยู่
ระหว่างพิจารณา กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ และกลุ่มผู้ที่ย่ืนข้อเสนอแล้วได้รับการอนุมัติ) 

๑.๒ กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๘ โครงการ โดยสํารวจจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการดําเนินโครงการที่อยู่ในพ้ืนที่โดยรอบโครงการ 

  ๒)  การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้ง ๒ กลุ่มเป้าหมาย มีการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 

    ๒.๑ กลุ่มผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สําหรับประชากรในกลุ่มน้ี  
จะดําเนินการสํารวจทุกรายด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone Survey) 

   ๒.๒ กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สําหรับ
ประชากรในกลุ่มน้ี จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability sample) โดยวิธี     
การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) โดยคํานึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของกลุ่มประชากรเป็นหลัก 
และมีเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกโครงการ โดยให้มีความครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบ       
จากโครงการ 

 ๓) ดําเนินการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล จัดทํารายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมประจําปีบัญชี ๒๕๖๒ 

 ๔) เสนอข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการให้บริการของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 ๕) จัดส่งชุดแบบสอบถามท่ีเก็บข้อมูลฉบับจริง พร้อมทั้งไฟล์สแกนเป็น PDF ทั้งหมดทุกฉบับ 

๑.๕  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) ทราบถึงระดับความพึงพอใจ การรับรู้ข้อมูลการดําเนินโครงการ การประชาสัมพันธ์ของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ 



รายงานผลโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒ ๓ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 
 

๒) ทราบถึงปัญหา อุปสรรค จากผู้ย่ืนข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อม และผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ 
เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

๑.๖  คําจํากัดความ 

 ในการศึกษาครั้งน้ี ให้คําจํากัดความของกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 

“กลุ่มผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการ” หมายถึง ผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการทั้งประเภทเงินกู้และเงินอุดหนุน 
ทั้งที่ผ่านการอนุมัติ ไม่ผ่านการอนุมัติ และอยู่ระหว่างการพิจารณา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

“กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ” หมายถึง ผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๗  แผนการดําเนินงาน 

เพ่ือให้โครงการสํารวจความพึงพอใจจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ สามารถดําเนินการลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ จึงได้กําหนดแผนการดําเนินงานมีรายละเอียดดังน้ี 

 ๑) กลุ่มผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการกับกองทุนสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน 
๒๘ ราย จากกลุ่มที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการต่อกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยจะดําเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone Survey) ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
จากน้ันดําเนินการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือจัดทําเป็นรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
จากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมต่อไป 

๒) กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๘ 
โครงการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกโครงการ เก็บตัวอย่างโครงการละอย่างน้อย ๑๕ ตัวอย่าง รวมท้ังสิ้น 
๒๘๑ ตัวอย่าง โดยดําเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการลงสํารวจในพ้ืนที่ภาคสนาม (Field Survey) เพ่ือสัมภาษณ์
ตัวต่อตัวจากกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ในระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่       
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จากน้ันดําเนินการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพ่ือจัดทําเป็นรายงาน      
ผลการสํารวจความพึงพอใจจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และเสนอข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุง        
การปฏิบัติงาน และการให้บริการของกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

กิจกรรม ปี ๒๕๖๒ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย   
๒. จัดทําแผนการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย   
๓. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ     
๔. วิเคราะห์ข้อมูล   
๕. จัดทํารายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ   
๖. เสนอข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการให้บริการ
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

    



 

 

 
 

บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎี 
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บทที่ ๒ แนวคิดและทฤษฎี 
 
๒.๑  แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

  คําว่า “พอใจ” ตามคําจํากัดความของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒) หมายถึง สมใจ 
ชอบใจ 

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

   ความพึงพอใจ ตามทฤษฎีของ Morse หมายถึง สภาพจิตใจที่ปราศจากความเครียด ทั้งน้ีเพราะ
ธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการ ถ้าความต้องการน้ันได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วนความเครียด
ก็จะลดน้อยลงความพึงพอใจจึงจะเกิดขึ้น และในทางกลับกันหากความต้องการน้ันไม่ได้รับการตอบสนอง 
ความเครียดความไม่พึงพอใจจะเกิดขึ้น 

   Wolman (๑๙๗๓ ) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นสภาพความ รู้สึกของบุคคลที่ มีความสุข  
ความอ่ิมเอมใจ เมื่อความต้องการหรือแรงจูงใจของตนเองได้รับการตอบสนอง 

   ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ (สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, ๒๕๔๙ ) ความพึงพอใจของลูกค้า           
มีความเก่ียวโยงกัน ๓ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับตัวสินค้าหรือบริการที่ได้รับ รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผู้ขายหรือผู้ให้บริการ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายหรือผู้ให้บริการ           
กับตัวสินค้าและบริการ โดยความพึงพอใจลูกค้าสามารถวัดได้จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสินค้า
หรือบริการที่ได้รับกับสิ่งที่ได้จริง หรือสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้ โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจเป็นได้หลายลักษณะ 
เช่น ความสัมพันธ์แบบครั้งคราวหรือเป็นประจําต่อเน่ือง ความสัมพันธ์อาจเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการชนิดใด
ชนิดหน่ึง หรือหลายชนิดประกอบกัน ผู้เก่ียวข้องในความสัมพันธ์น้ีอาจเกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับผู้ขายหรือ      
ผู้ให้บริการโดยตรงเพียง ๒ ฝ่าย หรืออาจมีฝ่ายอ่ืนเข้ามาเก่ียวข้อง รวมถึงสินค้าและบริการนี้อาจเก่ียวข้องกับ
เรื่องอารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อตราสินค้า เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าความพึงพอใจลูกค้ามิได้มีรูปแบบตายตัว 
สามารถเป็นไปได้หลายลักษณะ อาจเก่ียวข้องกับบุคคลเพียง ๒ คน หรือมากกว่าน้ีก็ได้ ลูกค้าอาจมีความพึง
พอใจตํ่าๆ ทั้งๆ ที่สินค้าหรือบริการมีคุณภาพสูง หรือลูกค้าอาจมีความพึงพอใจสูง ทั้งๆ ที่สินค้าหรือบริการมี
คุณภาพตํ่า  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๕๑) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการน้ัน 
เป็นความรู้สึกที่แสดงออกในลักษณะทางบวกของผู้รับบริการ ซึ่งความรู้สึกน้ีจะเปลี่ยนแปลงได้หลายระดับ 
ตามปัจจัยต่างๆ เช่น กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ผู้ให้บริการ การส่งเสริมและแนะนําการบริการ 
สถานที่บริการ สภาพแวดล้อมของการบริการ และราคาค่าบริการ 
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  จากแนวคิดดังกล่าว สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดส่ิงหน่ึง ซึ่งจะ
เกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลน้ันได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ได้ต้ังความคาดหวังไว้ แต่หากไม่ได้รับ 
การตอบสนองความพึงพอใจจะลดลงถึงขั้นไม่พอใจ 

๒.๒  การวัดความพึงพอใจ 

  การวัดความพึงพอใจเป็นสิ่งจําเป็นในการพิจารณาจากความรู้สึกพึงพอใจหรืออารมณ์ทางบวกท่ีเกิด
ร่วมกับการแสดงพฤติกรรม ซึ่งปฏิกิริยาทางอารมณ์น้ันไม่จําเป็นต้องแสดงให้ผู้อ่ืนเห็น ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับบุคคล 
หรือสถานการณ์ ซึ่ง Krathwolh (Krathwolh, ๑๙๖๔ : ๑๓๐ – ๑๓๒ อ้างถึงใน จารุวรรณ พูพะเนียด. ๒๕๔๒ : ๒๔) 
กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจพอสรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจประกอบด้วย 

  ๑) การระบุพฤติกรรมที่บ่งช้ีความพึงพอใจ 

  ๒) วิธีการบันทึกพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพึงพอใจอย่างเป็นระบบ 

๒.๓  วิธีการวัดความพึงพอใจ 

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

 ๑) การให้เขาบอกเรื่องราวเก่ียวกับความคิด ความเช่ือ การปฏิบัติ และความพึงพอใจของตนเอง 
โดยใช้เครื่องมือดังต่อไปน้ี 

  ๑.๑ แบบตรวจสอบรายการ ซึ่งประกอบด้วย ข้อความอธิบายเรื่องราว แล้วให้ผู้ตรวจสอบกับ
ความคิด ความเช่ือ และการปฏิบัติของตนเอง 

  ๑.๒ มาตราส่วนประเมินค่า ประกอบด้วย ข้อความอธิบายเร่ืองราวหรือคุณลักษณะที่ต้องการ
วัดให้ผู้ตอบอ่านข้อความแล้วพิจารณาว่า ตนเองมีความรู้สึกในระดับใด 

  ๑.๓ แบบจับคู่ โดยการให้ผู้ตอบเลือกคําคุณศัพท์จากรายการ ๓-๔ คํา เขียนบรรยายความรู้สึก
เมื่อทํากิจกรรมร่วมกับรายการของคําคุณศัพท์ที่ต้องการบรรยายปฏิกิริยาทางอารมณ์ทั้งทางบวกและทางลบ 
โดยคําคุณศัพท์ที่เลือกสามารถแสดงออกถึงความพึงพอใจ 

  ๑.๔ เทคนิคการฉายภาพออก (Projective techniques) สามารถใช้ประโยชน์ในการล้วงการ
ตอบสนองทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดี 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 วิธีวัดทัศนคติโดยใช้ความหมายทางภาษา (Semantic differential) ประกอบด้วยคําหรือวลี 
หรือประโยค  ที่แทนสิ่งที่ต้องการประเมินแล้วตามด้วยคําคุณศัพท์หลายๆ คู่ ที่อธิบายความหมายหรือลักษณะ
ของเรื่องที่ต้องการประเมิน คู่ของคําคุณศัพท์แต่ละคู่จะประกอบด้วยคําคุณศัพท์ ๒ คํา เช่น สนุกสนาน-น่าเบ่ือ 

  ๑.๗ การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่สามารถสํารวจความรู้สึก และความคิดเห็นที่แท้จริงของผู้ถูก
สัมภาษณ์ได้ แต่ผู้ถูกสัมภาษณ์ต้องมีประสบการณ์ อาจใช้การสัมภาษณ์เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล และอาจใช้
เวลามากน้อยแตกต่างกัน 

  ๑.๘ การอภิปรายเป็นกลุ่ม เป็นวิธีการที่ช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างทั่วถึง     
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น 

  ๑.๙ การเขียนบรรยายความรู้สึกหรือความคิดเห็น เป็นการให้ผู้ตอบเขียนบรรยายความรู้สึก 
ความคิดเห็น พร้อมเหตุผลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ที่กําหนดให้ วิธีการ
เขียนบรรยายความรู้สึกเป็นวิธีการที่ดีมาก สามารถวัดความคิดเห็น และความรู้สึกต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

  ๑ .๑๐  แบบเลือกตอบคงที่  มีลักษณะคล้ ายมาตราส่วนประเมินค่ า คือ  มี ตัวเลือก 
หน่ึงชุด อาจประกอบไปด้วยตัวเลือก ๔-๕ ตัวเลือก แล้วมีคําถามหลายข้อไว้พิจารณา 

  ๑.๑๑ แบบเลือกตอบ มีลักษณะคล้ายข้อสอบแบบเลือกตอบที่ใช้โดยทั่วไป 

 ๒)  การวัดโดยการให้ผู้อ่ืนบอกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ต้องการวัด โดยการ 

  ๒.๑ สัมภาษณ์ผู้อ่ืน 

  ๒.๒ การให้ผู้อ่ืนกรอกแบบสอบถาม 

 ๓) การสังเกตบุคคลท่ีต้องการวัดในสถานการณ์เฉพาะ เป็นวิธีการตรงในการวัดความสนใจ ความ
อยากรู้อยากเห็นแต่ต้องใช้เวลามาก การสังเกตพฤติกรรมอาจทําได้ ๒ แบบ คือ 

  ๓.๑ การสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปกติ เมื่อพบว่าผู้ตอบพฤติกรรมใดตรงตาม
รายการที่ทําการจดบันทึกไว้ 

  ๓.๒ การสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่กําหนด สามารถสังเกตได้ครั้งละหลายๆ คน 
โดยการจัดสถานการณ์หรือกิจกรรมท่ีต้องการสังเกตให้ปฏิบัติ โดยให้ผู้ปฏิบัติมีโอกาสเท่าๆ กับที่จะเลือกทํา
กิจกรรมได้อย่างอิสระ 



 

 

 
 

บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 
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บทที่ ๓ วิธีการศึกษา 
 

 จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  การวัดความพึงพอใจ และวิธีการวัดความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้พัฒนาวิธีการศึกษาเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งน้ี 
ซึ่งประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนในการศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๓.๑  ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 

 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการบริหารงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้กําหนดขั้นตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มผูท้ี่มาย่ืนข้อเสนอโครงการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

กลุ่มผูท้ี่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

การสํารวจความพึงพอใจตามแบบสอบถามที่กองบริหารกองทุนฯ กําหนด 

กลุ่มเป้าหมาย 

การรับรู้ข้อมูลและ 
การประชาสัมพันธ์ 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ความพึงพอใจต่อ 
การทํางานของกองทุนฯ 

การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับ
การดําเนินโครงการ 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

การรับรู้ข้อมูลและ
การประชาสัมพันธ์

ยกร่างแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสาํรวจความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

สถานภาพทั่วไป
ของผู้ได้รับ
ผลกระทบ 
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๓.๒  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ คือ กลุ่มผู้ที่มาย่ืน
ข้อเสนอโครงการกับกองทุนสิ่งแวดล้อม และกลุ่มที่ ๒ คือ กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ    
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งในแต่ละกลุ่มประชากรจะมีวิธีการในการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) แตกต่างกันไป
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่าง (Sample) เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  ๑) ผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการกับกองทุนสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๒๘ ราย 
สําหรับประชากรในกลุ่มน้ีจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability sample) 
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ทั้งน้ีจะมุ่งไปท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการแต่ละ
ราย เน่ืองจากเป็นผู้รับบริการจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโดยตรง ดังน้ันจึงสามารถบ่งช้ีระดับความพึงพอใจจาก
การบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะแบ่งเป็น ๓ กลุ่มย่อย ดังน้ี 

  - กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอแล้วได้รับการอนุมัติ จํานวน ๒๒ ราย 

  - กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอที่อยู่ระหว่างพิจารณา จํานวน ๓ ราย 

  - กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ จํานวน ๓ ราย 

๒) ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๘ โครงการ สําหรับ
ประชากรในกลุ่มน้ีจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability sample) โดยวิธี    
การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) ซึ่งจะจําแนกประชากรออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย เพ่ือให้ครอบคลุม
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการ และประชาชน     
ที่พักอาศัยภายในรัศมี ๑ กิโลเมตรจากโครงการ ทั้งน้ีในกลุ่มของประชาชนท่ีพักอาศัยภายในรัศมี ๑ กิโลเมตร 
จะใช้การเลือกหน่วยตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental sampling) โดยมีเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากทุกโครงการ (๑๘ โครงการ) เก็บตัวอย่างโครงการละอย่างน้อย ๑๕ ตัวอย่าง ทั้งน้ี ได้เก็บตัวอย่างจาก
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น ๒๘๑ ตัวอย่าง 

๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ 

 เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามที่กองบริหารกองทุนฯ กําหนด            
โดยแบ่งเป็นแบบสอบถามสําหรับกลุ่มผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกลุ่ม       
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังน้ี 

 ๑) แบบสอบถามสําหรับกลุ่มผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบสอบถาม   
มี ๔ ตอน 

  ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

  ตอนที่ ๒ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 

  ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม 



รายงานผลโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒ ๙ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 
 

     ๑. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 

    - ด้านการย่ืนข้อเสนอโครงการและอนุมัติโครงการ 

    - ด้านการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะผู้ย่ืนโครงการที่ผ่านการอนุมัติ) 

    - ด้านการติดตามประเมินผล (เฉพาะผู้ย่ืนโครงการที่ผ่านการอนุมัติ) 

     ๒. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

     ๓. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

     ๔. ด้านคุณภาพของการให้บริการ 

  ตอนที่ ๔ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 ๒) แบบสอบถามสําหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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) กลุ่มผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒๘ ราย ดําเนินการรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone Survey) จากกลุ่มที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการต่อกองทุน
สิ่งแวดล้อม  

 ๒) กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๘ 
โครงการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกโครงการ เก็บตัวอย่างโครงการละอย่างน้อย ๑๕ ตัวอย่าง ดําเนินการ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการลงพื้นที่ภาคสนาม (Field Survey) สัมภาษณ์ตัวต่อตัวจากกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการ ทั้งน้ี ได้เก็บตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น ๒๘๑ ตัวอย่าง 



รายงานผลโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒ ๑๐ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 
 

๓.๕  การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล 

  ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาลงรหัสและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 
SPSS โดยแบ่งตามกลุ่มของแบบสอบถาม ดังน้ี 

  ๑) กลุม่ผูท้ี่มาย่ืนข้อเสนอโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ตอนที่ ๑ สถานภาพท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีลักษณะข้อถามเป็นแบบเลือกตอบ จะได้มี
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

    - แจกแจงความถี่ของแต่ละตัวเลือกในข้อคําถาม 

   - คํานวณค่ารอ้ยละ 

   - นําเสนอข้อมลูในรูปตารางประกอบความเรียง 

  ตอนที่ ๒ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม  

ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม ข้อคําถามมีลักษณะเป็นแบบ
แสดงระดับของความพึงพอใจ โดยมีการให้คะแนนของข้อคําถามในแต่ละข้อและได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังน้ี 

    - แจกแจงความถี่ของแต่ละตัวเลือกในข้อคําถาม 

    - คํานวณค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อคําถาม โดยนําค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อ
คําถามมาแปลผล โดยกําหนดความพึงพอใจตาม Likert Scale ออกเป็น ๕ ระดับ ซึ่งแต่ละระดับมีเกณฑ์ใน
การให้คะแนนและเกณฑ์ในการแปลผล 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 
     
  ตอนท่ี ๔ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะข้อคําถามเป็นปลายเปิด จะได้มี 
การนําเสนอข้อมูลโดยการพรรณนา รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากคําถามปลายเปิดจําแนกตาม
ประเด็นต่างๆ เช่น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการของผู้รับบริการ เป็นต้น 



รายงานผลโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒ ๑๑ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 
 

 ๒) กลุม่ผูท้ี่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ตอนที่ ๑ สถานภาพท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีลักษณะข้อถามเป็นแบบเลือกตอบ จะได้มี
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

    - แจกแจงความถี่ของแต่ละตัวเลือกในข้อคําถาม 

   - คํานวณค่ารอ้ยละ 

   - นําเสนอข้อมลูในรูปตารางประกอบความเรียง 

  ตอนท่ี ๒ การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน            
สิ่งแวดล้อม  

ตอนที่ ๓ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม ข้อคําถามมี
ลักษณะข้อถามเป็นแบบแสดงระดับของความพึงพอใจ โดยมีการให้คะแนนของข้อคําถามในแต่ละข้อและได้
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

    - แจกแจงความถี่ของแต่ละตัวเลือกในข้อคําถาม 

    - คํานวณค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อคําถาม โดยนําค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อ
คําถามมาแปลผล โดยกําหนดความพึงพอใจตาม Likert Scale ออกเป็น ๕ ระดับ ซึ่งแต่ละระดับมีเกณฑ์ใน
การให้คะแนนและเกณฑ์ในการแปลผล 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 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒ ๑๒ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 
 

บทที่ ๔ ผลการสํารวจ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการบริหารงานกองทุน
สิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบ่งกลุ่มเป้าหมาย ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอ
โครงการ จํานวน ๒๘ ราย และกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการจํานวน ๑๘ โครงการ  
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกโครงการ เก็บตัวอย่างโครงการละอย่างน้อย ๑๕ ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น ๒๘๑ 
ตัวอย่าง มีรายละเอียดผลการสํารวจ ดังน้ี 

๔.๑  กลุ่มผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการ 

 กลุ่มผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบสอบถามมี ๔ ตอน คือ 
  ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

  ตอนที่ ๒ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 

  ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

  ตอนที่ ๔ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 ผลการสํารวจมีรายละเอียดดังน้ี 

ตอนท่ี ๑ สถานภาพท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดหรือร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ย่ืนข้อเสนอต่อกองทุนสิ่งแวดล้อม
ประเภทเงินอุดหนุน โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๗๘.๕๘ เป็นโครงการท่ีผ่านการอนุมัติแล้ว ร้อยละ ๑๐.๗๑     
เป็นโครงการที่ไม่ผ่านการอนุมัติ และร้อยละ ๑๐.๗๑ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ ๖๗ .๘๖ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๒๑ .๔๓       
เป็นองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และร้อยละ ๑๐.๗๑ เป็นส่วนราชการ ดังรายละเอียดในตารางที่ ๑ ถึง 
ตารางที่ ๓ 

ตารางที่ ๑ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามผู้ย่ืนข้อเสนอต่อกองทุนสิ่งแวดล้อม 
การย่ืนข้อเสนอต่อกองทุนฯ จํานวน (คน) ร้อยละ 

เงินอุดหนุน ๒๘ ๑๐๐.๐๐ 
เงินกู้ ๐ ๐.00 

รวมทั้งสิน้ ๒๘ ๑๐๐.๐๐ 
 
 



รายงานผลโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒ ๑๓ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 
 

ตารางที่ ๒ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานะโครงการ 
สถานะโครงการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ผ่านการอนุมัติ ๒๒ ๗๘.๕๘ 
ไม่ผ่านการอนุมัติ ๓ ๑๐.๗๑ 
อยู่ระหว่างการพิจารณา ๓ ๑๐.๗๑ 

รวมทั้งสิน้ ๒๘ ๑๐๐.๐๐ 
 
ตารางที่ ๓ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามประเภทองค์กร 

ประเภทองค์กร จํานวน (คน) ร้อยละ 
องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ๖ ๒๑.๔๓ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๙ ๖๗.๘๖ 
ส่วนราชการ ๓ ๑๐.๗๑ 
รัฐวิสาหกิจ ๐ ๐.00 
ภาคเอกชน ๐ ๐.00 
ประชาชนทั่วไป ๐ ๐.00 

รวมทั้งสิน้ ๒๘ ๑๐๐.๐๐ 
 

ตอนท่ี ๒ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 

การสํารวจการรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นการวัดการรับรู้และ
การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีการสํารวจ ๕ ด้าน คือ ๑) การได้ยินช่ือ “กองทุน
สิ่งแวดล้อม” ๒) หน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ๓) ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุน 
สิ่งแวดล้อม ๔) ประเด็นที่อยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมปรับปรุง/พัฒนาการประชาสัมพันธ์ และ ๕) ประเด็นที่ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อมอยากรู้มากที่สุดและอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมนําเสนอ โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี 

๑) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม”  
มาก่อน โดยช่องทางที่ได้ยินส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๕๖.๔๑ ได้ยินจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รองลงมาร้อยละ ๒๐.๕๑ 
จากเว็บไซต์กองทุนฯ ร้อยละ ๗.๗๐ จากหนังสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสาร ร้อยละ ๕.๑๔ จากสื่อโซเชียลมิเดีย 
ร้อยละ ๒.๕๖ จากโทรทัศน์ ผู้นําชุมชน/เพ่ือนบ้าน สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ และบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ดังตารางที่ ๔  

 

 



รายงานผลโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒ ๑๔ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 
 

ตารางที่ ๔ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยได้ยินชื่อ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” 

การเคยได้ยินชื่อ “กองทุนสิง่แวดล้อม” จํานวน (คน) 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)   

28 
 

0 
1 
3 
1 

22 
8 
2 
1 
1 
0 

๑๐๐.๐๐ 
 

0.00 
2.56 
7.70 
2.56 

56.41 
20.51 
5.14 
2.56 
2.56 
0.00 

รวมทั้งสิน้ 39* ๑๐๐.๐๐ 
หมาเหตุ *ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมากกว่า 1 ข้อ 
 

๒) เมื่อถามถึงหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๖ .๔๓  
ทราบหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๓.๕๗ ไม่ทราบหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๖๔.๒๙ ระบุว่ากองทุนฯ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๒๕.๐๐ ระบุว่ามีหน้าที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งเงินกู้
และเงินอุดหนุน ร้อยละ ๗.๑๔ ระบุว่ามีหน้าที่ดูแลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 
๓.๕๗ ระบุว่ามีหน้าที่ให้การสนับสนุนโครงการเฉพาะด้านขยะและนํ้าเสีย ดังตารางที่ ๕ 

๓) ประเด็นความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นการวัดความพึงพอใจ
ด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ใน ๔ ประเด็น คือ ๑) เน้ือหาที่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ๒) ความเหมาะสมในด้านความถี่ในการประชาสัมพันธ์ ๓ ) มีช่องทาง             
ในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และ ๔) ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เง่ือนไข         
และข้อกําหนดในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จากการสํารวจพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง  
มีความพึงพอใจด้านเน้ือหาที่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับพึงพอใจ
มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๙ รองลงมามีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เง่ือนไขและข้อกําหนด  
ในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ ถัดมาคือ     
มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๒๑ และพึงพอใจ   
ต่อความเหมาะสมในด้านความถี่ในการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๘ ดังตารางที่ ๖ 



รายงานผลโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒ ๑๕ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 
 

ตารางที่ ๕ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทราบหน้าที่ของ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” 

การทราบหนา้ทีข่อง “กองทนุสิ่งแวดล้อม” จํานวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ทราบ 1 3.57 
ทราบ   
โดยระบุหน้าที่ ดังน้ี 
๑) ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
    สิ่งแวดล้อม  
๒) ให้การสนับสนุนงบประมาณกับหน่วยงานที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 
๓) ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการสิ่งแวดล้อมทัง้เงินกู้และ
    เงินอุดหนุน  
๔) ให้การสนับสนุนโครงการเฉพาะด้านขยะและนํ้าเสีย  

27 
 

18 
 

7 
2 
 

1 

96.43 
 

64.29 
 

25.00 
7.14 

 
3.57 

รวมทั้งสิน้ 28 ๑๐๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานผลโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒             ๑๖ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ ๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
ระดับความพงึพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ พึงพอใจ 

มากที่สุด
พึงพอใจมาก

พึงพอใจ
ปานกลาง

พึงพอใจ
น้อย 

พึงพอใจน้อย
ที่สุด

๑) เนื้อหาที่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

๕๓.๕๗ ๓๒.๑๔ ๑๔.๒๙ ๐.00 ๐.00 ๔.๓๙ ๐.๗๓๗ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๒ ) ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อกําหนดในการ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๕๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๐.00 ๐.00 ๔.๒๕ ๐.๘๔๔ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๓ ) มี ช่ อ งท างใน การป ระชาสั ม พั น ธ์ที่
หลากหลาย 

๔๖.๔๓ ๒๘.๕๗ ๒๕.๐๐ ๐.00 ๐.00 ๔.๒๑ ๐.๘๓๓ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๒ ) ความเหมาะสมในด้านความถี่ ในการ
ประชาสัมพันธ์ 

๔๒.๘๖ ๓๒.๑๔ ๒๕.๐๐ ๐.00 ๐.00 ๔.๑๘ ๐.๘๑๙ พึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ ์
ของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม 

๔๘.๒๒ ๒๙.๔๖ ๒๒.๓๒ ๐.00 ๐.00 ๔.๒๖ ๐.๘๐๘ 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 ๒๕๖๒ ๑๗ 

 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

 ๔) ประเด็นที่กลุ่มเป้าหมายอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมปรับปรุง/พัฒนาการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
คําถามปลายเปิดพบว่า ร้อยละ ๕๒.๖๔ ต้องการให้เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น โซเซียล
มีเดีย โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ  เป็นต้น รองลงมา ร้อยละ ๔๒.๑๐ ต้องการ
ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านหน่วยงานท้องถิ่น ร้อยละ ๕.๒๖ ต้องการให้
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ดังตารางที่ ๗ 

ตารางที่ ๗ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมปรับปรุง/พัฒนา 
               การประชาสัมพันธ์ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

ข้อเสนอแนะ จํานวน (คน) ร้อยละ 
๑) เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น โซเซียลมีเดีย
    โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ  เป็นต้น 

๑๐ ๕๒.๖๔ 

๒) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่าน
    หน่วยงานท้องถิ่น 

๘ ๔๒.๑๐ 

๓) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  ๑ ๕.๒๖ 
รวม ๑๙ ๑๐๐.๐๐ 

 
๕) ประเด็นที่ผู้ย่ืนข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อมอยากรู้มากที่สุด และอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อม

นําเสนอ ซึ่งเป็นคําถามปลายเปิดพบว่า ร้อยละ ๓๖.๓๖ ต้องการให้นําเสนอตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่
กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุน รองลงมา ร้อยละ ๒๔.๒๔ ต้องการให้นําเสนอบทบาทหน้าที่ การบริหารงาน
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๑๘.๑๘ ต้องการให้นําเสนอข้อมูลการดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ       
ให้เข้าใจง่าย และนําเสนอหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อกําหนดในการขอรับสนับสนุนที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
ร้อยละ ๓.๐๔ ต้องการให้นําเสนอตัวอย่างโครงการท่ีประสบความสําเร็จ ดังตารางที่ ๘ 

 
ตารางที่ ๘ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุสิ่งที่อยากรู้มากที่สุดและอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อม 
             นําเสนอ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

ข้อเสนอแนะ จํานวน (คน) ร้อยละ 
๑) นําเสนอตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุน ๑๒ ๓๖.๓๖ 
๒) นําเสนอบทบาทหน้าที่ การบริหารงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม ๘ ๒๔.๒๔ 
๓) นําเสนอข้อมูลการดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เข้าใจง่าย ๖ ๑๘.๑๘ 
๔) นําเสนอหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและข้อกําหนดในการขอรับสนับสนุน    

ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
๖ ๑๘.๑๘ 

๕) นําเสนอตัวอย่างโครงการที่ประสบความสําเร็จ ๑ ๓.๐๔ 
 รวม  ๓๓ ๑๐๐.๐๐ 
 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒ ๑๘ 

 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตอนท่ี ๓ ความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๕๖.๖๗ ติดต่อขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจากกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๔๐ .๐๐ ติดต่อขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และร้อยละ ๓.๓๓ ติดต่อ
ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจากสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ดังรายละเอียดในตารางที่ ๙ 

 

ตารางท่ี ๙ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ติดต่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมผ่าน 
               ช่องทางต่างๆ 

ช่องทางการติดต่อขอรับการสนับสนุนเงนิกองทุนสิ่งแวดล้อม จํานวน (คน) ร้อยละ 

๑) กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๗ ๕๖.๖๗ 

๒) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  ๑๒ ๔๐.๐๐ 

๓) สํานักงานสิง่แวดล้อมภาค ๑ ๓.๓๓ 

รวม ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
  การสํารวจความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นการวัดความพึงพอใจใน ๔ ประเด็น 
คือ ๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ โดยแบ่งเป็น ๓ ด้าน คือ ด้านการย่ืนข้อเสนอโครงการ   
และอนุมัติโครงการ ด้านการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะผู้ย่ืนโครงการที่ผ่านการอนุมัติ) ด้านการติดตามประเมินผล 
(เฉพาะผู้ย่ืนโครงการที่ผ่านการอนุมัติ) ๒) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ๓) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
และ ๔) ด้านคุณภาพของการให้บริการ จากการสํารวจพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ    
การทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๒ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

 ๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ดังตารางที่ ๑๐ 

 ๑.๑ ด้านการย่ืนข้อเสนอโครงการและอนุมัติโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
ความสะดวกในการย่ืนข้อเสนอโครงการ และความโปร่งใสในการพิจารณางบประมาณโครงการฯ มากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๓ รองลงมาความเหมาะสมของแบบฟอร์มและการกรอกรายละเอียด มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๘ 
หลักเกณฑ์เง่ือนไขและข้อกําหนดของกองทุนฯ ในการพิจารณาโครงการ และระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการ
จัดทําข้อเสนอโครงการ มีค่าเฉล่ีย ๔.๔๔ ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ มีค่าเฉล่ีย ๔.๓๓ และการแจ้ง
ความคืบหน้าระหว่างรอผลการพิจารณา มีค่าเฉล่ีย ๔.๒๒ 

 ๑.๒ ด้านการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะผู้ย่ืนโครงการที่ผ่านการอนุมัติ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อความชัดเจนการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๓ รองลงมาความชัดเจนใน
ขั้นตอนการจ่ายเงิน มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๔ และความรวดเร็วและการตรงต่อเวลา มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๙ 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒ ๑๙ 

 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

๑.๓ ด้านการติดตามประเมินผล (เฉพาะผู้ย่ืนโครงการที่ผ่านการอนุมัติ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระยะเวลาการติดตามประเมินผลในแต่ละคร้ัง มากที่สุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๗๑ 
รองลงมาความเหมาะสมของระยะเวลาการติดตามประเมินผลในแต่ละคร้ัง และความเหมาะสมของแบบฟอร์ม
การรายงานผลการดําเนินงาน มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๗ 

 ๒) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความซื่อสัตย์สุจริตใน 
การปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น ความเต็มใจ 
และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ มากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 
๔.๗๙ รองลงมาการให้บริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉล่ีย ๔.๗๕ ความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้คําแนะนํา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเช่ือถือ  
เป็นต้น มีค่าเฉล่ีย ๔.๗๑ สามารถติดต่อและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๘ 

 ๓) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความเพียงพอของสิ่งอํานวย
ความสะดวก เช่น นํ้าด่ืม ที่น่ังคอยรับบริการ บริการถ่ายเอกสาร ที่จอดรถ และห้องสุขา เป็นต้น และความสะอาด
ของสถานที่ให้บริการในภาพรวม มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๙ รองลงมา ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์     
บอกจุดบริการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๕ และจุด/ช่องการให้บริการมีความหลากหลาย และเข้าถึงได้สะดวก ความเพียงพอ
ของอุปกรณ์สําหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา ดินสอ และกระดาษโน๊ต เป็นต้น มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๒ 

 ๔) ด้านคุณภาพของการให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลท่ีได้รับจากการ
ให้บริการ มากที่สุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๑ รองลงมาความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ การให้บริการที่ได้รับ
ตรงตามความต้องการ มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๗  



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒             ๒๐ 

 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ ๑๐ 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 

๕๙.๒๖ ๒๙.๖๓ ๑๑.๑๑ ๐.00 ๐.00 ๔.๔๘ ๐.๗๐๐ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๒) ความสะดวกในการยื่นข้อเสนอโครงการ ๖๖.๖๗ ๒๙.๖๓ ๓.๗๐ ๐.00 ๐.00 ๔.๖๓ ๐.๕๖๕ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๓) หลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อกําหนดของ
กองทุนฯในการพิจารณาโครงการ 

๕๕.๕๖ ๓๓.๓๓ ๑๑.๑๑ ๐.00 ๐.00 ๔.๔๔ ๐.๖๙๘ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๔) ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการจัดทํา
ข้อเสนอโครงการ 

๕๕.๕๖ ๓๗.๐๔ ๓.๗๐ ๓.๗๐ ๐.00 ๔.๔๔ ๐.๗๕๑ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๕) การแจ้งความคืบหน้าระหว่างรอผลการ
พิจารณา 

๔๘.๑๕ ๒๙.๖๓ ๑๘.๕๒ ๓.๗๐ ๐.00 ๔.๒๒ ๐.๘๙๒ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๖) ความโปร่งใสในการพิจารณางบประมาณ
โครงการฯ 

๖๖.๖๗ ๒๙.๖๓ ๓.๗๐ ๐.00 ๐.00 ๔.๖๓ ๐.๕๖๕ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒             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 

๗) ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ ๕๑.๘๕ ๒๙.๖๓ ๑๘.๕๒ ๐.00 ๐.00 ๔.๓๓ ๐.๗๘๔ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๒. ด้านการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะผู้ยื่นโครงการที่ผ่านการอนุมัติ)
๘) ความรวดเร็วและการตรงต่อเวลา ๖๘.๑๘ ๒๒.๗๓ ๙.๐๙ ๐.00 ๐.00 ๔.๕๙ ๐.๖๖๖ พึงพอใจ 

มากที่สุด 

๙) ความชัดเจนในขั้นตอนการจ่ายเงิน ๖๘.๑๘ ๒๗.๒๗ ๔.๕๕ ๐.00 ๐.00 ๔.๖๔ ๐.๕๘๑ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๑๐) ความชัดเจนการติดตามตรวจสอบการ
ใช้จ่ายเงิน 

๗๒.๗๓ ๒๗.๒๗ ๐.00 ๐.00 ๐.00 ๔.๗๓ ๐.๔๕๖ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๓. ดา้นการตดิตามประเมินผล (เฉพาะผูย้ื่นโครงการทีผ่่านการอนุมัติ) 
๑๑) ความเหมาะสมของแบบฟอร์มการรายงาน
ผลการดําเนินงาน 

๖๖.๖๗ ๓๓.๓๓ ๐.00 ๐.00 ๐.00 ๔.๖๗ ๐.๔๘๓ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๑๒) ความเหมาะสมของจํานวนครั้งในการ
ติดตามประเมินผล 

๖๖.๖๗ ๓๓.๓๓ ๐.00 ๐.00 ๐.00 ๔.๖๗ ๐.๔๘๓ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๑๓) ความเหมาะสมของระยะเวลาการติดตาม
ประเมินผลในแต่ละครั้ง 

๗๑.๑๓ ๒๘.๕๗ ๐.00 ๐.00 ๐.00 ๔.๗๑ ๐.๔๖๓ พึงพอใจ 
มากที่สุด 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒             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 

ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่         
๑) ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น สามารถตอบคําถามชี้แจงข้อสงสัย ให้
คําแนะนํา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ เป็นต้น

๗๕.๐๐ ๒๑.๔๓ ๓.๕๗ ๐.00 ๐.00 ๔.๗๑ ๐.๕๓๕ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

 

๒) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น 
ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ เป็นต้น

๘๒.๑๔ ๑๔.๒๙ ๓.๕๗ ๐.00 ๐.00 ๔.๗๙ ๐.๔๙๙ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๓ ) ความเต็มใจ และความพร้อมในการ
ให้บริการอย่างสุภาพ 

๘๒.๑๔ ๑๔.๒๙ ๓.๕๗ ๐.00 ๐.00 ๔.๗๙ ๐.๔๙๙ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๔) สามารถติดต่อและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว   

๗๕.๐๐ ๑๗.๘๖ ๗.๑๔ ๐.00 ๐.00 ๔.๖๘ ๐.๖๑๒ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๕) การให้บริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

๗๘.๕๗ ๑๗.๘๖ ๓.๕๗ ๐.00 ๐.00 ๔.๗๕ ๐.๕๑๘ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๖ ) ความเหมาะสมในการแต่ งกายของผู้
ให้บริการ 
 

๘๒.๑๔ ๑๔.๒๙ ๓.๕๗ ๐.00 ๐.00 ๔.๗๙ ๐.๔๙๙ พึงพอใจ 
มากที่สุด 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒             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 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก        
๑) ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ ๖๙.๒๓ ๒๙.๖๒ ๓.๘๕ ๐.๘๐ ๐.00 ๔.๖๕ ๐.๕๖๒ พึงพอใจ 

มากที่สุด 

๒) จุด/ช่องการให้บริการมีความหลากหลาย 
และเข้าถึงได้สะดวก 

๖๙.๒๓ ๒๓.๐๘ ๗.๖๙ ๐.00 ๐.00 ๔.๖๒ ๐.๖๓๗ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๓) ความเพียงพอของอุปกรณ์สําหรับผู้รับบริการ 
เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษโน๊ต เป็นต้น 

๖๕.๓๘ ๓๐.๗๗ ๓.๘๕ ๐.00 ๐.00 ๔.๖๒ ๐.๕๗๑ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๔) ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก 
เช่น น้ําดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ บริการถ่าย
เอกสาร ที่จอดรถ ห้องสุขา เป็นต้น 

๗๓.๐๘ ๒๓.๐๘ ๓.๘๔ ๐.00 ๐.00 ๔.๖๙ ๐.๕๔๙ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๕) ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม ๗๓.๐๘ ๒๓.๐๘ ๓.๘๔ ๐.00 ๐.00 ๔.๖๙ ๐.๕๔๙ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

ด้านคุณภาพของการให้บริการ         
๑) การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ ๖๐.๗๒ ๓๕.๗๑ ๓.๕๗ ๐.00 ๐.00 ๔.๕๗ ๐.๕๗๓ พึงพอใจ 

มากที่สุด 

๒) ความครบถว้น ถูกต้อง ของการให้บริการ ๖๐.๗๒ ๓๕.๗๑ ๓.๕๗ ๐.00 ๐.00 ๔.๕๗ ๐.๕๗๓ พึงพอใจ 
มากที่สุด 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒             ๒๔ 

 

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) ผลที่ได้รับจากการให้บริการ ๖๔.๒๙ ๓๒.๑๔ ๓.๕๗ ๐.00 ๐.00 ๔.๖๑ ๐.๕๖๗ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยรวม ๖๗.๕๗ ๒๖.๗๖ ๕.๔๙ ๐.๓๒ ๐.00 ๔.๖๒ ๐.๕๙๑ 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 ๒๕๖๒      ๒๕ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตอนท่ี ๔ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 เมื่อพิจารณาถึงจุดเด่นของการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า ร้อยละ ๕๓.๓๓ มีความเห็นว่า
จุดเด่นของการให้บริการ คือ เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ กระตือรือร้นในการให้
ข้อมูล ช่วยประสานงานให้คําแนะนําและช่วยแก้ปัญหาได้ดี ร้อยละ ๒๐.๐๐ มีความเห็นว่า จุดเด่นของ       
การให้บริการ คือ สนับสนุนเงินงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ ๑๓.๓๓ มีความเห็น
ว่าจุดเด่นของการให้บริการ คือ เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีการตรวจสอบเอกสารเป็นขั้นเป็นตอน 
และร้อยละ ๖.๖๗ มีความเห็นว่าจุดเด่นของการให้บริการ คือ เจ้าหน้าที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีการ
ประสานงานกับทุกระดับทําให้การทํางานรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นได้ใช้งบประมาณ  

 สําหรับจุดด้อยหรือประเด็นที่ไม่พึงพอใจของการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๓๗.๕๐  
มีความเห็นว่า จุดด้อย คือ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนมีความซับซ้อน เข้าใจยาก      
และใช้ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการนานเกินไป และเจ้าหน้าที่มีน้อยทําให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า ร้อยละ 
๑๒.๕๐ มีความเห็นว่าจุดด้อยคือ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้เหตุผลที่ไม่สามารถเสนอบางประเด็นของโครงการในการ
พิจารณาโครงการเบ้ืองต้นก่อนนําเสนอคณะกรรมการ และควรมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ 

 ในส่วนของข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม ด้านสารสนเทศและเว็บไซต์
กองทุนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๓๓.๓๓ มีข้อเสนอให้ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ ให้ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน และข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดได้ ควรทําเป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ เช่น ไฟล์ Word หรือ 
Excel เพ่ือผู้ใช้งานจะได้นําไปใช้ได้สะดวก ร้อยละ ๑๖.๖๗ มีข้อเสนอว่าควรประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กองทุนฯ    
ให้เป็นที่รู้จักมากกว่าน้ี และระบุขั้นตอนการของบประมาณสนับสนุนโครงการ และระยะเวลาในการนําเสนอ
โครงการให้เข้าถึงได้ง่าย ในด้านคู่มือและเอกสารเผยแพร่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๔๐.๐๐ มีข้อเสนอ  
ให้ทํารูปเล่มให้เป็นมาตรฐาน และเพ่ิมรายละเอียดเรื่องงบประมาณ และการใช้งบประมาณ รวมทั้งเพ่ิม
รายละเอียดเรื่องการเบิกจ่ายให้ชัดเจน ร้อยละ ๒๐.๐๐ มีข้อเสนอให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
ดังตารางที่ ๑๑ ถึง ตารางที่ ๑๓ 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒      ๒๖ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ ๑๑ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุจุดเด่นของการให้บริการของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
                (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

จุดเด่นของการให้บริการของกองทุนสิง่แวดล้อม จํานวน (คน) ร้อยละ 
๑) เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ กระตือรือร้นใน
การให้ข้อมูล ช่วยประสานงานให้คําแนะนําและช่วยแก้ปัญหาได้ดี 

๑๖ ๕๓.๓๓ 

๒) สนับสนุนเงินงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานต่างๆ ๖ ๒๐.๐๐ 
๓) เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีการตรวจสอบเอกสารเป็นขั้น
เป็นตอน 

๔ ๑๓.๓๓ 

๔) เจ้าหน้าที่มกีารบริหารจัดการที่ดี มีการประสานงานกับทุกระดับทําให้
การทํางานรวดเร็ว 

๒ ๖.๖๗ 

๕) เปิดโอกาสให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นได้ใช้งบประมาณ  ๒ ๖.๖๗ 
  
ตารางที่ ๑๒ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุจุดด้อย/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ  

(ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

จุดด้อย/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 

๑) ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนมีความซับซ้อน เข้าใจ
ยาก และระยะเวลาในการพิจารณาโครงการนานมาก 

๖ ๓๗.๕๐ 

๒) เจ้าหน้าที่มีน้อยทําให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า  ๖ ๓๗.๕๐ 
๓) เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้เหตุผลที่ไม่สามารถเสนอบางประเด็นของโครงการใน
การพิจารณาโครงการเบ้ืองต้นก่อนนําเสนอคณะกรรมการ 

๒ ๑๒.๕๐ 

๔) ควรมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ ๒ ๑๒.๕๐ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒      ๒๗ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางท่ี ๑๓ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการของกองทุน 
                สิ่งแวดล้อม (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการของกองทุนสิง่แวดล้อม จํานวน (คน) ร้อยละ 
ด้านสารสนเทศและเว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม 
๑) ควรปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและหลักเกณฑ์ของกองทุนให้ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน 

๒ ๓๓.๓๓ 

๒) ข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดได้ ควรทําเป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ เช่น 
ไฟล์ word หรือ excel เพ่ือผู้ใช้งานจะได้นําไปใช้ได้สะดวก 

๒ ๓๓.๓๓ 

๓) ควรประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กองทุน ให้เป็นที่รู้จักมากกว่าน้ี ๑ ๑๖.๖๗ 
๔) ระบุขั้นตอนการของบประมาณสนับสนุนโครงการ และระยะเวลาใน
การนําเสนอโครงการให้เข้าถึงได้ง่าย 

๑ ๑๖.๖๗ 

ด้านคู่มือ และเอกสารเผยแพร่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
๑) ควรทํารูปเล่มให้เป็นมาตรฐาน และเพ่ิมรายละเอียดเรื่องงบประมาณ 
และการใช้งบประมาณ 

๒ ๔๐.๐๐ 

๒) เพ่ิมรายละเอียดเรื่องการเบิกจ่ายให้ชัดเจน ๒ ๔๐.๐๐ 
๓) ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ๑ ๒๐.๐๐ 
  
๔.๒  กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

       กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบสอบถามมี      
๓ ตอน คือ 

   ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

  ตอนท่ี ๒ การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
                สิ่งแวดลอ้ม 

  ตอนที่ ๓ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 ผลการสํารวจมีรายละเอียดดังน้ี 

ตอนท่ี ๑ สถานภาพท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๕๐.๑๘ เป็นเพศชาย ร้อยละ ๔๙.๘๒ 

เป็นเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๓๗.๓๖ อายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี  ร้อยละ ๒๗.๐๕ อายุ ๖๑ 
ปีขึ้นไป ร้อยละ ๒๐.๖๔ อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี ร้อยละ ๑๑.๐๓ อายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี ร้อยละ ๓.๕๖ อายุ  ๒๐ - ๓๐ 
ปี ร้อยละ ๐.๓๖ อายุตํ่ากว่า ๒๐ ปี และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๘๓.๒๘ สําเร็จการศึกษาในระดับตํ่ากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ ๑๑.๗๔ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ร้อยละ ๔.๙๘ สําเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒      ๒๘ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๔๕ .๒๐ ระบุอาชีพเกษตรกร ร้อยละ ๑๘ .๑๔ ระบุอาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ ๑๓.๑๗ ระบุอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ ๘.๕๔ ระบุว่าเกษียณ ร้อยละ ๘.๑๙ 
ระบุธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ ๓.๕๖ ระบุพ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ ๒.๔๙ ระบุอาชีพอ่ืนๆ (ลูกจ้างรัฐ
ข้าราชการการเมือง) และร้อยละ ๐.๗๑ ระบุอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  

เมื่อสอบถามถึงประเภทของผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๘๕.๔๑ 
ระบุเป็นประชาชนในรัศมี ๑ กิโลเมตรจากโครงการ ร้อยละ ๑๑.๑๙ ระบุหน่วยงานราชการในรัศมี ๑ 
กิโลเมตรจากโครงการ และร้อยละ ๓.๒๐ ระบุผู้ปฏิบัติงานในโครงการ  

ดังรายละเอียดในตารางที่ ๑๔ 
 

ตารางที่ ๑๔ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานภาพท่ัวไป 
ตารางที่ ๑๔ (ต่อ) 

สถานภาพท่ัวไป จํานวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย ๑๔๑ ๕๐.๑๘ 
      หญิง  ๑๔๐ ๔๙.๘๒ 

รวมทั้งสิ้น ๒๘๑ ๑๐๐.๐๐ 
อาย ุ   
       ต่ํากว่า ๒๐ ปี  ๑ ๐.๓๖ 
       ๒๐ – ๓๐ ปี ๑๐ ๓.๕๖ 
       ๓๑ – ๔๐ ปี ๓๑ ๑๑.๐๓ 
       ๔๑ – ๕๐ ปี ๕๘ ๒๐.๖๔ 
       ๕๑ – ๖๐ ปี ๑๐๕ ๓๗.๓๖ 
       ๖๑ ปีขึ้นไป ๗๖ ๒๗.๐๕ 

รวมทั้งสิ้น ๒๘๑ ๑๐๐.๐๐ 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
       ต่ํากว่าปรญิญาตร ี ๒๓๔ ๘๓.๒๘ 
       ปริญญาตร ี ๓๓ ๑๑.๗๔ 
       สูงกว่าปรญิญาตร ี ๑๔ ๔.๙๘ 

รวมทั้งสิ้น ๒๘๑ ๑๐๐.๐๐ 
อาชีพ   
       นักเรยีน/นักศึกษา ๐ ๐ 
       ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๕๑ ๑๘.๑๔ 
       พนักงานบริษทัเอกชน ๒ ๐.๗๑ 
       รับจ้างทั่วไป ๓๗ ๑๓.๑๗ 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒      ๒๙ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ ๑๔ (ต่อ) 
สถานภาพท่ัวไป จํานวน (คน) ร้อยละ 

       เกษตรกร ๑๒๗ ๔๕.๒๐ 
       ธุรกจิส่วนตัว/ค้าขาย ๒๓ ๘.๑๙ 
       พ่อบ้าน/แม่บ้าน ๑๐ ๓.๕๖ 
       เกษยีณ ๒๔ ๘.๕๔ 
       ว่างงาน ๐ ๐ 
       อื่นๆ ได้แก่ ลูกจ้างรัฐ ข้าราชการการเมือง ๗ ๒.๔๙ 

รวมทั้งสิ้น ๒๘๑ ๑๐๐.๐๐ 
ประเภทของผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ   
       หน่วยงานราชการในระยะ ๑ กิโลเมตรจากโครงการ ๓๒ ๑๑.๓๙ 
       หน่วยงานราชการในระยะมากกว่า ๑ กิโลเมตรจากโครงการ ๐ ๐ 
        ประชาชนในระยะ ๑ กิโลเมตรจากโครงการ ๒๔๐ ๘๕.๔๑ 
        ประชาชนในระยะมากกว่า ๑ กิโลเมตรจากโครงการ ๐ ๐ 
        ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ๙ ๓.๒๐ 
        อื่นๆ ๐ ๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๘๑ ๑๐๐.๐๐ 
 
ตอนท่ี ๒ การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

การสํารวจการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  
มีการสํารวจ ๔ ด้าน คือ ๑) การเคยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ๒) ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบ/ผลกระทบ/
ผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการ ๓) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว และ ๔) ประเด็นที่อยากให้แก้ไข
ปรับปรุงเกี่ยวกับโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

๑) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๙๙.๖๔ เคยเข้าร่วมโครงการ ในขณะที่  
ร้อยละ ๐.๓๖ ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ จะข้ามไปตอบตอนที่ ๓  
ดังตารางที่ ๑๕ 

ตารางที่ ๑๕ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าร่วมโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจาก 
                 กองทุนสิ่งแวดล้อม 

การเขา้ร่วมโครงการท่ีได้รบัการสนับสนนุจากกองทุนฯ จํานวน (คน) ร้อยละ 
เคยเข้าร่วมโครงการ ๒๘๐ ๙๙.๖๔ 
ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ (ข้ามไปตอบตอนที่ ๓) ๑ ๐.๓๖ 

รวมทั้งสิน้ ๒๘๑ ๑๐๐.๐๐ 
 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒      ๓๐ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

๒) ประเด็นความพึงพอใจต่อรูปแบบ/ผลกระทบ/ผลลัพธ์ จากการดําเนินโครงการที่ ได้รับ 
การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๖    
ดังตารางที่ ๑๖ ซึ่งพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

  ๒.๑ ความพึงพอใจต่อลักษณะ หรือรูปแบบโครงการท่ีเจ้าของโครงการดําเนินการ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อลักษณะ/รูปแบบกิจกรรมของโครงการที่ท่านได้มีส่วนเข้าร่วมดําเนินการ และ
การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่ ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมและการให้ข้อมูล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๗๐ และมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๖๙  

  ๒.๒ ความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง       
มีความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบ
สังคมและวิถีชีวิตของชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๔  มีความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๔๒ 

  ๒.๓ ความพึงพอใจต่อผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อบทเรียนและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๗ มีความพึงพอใจ   
ต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๕๓ มีความพึงพอใจ
ต่อการต่ืนตัว /เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ           
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๑ มีความพึงพอใจต่อการฟ้ืนตัวของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนิน
โครงการ และคุณภาพชีวิตที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๘  

๓) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๕๐.๗๑ ระบุ
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการคือการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร้อยละ ๓๖.๒๔ ระบุว่า
ได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดการออม ร้อยละ ๑๐.๘๘ ระบุว่าเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในชุมชน ร้อยละ ๒ .๑๗ ระบุว่าชุมชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น ลดการเกิดโรคระบาด          
ดังตารางที่ ๑๗ 

4) สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างอยากให้แก้ไขปรับปรุงเก่ียวกับโครงการ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
๕๐.๘๔ ระบุอยากให้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ ๓๐.๖๗ ระบุอยากให้มี       
การสนับสนุนวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๑๐.๕๐ ระบุว่า
อยากให้มีการขยายพ้ืนที่การดําเนินโครงการเพ่ือเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ร้อยละ ๗.๙๙ ระบุว่า   
อยากให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึง เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการ ดังตารางที่ ๑๘ 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒                 ๓๑ 

 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ ๑๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุความพึงพอใจความพึงพอใจต่อรูปแบบ/ผลกระทบ/ผลลัพธ์ จากการดําเนินโครงการ 
ตารางที่ ๑๖ (ต่อ) 

ประเดน็ 
ระดบัความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ 
พงึพอใจ พงึพอใจ 

มากทีส่ดุ 
พงึพอใจ

มาก 
พงึพอใจ
ปานกลาง 

พงึพอใจ
น้อย 

พงึพอใจ 
น้อยที่สดุ 

ความพึงพอใจต่อลักษณะ หรือรูปแบบโครงการที่เจ้าของโครงการดําเนินงาน 
๑) ลักษณะ/รูปแบบกิจกรรมของโครงการที่
ท่านได้มีส่วนเข้าร่วมดําเนินการ 

๗๒.๕๐ ๒๕.๓๖ ๒.๑๔ ๐.00 ๐.00 ๔.๗๐ ๐.๕๐๒ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๒ ) การเปิดโอกาสให้ ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโครงการ 

๗๓.๙๓ ๒๑.๔๓ ๔.๒๘ ๐.๓๖ ๐.00 ๔.๖๙ ๐.๕๖๘ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๓) การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการในพื้นที่ ทั้งในด้านการมีส่วนร่วม
และการให้ข้อมูล 

๗๔.๒๙ ๒๑.๐๗ ๔.๖๔ ๐.00 ๐.00 ๔.๗๐ ๐.๕๕๓ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 
๑) ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๕๒.๑๔ ๓๙.๖๔ ๗.๘๖ ๐.๓๖ ๐.00 ๔.๔๔ ๐.๖๕๓ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๒) ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

๔๙.๒๙ ๔๓.๒๑ ๐.00 ๐.00 ๐.00 ๔.๔๒ ๐.๖๒๘ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๓) ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบสังคมและวิถี
ชีวิตของชุมชน 

๕๐.๐๐ ๔๓.๕๗ ๖.๔๓ ๐.00 ๐.00 ๔.๔๔ ๐.๖๑๓ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจต่อผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการ 
๑) การฟื้นตัวของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดําเนินโครงการ 

๕๓.๙๓ ๔๐.๓๖ ๕.๓๕ ๐.๓๖ ๐.00 ๔.๔๘ ๐.๖๑๖ พึงพอใจ 
มากที่สุด 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒                 ๓๒ 

 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ ๑๖ (ต่อ)

ประเดน็ 
ระดบัความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ 
พงึพอใจ 

พงึพอใจ 
มากทีส่ดุ 

พงึพอใจ
มาก 

พงึพอใจ
ปานกลาง 

พงึพอใจ
น้อย 

พงึพอใจ 
น้อยที่สดุ 

๒ ) คุณภาพชีวิตที่ ดีจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ดําเนินโครงการ 

๕๓.๙๓ ๔๐.๓๖ ๕.๗๑ ๐.00 ๐.00 ๔.๔๘ ๐.๖๐๔ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

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

๖๐.๐๐ ๓๑.๐๗ ๘.๙๓ ๐.00 ๐.00 ๔.๕๑ ๐.๖๕๖ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

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

๕๘.๙๓ ๓๔.๖๔ ๖.๔๓ ๐.00 ๐.00 ๔.๕๓ ๐.๖๑๖ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

๕) บทเรียนและประสบการณ์ต่างๆที่เกิดจาก
การดําเนินโครงการ 

๗๘.๕๗ ๑๙.๖๔ ๑.๗๙ ๐.00 ๐.00 ๔.๗๗ ๐.๖๔๓ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจในภาพรวม ๖๑.๕๙ ๓๒.๗๖ ๔.๘๗ ๐.๑๐ ๐.00 ๔.๕๖ ๐.๖๐๕ 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



รายงานผลการสํารวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒     ๓๓ 

 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ ๑๗ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว  
(ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ จํานวน (คน) ร้อยละ 
๑) สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๔๖๖ ๕๐.๗๑ 

๒) เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดการออม ๓๓๓ ๓๖.๒๔ 

๓) เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ๑๐๐ ๑๐.๘๘ 

๔) ชุมชนมีสขุภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเกิดโรคระบาด ๒๐ ๒.๑๗ 

  
ตารางที่ ๑๘ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุอยากให้แก้ไขปรับปรุงเก่ียวกับโครงการ  

(ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
สิ่งที่อยากให้แก้ไขปรับปรงุเก่ียวกับโครงการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

๑) ให้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง ๑๒๑ ๕๐.๘๔ 
๒) ให้มีการสนับสนุนวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ
ประเภทต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 

๗๓ ๓๐.๖๗ 

๓) ให้มีการขยายพ้ืนที่การดําเนินโครงการเพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

๒๕ ๑๐.๕๐ 

๔) ให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึง เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ทุก
คนเข้าร่วมโครงการ 

๑๙ 
 

๗.๙๙ 

 
ตอนท่ี ๓ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 

การสํารวจการรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม มีการสํารวจ ๖ ด้าน 
คือ ๑) การเคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” โดยหากไม่เคยได้ยินจะข้ามไปตอบข้อ ๕)  ๒) การทราบหรือ 
ไม่ทราบว่ากองทุนสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ใดบ้าง ๓) การพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ๔) ระดับของความพึงพอใจในด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ๕) ประเด็นที่อยาก
ให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ และ ๖) เรื่องที่กลุ่มตัวอย่างอยากรู้มากที่สุด
เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อมและอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมนําเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

๑) เมื่อถามว่าเคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” หรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ
๖๔.๐๖ เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” และร้อยละ ๓๕.๙๔ ไม่เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม”  
โดยผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่างที่เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” พบว่า ร้อยละ ๖๘.๒๒ ระบุได้ยิน      
จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ร้อยละ ๑๒.๑๕ จากแหล่งอ่ืนๆ (โครงการ อบรม ประชุม) ร้อยละ ๖.๕๔ จากสื่อโซเชียล    
มิเดีย ร้อยละ ๔.๒๑ จากโทรทัศน์ ร้อยละ ๓.๒๗ จากสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ร้อยละ ๒.๓๔ จากผู้นําชุมชน/
เพ่ือนบ้าน ร้อยละ ๑.๔๐ จากหนังสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสาร และเว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม และร้อยละ ๐.๔๗ 
จากวิทยุ ทั้งน้ี กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” จะข้ามไปตอบข้อ ๕) ดังตารางที่ ๑๙ 



รายงานผลการสํารวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒     ๓๔ 

 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ ๑๙ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยได้ยินชื่อ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” 
การเคยได้ยินชื่อ “กองทุนสิง่แวดล้อม” จํานวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เคยได้ยิน 101 ๓๕.๙๔ 

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)  

180 
 

1 
9 
3 
5 

146 
3 

14 
7 
0 

26 

๖๔.๐๖ 
 

0.47 
4.21 
1.40 
2.34 

68.22 
1.40 
6.54 
3.27 
0.00 

12.15 

รวมทั้งสิน้ 281* ๑๐๐.๐๐ 
หมาเหตุ *ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมากกว่า 1 ข้อ 

๒) เมื่อถามถึงหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ ๖๐.๕๖  
ไม่ทราบหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๓๙.๔๔ ทราบหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม     
โดยร้อยละ ๗๘.๔๓ ระบุว่ามีหน้าท่ีสนับสนุนงบประมาณให้กับภาครัฐ และภาคเอกชน ในการจัดการดูแล
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๑๘.๖๓ ระบุว่ามีหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และร้อยละ ๒.๙๔ ระบุมีหน้าที่
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ ๒๐ 

ตารางที่ ๒๐ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทราบหน้าที่ของ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” 
การทราบหนา้ทีข่อง “กองทนุสิ่งแวดล้อม” จํานวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ทราบ ๑๐๙ ๖๐.๕๖ 

ทราบ   
โดยระบุหน้าที่ ดังน้ี 

 ๑) สนับสนุนงบประมาณให้กับภาครัฐ และภาคเอกชน ใน
การจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม  

๒) ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  
๓) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

71 
 

80 
 

19 
3 

๓๙.๔๔ 
 

78.43 
 

18.63 
2.94 

รวมทั้งสิน้ ๑02* ๑๐๐.๐๐ 
หมาเหตุ *ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมากกว่า 1 ข้อ 



รายงานผลการสํารวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒     ๓๕ 

 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

 ๓) เมื่อถามถึงการพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม (เฉพาะผู้ที่เคย 
ได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม”) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๗๗.๒๒ ระบุไม่เคยพบเห็นข้อมูล
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๒๒.๘๗ ระบุเคยพบเห็นข้อมูลข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ระบุเคยพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของ
กองทุนฯ ร้อยละ ๒๒.๘๗ ผ่านทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ร้อยละ ๑๕.๗๑ ผ่านทางเว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม   
และสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ร้อยละ ๑๔.๒๙ ผ่านทางสื่อโซเชียลมิเดีย ร้อยละ ๑๑.๔๓ ผ่านโทรทัศน์     
ร้อยละ ๕.๗๑ ผ่านทางหนังสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสาร ผู้นําชุมชน/เพ่ือนบ้าน และอ่ืนๆ (โครงการ อบรม 
ประชุม) รอ้ยละ ๑.๔๓ ผ่านวิทยุและบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์ ดังตารางที่ ๒๑ 

ตารางที่ ๒๑ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่พบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกองทุน 
                สิ่งแวดล้อม (เฉพาะผู้ที่เคยได้ยินชื่อ “กองทุนสิ่งแวดล้อม”) 

การเคยพบเหน็ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เคยพบเห็น ๑๓๙ ๗๗.๒๒ 

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)  

41 
 

1 
8 
4 
4 

16 
11 
10 
11 
1 
4 

๒๒.๗๘ 
 

1.43 
11.43 
5.71 
5.71 

22.87 
15.71 
14.29 
15.71 
1.43 
5.71 

รวมทั้งสิน้ 70* ๑๐๐.๐๐ 
หมาเหตุ *ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมากกว่า 1 ข้อ 

 
๔) เมื่อถามถึงระดับของความพึงพอใจในด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
เน้ือหาที่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๗ รองลงมา  
มีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๓ มีความพึงพอใจต่อมีช่องทาง    
การประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๔ และมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในด้านความถี่ใน  
การประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉล่ีย ๓.๕๙ ดังตารางที่ ๒๒ 



รายงานผลการสํารวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒               ๓๖ 

 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางที่ ๒๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุความพึงพอใจในด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ประเดน็ ระดบัความพงึพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดบัความ 
พงึพอใจ พึงพอใจ 

มากที่สุด 
พึงพอใจมาก ปานกลาง พึงพอใจ

น้อย 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

๑) เนื้อหาที่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

๓๑.๗๑ ๕๓.๖๖ ๑๔.๖๓ ๐.00 ๐.00 ๔.๑๗ ๐.๖๖๗ พึงพอใจมาก 

๒ ) ความเหมาะสมในด้านความถี่ ในการ
ประชาสัมพันธ์ 

๑๙.๕๑ ๓๑.๗๑ ๓๖.๕๙ ๑๒.๒๐ ๐.00 ๓.๕๙ ๐.๙๔๘ พึงพอใจมาก 

๓) มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ๑๒.๘๐ ๕๘.๕๔ ๑๘.๙๐ ๙.๗๖ ๐.00 ๓.๗๔ ๐.๘๐๔ พึงพอใจมาก 
๔) ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม 

๑๗.๐๗ ๕๑.๒๒ ๒๙.๒๗ ๒.๔๔ ๐.00 ๓.๘๓ ๐.๗๓๘ พึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจในด้านการประชาสัมพนัธ์
ของกองทนุสิ่งแวดล้อม 

๒๑.๓๔ ๔๗.๙๗ ๒๓.๓๗ ๗.๓๒ ๐.00 ๓.๘๓ ๐.๘๐๖ พงึพอใจมาก 

   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  
ในด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเน่ืองผ่านหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือให้ชุมชนรู้จักมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๙๕ รองลงมาด้านการประชาสัมพันธ์โดยให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ช่วยดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๕ ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์และโทรทัศน์และประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 
สร้างจิตสํานึกให้เยาวชน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๐ ดังตารางที่ ๒๓ 

ตารางที่ ๒๓ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุประเด็นที่อยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการ 
                การประชาสัมพันธ์ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

ประเด็นที่อยากให้กองทุนฯ ดําเนนิการประชาสัมพนัธ ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
๑) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเน่ืองผ่านหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือให้
ชุมชนรู้จักมากขึ้น 

๒๑๑ ๙๒.๙๕ 

๒) ประชาสัมพันธ์โดยให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนฯ ช่วยดําเนินการ 

๖ ๒.๖๕ 

๓) ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์และโทรทัศน์ ๕ ๒.๒๐ 
๔) ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน สร้างจิตสํานึกให้เยาวชน ๕ ๒.๒๐ 
  
  ๖) ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างอยากรู้มากที่สุดเก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อมและอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อม
นําเสนอมากที่สุดคือ การให้ความรู้กับชุมชนในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเขียน
โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๘ รองลงมาคือแนะนํากองทุนฯ บทบาทหน้าที่       
ของกองทุนฯ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๒ แนะนําช่องทางการเข้าถึงกองทุนฯ คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๙ และให้ความรู้
ในการดูแล และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เช่น การจัดการขยะ นํ้าเสีย อากาศ ฝุ่นละออง คิดเป็นร้อยละ  
๖.๘๑  ดังตารางที่ ๒๔ 
 
ตารางท่ี ๒๔ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่อยากรู้มากที่สุดเก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อมและอยาก 
                ให้กองทุนสิ่งแวดล้อมนําเสนอ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

เรื่องที่อยากรูม้ากที่สุดเก่ียวกับกองทุนฯ  
และอยากให้กองทุนฯ นําเสนอ 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

๑) ให้ความรู้กับชุมชนในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการเขียนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน 

๑๖๕ ๕๑.๐๘ 

๒) แนะนํากองทุนฯ บทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ ๑๐๖ ๓๒.๘๒ 
๓) แนะนําช่องทางการเข้าถึงกองทุนฯ ๓๐ ๙.๒๙ 
๔) ให้ความรู้ในการดูแล และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เช่น            
การจัดการขยะ นํ้าเสีย อากาศ ฝุ่นละออง  

๒๒ ๖.๘๑ 

 



 

 

 
 

บทที่ 5 
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บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

บทที่ ๕ สรุปผลและข้อเสนอแนะต่อการดําเนินโครงการ 
 
 จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
และสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป โดยเป็นการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจาก
การบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งน้ี
ประกอบด้วย 

  ๑) กลุ่มผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒๘ ราย โดยดําเนินการ
สํารวจทุกราย 

  ๒) กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๘ 
โครงการ สําหรับประชากรในกลุ่มน้ีจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง และมีเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุก
โครงการ เก็บตัวอย่างโครงการละอย่างน้อย ๑๕ ตัวอย่าง โดยให้มีความครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ รวมทั้งสิ้น ๒๘๑ ตัวอย่าง 

  สรุปผลและข้อเสนอแนะต่อการดําเนินโครงการ ดังน้ี 

๕.๑  กลุ่มผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการ 

๕.๑.๑ สถานภาพท่ัวไป ของผู้ที่มาย่ืนข้อเสนอโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดย่ืนข้อเสนอ
ประเภทเงินอุดหนุน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว รองลงมา เป็นโครงการที่    
ไม่ผ่านการอนุมัติ และอยู่ระหว่างการพิจารณา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รองลงมาเป็นองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และส่วนราชการ  

๕.๑.๒ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 

   การสํารวจการรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นการวัด  
การรับรู้และการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีการสํารวจ ๕ ด้าน สรุปได้ดังน้ี 

 ๑) การได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเคยได้ยินช่ือ “กองทุน
สิ่งแวดล้อม” มาก่อน โดยได้ยินจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จากเว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม จากหนังสือพิมพ์/
วารสาร/นิตยสาร จากส่ือโซเชียลมิเดีย จากโทรทัศน์ ผู้นําชุมชน/เพ่ือนบ้าน สื่อประชาสัมพันธ์กองทุน และ
บิลบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทั้งน้ี ไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม”  

 ๒) เมื่อถามถึงหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบหน้าที่ของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม โดยระบุดังน้ี ๑) สนับสนุนงบประมาณในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒) ให้การสนับสนุนงบประมาณกับหน่วยงานท่ีดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ๓) ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมทั้งเงินกู้และเงินอุดหนุน ๔) ให้การสนับสนุนโครงการเฉพาะด้านขยะและนํ้าเสีย 
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   ๓) ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจต่อ
เน้ือหาที่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด รองลงมามีความพึงพอใจต่อ
การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อกําหนดในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ถัดมา
คือ มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และต่อความเหมาะสมในด้านความถี่ในการประชาสัมพันธ์  

   ๔) ประเด็นที่อยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมปรับปรุง/พัฒนาการประชาสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่าง
อยากให้มีเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น โซเซียลมีเดีย โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ 
หนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ  เป็นต้น นอกจากน้ันต้องการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึง        
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านหน่วยงานท้องถิ่นและต้องการให้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

   ๕ ) ประเด็นที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อมอยากรู้มากที่สุดและอยากให้กองทุน
สิ่งแวดล้อมนําเสนอ ได้แก่ ต้องการให้ นําเสนอตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมท่ีกองทุนสิ่งแวดล้อมให้             
การสนับสนุน รองลงมาต้องการให้นําเสนอบทบาทหน้าที่ การบริหารงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม ต้องการให้
นําเสนอข้อมูลการดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เข้าใจง่าย นําเสนอหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อกําหนด
ในการขอรับสนับสนุนที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย และนําเสนอตัวอย่างโครงการท่ีประสบความสําเร็จ 

 ๕.๑.๓ ความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

    เป็นการวัดความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๒ 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

๑) ด้านการยื่นข้อเสนอโครงการและอนุมัติโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ    
ต่อความสะดวกในการย่ืนข้อเสนอโครงการ และความโปร่งใสในการพิจารณางบประมาณโครงการฯ มากท่ีสุด 
รองลงมา ความเหมาะสมของแบบฟอร์มและการกรอกรายละเอียด หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อกําหนด     
ของกองทุนฯ ในการพิจารณาโครงการ ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการจัดทําข้อเสนอโครงการ ระยะเวลาใน
การพิจารณาโครงการ และการแจ้งความคืบหน้าระหว่างรอผลการพิจารณา ตามลําดับ 

๒) ด้านการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะผู้ย่ืนโครงการท่ีผ่านการอนุมัติ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจต่อความชัดเจนการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน มากที่สุด รองลงมาความชัดเจนในขั้นตอนการ
จ่ายเงิน และความรวดเร็วและการตรงต่อเวลา ตามลําดับ 

๓ ) ด้ านการติดตามประเมิ นผล  (เฉพาะผู้ ย่ื น โครงการที่ ผ่ านการอ นุมั ติ ) พบ ว่า  
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระยะเวลาการติดตามประเมินผลในแต่ละครั้ง มากที่สุด 
รองลงมาความเหมาะสมของระยะเวลาการติดตามประเมินผลในแต่ละคร้ัง และความเหมาะสมของแบบฟอร์ม
การรายงานผลการดําเนินงาน ตามลําดับ 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๔๐ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

   ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความซ่ือสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่ มากที่สุด รองลงมา ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ การให้บริการ
เหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ และสามารถติดต่อ      
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และความรู้ ความสามารถในการให้บริการ ตามลําดับ 

  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความเพียงพอ          
ของสิ่งอํานวยความสะดวก และความสะอาดของสถานท่ีให้บริการในภาพรวม มากที่สุด รองลงมา ป้าย/
สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ จุด/ช่องการให้บริการมีความหลากหลาย การเข้าถึงได้สะดวก และ
ความเพียงพอของอุปกรณ์สําหรับผู้รับบริการ ตามลําดับ 

   ด้านคุณภาพของการให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลท่ีได้รับจากการ
ให้บริการ มากที่สุด รองลงมาความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ และการให้บริการที่ได้รับตรงตาม   
ความต้องการ ตามลําดับ 

 ๕.๑.๔ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

    ๑) จุดเด่นของการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า จุดเด่นของการ
ให้บริการ คือ เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ กระตือรือร้นในการให้ข้อมูล ช่วย
ประสานงานให้คําแนะนําและช่วยแก้ปัญหาได้ดี การสนับสนุนเงินงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีการตรวจสอบเอกสารเป็นขั้นเป็นตอน เจ้าหน้าที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี มีการประสานงานกับทุกระดับทําให้การทํางานรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นได้
ใช้งบประมาณ 

    ๒) จุดด้อยหรือประเด็นที่ไม่พึงพอใจของการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่าง   
มีความเห็นว่าจุดด้อย คือ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนมีความซับซ้อน เข้าใจยาก และใช้
ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการนานเกินไป และเจ้าหน้าที่มีน้อยทําให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า เจ้าหน้าที่ไม่ได้
ให้เหตุผลที่ ไม่สามารถเสนอบางประเด็นของโครงการในการพิจารณาโครงการเบ้ืองต้นก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และควรมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ 

   ๓) ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการให้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม ด้านสารสนเทศและเว็บไซต์
กองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอให้ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและหลักเกณฑ์ของกองทุนให้ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน และข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดได้ ควรทําเป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ เช่น ไฟล์ Word หรือ Excel 
เพ่ือผู้ใช้งานจะได้นําไปใช้ได้สะดวก มีข้อเสนอว่าควรประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กองทุน ให้เป็นที่รู้จักมากกว่าน้ี 
และระบุขั้นตอนการของบประมาณสนับสนุนโครงการ และระยะเวลาในการนําเสนอโครงการให้เข้าถึงได้ง่าย 
ในด้านคู่มือและเอกสารเผยแพร่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม มีข้อเสนอให้ทํารูปเล่มให้เป็นมาตรฐาน และเพ่ิม
รายละเอียดเรื่องงบประมาณ และการใช้งบประมาณ รวมท้ังเพ่ิมรายละเอียดเรื่องการเบิกจ่ายให้ชัดเจน 
รวมทั้งมีข้อเสนอให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น  

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๔๑ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

๕.๒  กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

 ๕.๒.๑ สถานภาพท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นประชาชนในรัศมี ๑ กิโลเมตรจากโครงการ รองลงมาเป็น
หน่วยงานราชการในรัศมี ๑ กิโลเมตรจากโครงการ และผู้ปฏิบัติงานในโครงการ    

 ๕ .๒ .๒  การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการที่ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ  
การสํารวจการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบว่าโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ เคยเข้าร่วมโครงการ (กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ จะข้ามไปตอบตอนที่ ๓)   

 ๕.๒.๓ ความพึงพอใจต่อรูปแบบ/ผลกระทบ/ผลลัพธ์ จากการดําเนินโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ ซึ่งพิจารณาเป็นแต่ละ
ประเด็นได้ดังน้ี 

    ๑) ความพึงพอใจต่อลักษณะ หรือรูปแบบโครงการที่เจ้าของโครงการดําเนินการ พบว่า   
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อลักษณะ/รูปแบบกิจกรรมของโครงการที่ท่านได้มีส่วนเข้าร่วมดําเนินการ และ
การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่ ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมและการให้ข้อมูล รองลงมา
มีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ ตามลําดับ 

    ๒) ความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี   
ความพึงพอใจต่อผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบ
สังคมและวิถีชีวิตของชุมชน รองลงมามีความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชน 
ตามลําดับ  

    ๓) ความพึงพอใจต่อผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ  
ต่อบทเรียนและประสบการณ์ต่างๆท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ รองลงมามีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วม 
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ  การต่ืนตัว/เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ การฟ้ืนตัวของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนิน
โครงการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ ตามลําดับ  

 ๕.๒.๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการและสิ่งที่อยากให้แก้ไขปรับปรุงเก่ียวกับโครงการ 

    ๑) กลุ่มตัวอย่างระบุประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการในประเด็นการประโยชน์ที่ได้รับจาก
โครงการ คือการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 
ก่อให้เกิดการออม เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ระบุว่าชุมชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ลดการเกิดโรคระบาด ตามลําดับ 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 2561 ๔๒ 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

    ๒) สิ่งที่อยากให้แก้ไขปรับปรุงเก่ียวกับโครงการ คืออยากให้มีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง มากท่ีสุด อยากให้มีการสนับสนุนวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะประเภท
ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง อยากให้มีการขยายพ้ืนที่การดําเนินโครงการเพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อยากให้มี
การประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึง เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการ ตามลําดับ 

 ๕.๒.๕ การรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” โดยระบุได้ยินจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐมากที่สุด  รองลงมา ได้ยินจาก     
แหล่งอ่ืนๆ (โครงการ อบรม ประชุม) จากส่ือโซเชียลมิเดีย จากโทรทัศน์ จากสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ     
จากผู้นําชุมชน/เพ่ือนบ้าน จากหนังสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสาร และเว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม และจากวิทยุ 
ตามลําดับ (กลุ่มตัวอย่างที่ไมเ่คยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” จะข้ามไปตอบเรื่องการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ)  

   เมื่อถามถึงหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบหน้าที่ของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มที่ทราบหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ระบุว่ามีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม ระบุว่ามีหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และ
ระบุว่ามีหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลําดับ 

   เมื่อถามถึงการพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม (เฉพาะผู้ที่
เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม”) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุเคยพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์
ของกองทุนฯ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ระบุเคยพบเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ ผ่านทาง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐมากที่สุด  รองลงมาผ่านทางเว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม และสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ   
ผ่านทางสื่อโซเชียลมิเดีย ผ่านโทรทัศน์ ผ่านทางหนังสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสาร ผู้นําชุมชน/เพ่ือนบ้าน และ
อ่ืนๆ (โครงการ อบรม ประชุม) ผ่านวิทยุ และบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ  

    เมื่อถามถึงระดับของความพึงพอใจในด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ        
ต่อเน้ือหาที่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด รองลงมา มีความพึงพอใจ
ต่อการประชาสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจต่อมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
และมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในด้านความถี่ในการประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ   

 ๕.๒.๖ ประเด็นที่อยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการประชาสัมพันธ์ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง
อยากรู้มากที่สุดเก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 

   ๑) กลุ่มตัวอย่างระบุประเด็นที่อยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการประชาสัมพันธ์มากที่สุด 
ในด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเน่ืองผ่านหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือให้ชุมชนรู้จักมากขึ้น รองลงมาด้าน      
การประชาสัมพันธ์โดยให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ช่วยดําเนินการ ด้านการประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเว็บไซต์และโทรทัศน์ และประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน สร้างจิตสํานึกให้เยาวชน ตามลําดับ 

   ๒) ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างอยากรู้มากที่สุดเก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อมและอยากให้กองทุน
สิ่งแวดล้อมนําเสนอมากที่สุดคือการให้ความรู้กับชุมชนในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

และการเขียนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน รองลงมาคือแนะนํากองทุนฯ บทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ 
แนะนําช่องทางการเข้าถึงกองทุนฯ และให้ความรู้ในการดูแลและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น การจัดการ
ขยะ นํ้าเสีย อากาศ และฝุ่นละออง ตามลําดับ  

๕.๓  ปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินโครงการสาํรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสยี 

 ๑) แบบสอบถามชุดผู้ย่ืนข้อเสนอกองทุนฯ ในประเด็นความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของกองทุน
สิ่งแวดล้อม บางข้อกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถตอบได้ เช่น ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก และด้านคุณภาพของการให้บริการ เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างประสานงานกับสํานักงานกองทุน
สิ่งแวดล้อมผ่านทางโทรศัพท์ ไม่เคยเข้าไปท่ีสํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงไม่สามารถให้คําตอบได้ บางกลุ่ม
ตัวอย่างประสานงานผ่านสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จึงไม่สามารถตอบประเด็น
ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ และด้านการย่ืนข้อเสนอโครงการและการอนุมัติ
โครงการ เน่ืองจากบางกลุ่มตัวอย่างเปลี่ยนผู้ประสานงานโครงการจึงไม่สามารถตอบประเด็นน้ีได้ 

 ๒) แบบสอบถามชุดผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ หัวข้อการรับรู้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า เคยได้ยินช่ือ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” หรือไม่ ทั้งน้ี 
หาก ไม่ เค ย ได้ ยิ น ช่ื อ  “กองทุ น สิ่ งแ วดล้ อม”  จะข้ าม ไปตอบข้ ออยาก ให้ กอ งทุ น สิ่ งแ วดล้ อม 
ดําเนินการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์อย่างไรบ้าง ในประเด็นน้ี กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยได้ยินช่ือ “กองทุน 
สิ่งแวดล้อม” จะไม่สามารถตอบได้ว่าอยากให้กองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์
อย่างไรบ้าง 

5.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

๑) เสนอให้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดประชุมช้ีแจงต่างๆ เพ่ือให้หน่วยงาน
ท้องถิ่นรู้จักกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น 

2) เสนอให้ประสานงานกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด เพ่ือให้ประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนได้รู้จักกองทุนสิ่งแวดล้อม 

3) เสนอให้หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการประชาสัมพันธ์   
ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและชุมชนใกล้เคียงรู้จักกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยผ่านวิทยุชุมชน เสียงตามสาย การประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น 

4) เสนอให้ประสานงานกับหน่วยงานด้านการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน เพ่ือให้รู้จักกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

5)  เสนอให้ประสานงานโดยตรงกับธนาคารกรุงไทย จํากัด ในจังหวัดที่มีที่ต้ังของนิคมอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ เพ่ือเสนอแหล่งเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม  

6) เสนอให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัย เช่น อินสตราแกรม สติกเกอร์ไลน์ เป็นต้น 



 

 

 
 

บทที่ 6 
(ร่าง) แผนปรับปรงุการให้บริการจากผลสํารวจ

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ประจําปีบญัชี ๒๕๖2  

(ดําเนินการประจําปีบญัชี ๒๕๖3) 
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บทที่ ๖ (ร่าง) แผนปรับปรงุการให้บรกิาร 
จากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

ประจําปีบัญช ี๒๕๖๒ (ดําเนินการประจําปีบัญชี ๒๕๖๓) 
 
 จากการวิเคราะห์ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกองทุนสิ่งแวดล้อม และประเด็น
ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ควรนํามาพิจารณาจัดทําแผนการ
ปรับปรุงการให้บริการฯ โดยแผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒ (ดําเนินการประจําปีบัญชี ๒๕๖๓) คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการ ที่จะดําเนินการประจําปีบัญชี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย โครงการ /กิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม ๑ :  การเผยเพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือหรือเอกสารอ่ืนๆ เช่น คู่มือแนะนํากองทุน
สิ่งแวดล้อม คู่มือสําหรับการเขียนข้อเสนอโครงการ และคู่มือสําหรับการ
ดําเนินงานโครงการ 

กิจกรรม ๒ :  การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศสําหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย ในเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค
กองทุนสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม ๓ :  การพัฒนาเครือข่ายการเป็นพ่ีเลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการ 

กิจกรรม ๔ :  การพัฒนาสื่อเพ่ือการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม 
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(ร่าง) แผนปรบัปรุงการใหบ้ริการจากผลสาํรวจความพงึพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ประจําปบีญัชี ๒๕๖2 (ดําเนนิการประจําปบีญัชี ๒๕๖3) 

โครงการ /กิจกรรม  ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด ผลลัพธ์ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. 
๖2 

พ.ย. 
๖2 

ธ.ค. 
๖2 

ม.ค. 
๖3 

ก.พ. 
๖3 

มี.ค. 
๖3 

เม.ย. 
๖3 

พ.ค. 
๖3 

มิ.ย. 
๖3 

ก.ค. 
๖3 

ส.ค. 
๖3 

ก.ย. 
๖3 

๑. การเผยเพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือหรือ
เอกสารอื่นๆ เช่น คู่มือแนะนํากองทุนสิ่งแวดล้อม 
คู่มือสําหรับการเขียนข้อเสนอโครงการ และคู่มือ
สําหรับการดําเนินงานโครงการ 

เป้าประสงค์ หน่วยงาน/องค์กรได้รับทราบถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายที่ท้าทาย หน่วยงาน/องค์กรได้
รับทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ผ่านโครงการที่ได้ รับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ :  
๑. ปรับปรุงคู่มือหรือเอกสารอื่นๆ อย่าง
น้อย ๓ ฉบับ 
๒. คู่มือหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ได้รับการเผยแพร่ให้กับ หน่วยงาน/องค์กร
ต่างๆ อย่างน้อย ๕๐๐ ฉบับ 
เชิงคุณภาพ : หน่วยงาน/องค์กรที่มีสิทธิ์
ขอ รับการสนั บสนุ น เงิน จากกองทุน
สิ่งแวดล้อม ตามโครงการมาตรา ๒๓(๑) 
๒๓(๓) และ ๒๓(๔) ได้รับทราบถึงข้อมูล 
วิธีเขียนข้อเสนอโครงการ ขั้นตอนการดําเนิน
โครงการ ที่ถูกต้องและชัดเจน 

ผู้ขอรับการสนับสนุนเงิน
จากกองทุนสิ่ งแวดล้อม
ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 
 
 

            

 ๒ . การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศสําหรับทุก
กลุ่ม เป้ าหมาย  ในเว็บไซต์และเฟสบุ๊ คกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ ฐานข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์
กองทุนสิ่งแวดล้อมและเฟสบุ๊ค ที่เผยแพร่ข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อสถานการณ์ 

 

เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสารสนเทศใน
เว็บไซต์และเฟสบุ๊คกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๑ ฐาน 
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลสารสนเทศใน
เว็บไซต์และเฟสบุ๊คกองทุนสิ่งแวดล้อม มี
การเผยแพร่ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันต่อสถานการณ์  

มีช่องทาง รูปแบบการ
สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิท ธิภาพ 
เช่น การสื่อสารกับกลุ่ม 
เป้ าหมาย  ทาง Website 
Application และเฟสบุ๊ค 
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ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี ๒๕๖๒           ๔๖ 

 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

โครงการ /กิจกรรม  ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด ผลลัพธ์ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. 
๖2 

พ.ย. 
๖2 

ธ.ค. 
๖2 

ม.ค. 
๖3 

ก.พ. 
๖3 

มี.ค. 
๖3 

เม.ย. 
๖3 

พ.ค. 
๖3 

มิ.ย. 
๖3 

ก.ค. 
๖3 

ส.ค. 
๖3 

ก.ย. 
๖3 

       เป้าหมายที่ท้าทาย หน่วยงาน/องค์กรได้
รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ผ่านเว็บไซต์และเฟสบุ๊คกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 ๓. การพัฒนาเครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงในการ
เขียนข้อเสนอโครงการ 

เป้าประสงค์ มีเครือข่ายพี่เลี้ยงที่สามารถ
ถ่ายทอดข้อมูลและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการที่
ถูกต้องให้กับหน่วยงาน/องค์กรที่มาขอรับคําแนะนําได้ 
       เป้าหมายที่ท้าทาย เครือข่ายพี่เลี้ยงสามารถ
สนับสนุน ให้องค์กร/หน่ วยงานสามารถเสนอ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากการกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ : จํานวนครั้งการประชุมเชิ ง
ปฏิบั ติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานเครือข่ายการ
เป็นพี่เลี้ยงที่มีส่วนร่วมในการจัดทําข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ:  เค รือข่ ายพี่ เลี้ ยงสามารถ
ถ่ายทอดข้อมูลและวิ ธีการเขียนข้อเสนอ
โครงการที่ถูกต้องให้กับหน่วยงาน/องค์กร
ที่มาขอรับคําแนะนํา  

เค รือ ข่ าย พี่ เลี้ ย ง ที่ ผ่ าน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการมี
ความเชี่ยวชาญในการเขียน
ข้อเสนอโครงการมากขึ้น  

            

 ๔. การพัฒนาสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กองทุนสิ่งแวดล้อม 
       เป้าประสงค์ สื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา 
       เป้าหมายที่ท้าทาย หน่วยงาน/องค์กรได้รับทราบ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และทันต่อสถานการณ์ที่ถูกต้องและชัดเจน 
ผ่านสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ : สื่ อ เ พื่ อ ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม อย่าง
น้อย ๓ สื่อ 
เชิงคุณภาพ : หน่วยงาน/องค์กรได้รับทราบ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และทันต่อสถานการณ์ที่
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 
 

            

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
ก  ตารางระดับความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

(เฉพาะผู้ท่ีตอบ ๔ และ ๕ คะแนน) 

ข แบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ตารางระดับความพึงพอใจต่อ 

การทํางานของกองทุนส่ิงแวดล้อม 
 

 

 

 

  
 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 25๖๒ ผ-1 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ตารางระดับความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
คะแนนเฉลี่ยเฉพาะผู้ที่ตอบ ๔ และ ๕ คะแนน 

๑. กลุ่มผู้ย่ืนข้อเสนอกองทนุสิง่แวดล้อม 

ตารางค่าเฉลีย่ของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุความพึงพอใจต่อการทํางานของกองทุนสิง่แวดล้อม 

ประเด็น จํานวน ค่าเฉลี่ย 
(๕ คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย  
(๑๐๐ คะแนน)

ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการใหบ้ริการ    
 ด้านการย่ืนขอ้เสนอโครงการและอนุมัติโครงการ    

๑. ความเหมาะสมของแบบฟอร์มและการกรอกรายละเอียด ๒๔ ๔.๖๗ ๙๓.๓๓ 

  ๒. ความสะดวกในการยื่นข้อเสนอโครงการ ๒๖ ๔.๖๙ ๙๓.๘๕ 

  ๓. หลักเกณฑ์เง่ือนไขและข้อกําหนดของกองทุนฯในการ
พิจารณาโครงการ 

๒๔ ๔.๖๓ ๙๒.๕๐ 

  ๔. ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการจัดทําข้อเสนอโครงการ ๒๕ ๔.๖๐ ๙๒.๐๐ 

  ๕. การแจ้งความคืบหน้าระหว่างรอผลการพิจารณา ๒๑ ๔.๖๒ ๙๒.๓๘ 

  ๖. ความโปร่งใสในการพิจารณางบประมาณโครงการฯ ๒๖ ๔.๖๙ ๙๓.๘๕ 

  ๗. ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ ๒๒ ๔.๖๔ ๙๒.๗๓ 

 ด้านการเบิกจ่ายเงิน  
(เฉพาะผู้ย่ืนโครงการท่ีผา่นการอนุมัติ)

   

  ๘. ความรวดเร็วและการตรงต่อเวลา ๒๐ ๔.๗๕ ๙๕.๐๐ 

  ๙. ความชัดเจนในขั้นตอนการจ่ายเงิน ๒๑ ๔.๗๑ ๙๔.๒๙ 

  ๑๐. ความชัดเจนการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน ๒๒ ๔.๗๓ ๙๔.๕๕ 

 ด้านการติดตามประเมินผล  
(เฉพาะผู้ย่ืนโครงการท่ีผา่นการอนุมัติ)

   

  ๑๑. ความเหมาะสมของแบบฟอร์มการรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

๒๑ ๔.๖๗ ๙๓.๓๓ 

  ๑๒. ความเหมาะสมของจํานวนคร้ังในการติดตามประเมินผล ๒๑ ๔.๖๗ ๙๓.๓๓ 

  ๑๓. ความเหมาะสมของระยะเวลาการติดตามประเมินผล        
ในแต่ละคร้ัง 

๒๑ ๔.๗๑ ๙๔.๒๙ 

ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่    

  ๑. ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบ
คําถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้คําแนะนํา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
น่าเช่ือถือเป็นต้น 

๒๗ ๔.๗๘ ๙๕.๕๖ 

  ๒. ความซื่อสตัย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไมข่อสิ่งตอบแทน ๒๗ ๔.๘๕ ๙๗.๐๔ 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 25๖๒ ผ-2 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

ประเด็น จํานวน ค่าเฉลี่ย 
(๕ คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย  
(๑๐๐ คะแนน)

ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
  ๓. ความเต็มใจ และความพร้อมในการใหบ้ริการอย่างสุภาพ ๒๗ ๔.๘๕ ๙๗.๐๔ 

  ๔. สามารถติดต่อและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  ๒๖ ๔.๘๑ ๙๖.๑๕ 

  ๕. การให้บรกิารเหมือนกันทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ ๒๗ ๔.๘๑ ๙๖.๓๐ 

  ๖. ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ ๒๗ ๔.๘๕ ๙๗.๐๔ 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก    

  ๑. ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ ๒๕ ๔.๗๒ ๙๔.๔๐ 

  ๒ . จุด/ช่องการให้บริการมีความหลากหลาย และเข้าถึงได้
สะดวก  

๒๔ ๔.๗๕ ๙๕.๐๐ 

  ๓. ความเพียงพอของอุปกรณ์สําหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา 
ดินสอ กระดาษโน๊ต เป็นต้น  

๒๕ ๔.๖๘ ๙๓.๖๐ 

  ๔. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น นํ้าด่ืม ที่น่ัง
คอยรับบริการ บริการถ่ายเอกสาร ที่จอดรถ ห้องสุขา เป็นต้น

๒๕ ๔.๗๖ ๙๕.๒๐ 

  ๕. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม  ๒๕ ๔.๗๖ ๙๕.๒๐ 

ด้านคณุภาพของการให้บริการ    

  ๑. การให้บรกิารที่ได้รับตรงตามความต้องการ ๒๗ ๔.๖๓ ๙๒.๕๙ 

  ๒. ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ ๒๗ ๔.๖๓ ๙๒.๕๙ 

  ๓. ผลที่ได้รับจากการให้บรกิาร ๒๗ ๔.๖๗ ๙๓.๓๓ 

ความพึงพอใจในภาพรวม ๔.๗๒ ๙๔.๓๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการสาํรวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจําปีบัญชี 25๖๒ ผ-3 

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จํากัด 

๒. กลุ่มผู้ได้รบัผลกระทบจากโครงการ 

ตารางค่าเฉลีย่ของกลุ่มตัวอย่างทีพ่งึพอใจต่อรปูแบบ/ผลกระทบ/ผลลพัธ์จากการดําเนนิโครงการ 

ประเดน็ จํานวน ค่าเฉลี่ย 
(๕ คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย  
(๑๐๐ คะแนน) 

ความพึงพอใจต่อลักษณะ หรือรปูแบบโครงการทีเ่จ้าของ
โครงการดาํเนนิงาน 

   

  ๑. ลักษณะ/รูปแบบกิจกรรมของโครงการท่ีท่านได้มีส่วนเข้าร่วม 
      ดําเนินการ 

๒74 ๔.๗๔ ๙๔.๘๒ 

  ๒. การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ ๒6๗ ๔.๗๘ ๙๕.๕๑ 

  ๓. การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่ ทั้ง
ในด้านการมีสว่นร่วมและการให้ข้อมลู 

๒67 ๔.๗๘ ๙๕.๕๘ 

ความพึงพอใจต่อผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการดาํเนินโครงการ    
  ๑. ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 257 ๔.๕๗ ๙๑.๓๖ 
  ๒. ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชน 259 ๔.๕๓ ๙๐.๖๖ 
  ๓. ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบสังคมและวิถีชีวิตของชุมชน 262 ๔.๕๓ ๙๐.๖๙ 

ความพึงพอใจต่อผลลพัธ์จากการดําเนนิโครงการ    
  ๑. การฟ้ืนตัวของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
ดําเนินโครงการ 

264 ๔.๕๗ ๙๑.๔๔ 

  ๒. คุณภาพชีวิตที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื้นที่
ดําเนินโครงการ 

264 ๔.๕๗ ๙๑.๔๔ 

  ๓. การต่ืนตัว /เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ 

255 ๔.๖๖ ๙๓.๑๘ 

  ๔. การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ดําเนิน
โครงการ 

262 ๔.๖๓ ๙๒.๖๐ 

  ๕ . บทเรียนและประสบการณ์ ต่างๆที่ เกิดจากการดําเนิน
โครงการ 

275 ๔.๘๐ ๙๖.๐๐ 

ความพึงพอใจในภาพรวม ๔.๖๕ ๙๓.๐3 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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   ค ำชีแ้จง : กองทนุสิง่แวดล้อม จดัท ำแบบสอบถำมนีข้ึน้เพื่อน ำข้อมลูมำใช้ในกำรพฒันำกำรบริกำรให้ดยีิ่งขึน้ 

ตอนที่ 1 สถำนภำพทั่วไปของกลุ่มตวัอย่ำง   

ประเภทโครงกำร เงินอดุหนนุ เงินกู้ 
สถำนะโครงกำร          ผำ่นกำรอนมุตัิ            ไมผ่ำ่นกำรอนมุตัิ      อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ  
ประเภทองค์กร         องค์กรเอกชนด้ำนสิง่แวดล้อม           องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน     สว่นรำชกำร      รัฐวิสำหกิจ 
                      ภำคเอกชน                                       ประชำชนทัว่ไป 

โปรดระบุ email / เบอร์โทรศัพท์ของผู้ตอบแบบสอบถำม ที่สำมำรถตดิต่อได้ ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที่ 2 กำรรับรู้ข้อมูลและกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 

2.1 ท่ำนเคยได้ยนิชื่อ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” มำก่อนหรือไม่? 

       เคยได้ยนิ ได้ยินจำก วทิย ุโทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ์/วำรสำร/นติยสำร ผู้น ำชมุชน/เพื่อนบ้ำน เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ   
       เว็บไซต์ของกองทนุฯ  สือ่โซเชียลมเีดี่ย  สือ่ประชำสมัพนัธ์ของกองทนุฯ  บิลบอร์ดประชำสมัพนัธ์  อื่นๆ (ระบ)ุ.............. 
      ไม่เคยได้ยนิ (จบกำรสัมภำษณ์) 

2.2 ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำกองทุนสิ่งแวดล้อมมหีน้ำที่ใดบ้ำง? 

                 ทรำบ หน้ำที่..................................................................................................................................................... 
                     ไม่ทรำบ 

2.3 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 

พงึพอใจมำก 

(5) 

พงึพอใจ 

(4) 

ปำนกลำง 

(3) 

ควรปรับปรุง 

(2) 

ควรปรับปรุง       
อยำ่งเร่งด่วน 

(1) 

1. เนือ้หำที่ประชำสมัพันธ์มีควำมเหมำะสม สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ 

     

2. ควำมเหมำะสมในด้ำนควำมถ่ีในกำรประชำสมัพนัธ์      

3. มีช่องทำงกำรประชำสมัพนัธ์ที่หลำกหลำย      

4. ควำมพึงพอใจต่อกำรประชำสมัพนัธ์หลกัเกณฑ์เง่ือนไขและ
ข้อก ำหนดในกำรขอรับกำรสนบัสนนุจำกกองทนุสิง่แวดล้อม 

     

2.4 ท่ำนอยำกให้กองทุนสิ่งแวดล้อมด ำเนินกำรปรับปรุง/พัฒนำกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงไรบ้ำง? 
1) …………………….………………………………………...................................................................................... 
2) …………………….………………………………………...................................................................................... 
3) …………………….………………………………………...................................................................................... 

2.5 เร่ืองที่ท่ำนอยำกรู้มำกที่สุดเกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อมและอยำกให้กองทุนสิ่งแวดล้อมน ำเสนอคือเร่ืองใด? 
1) …………………….………………………………………...................................................................................... 
2) …………………….………………………………………...................................................................................... 
3) …………………….………………………………………...................................................................................... 

แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปบีญัช ี2562   

ชุด ผู้ยื่นข้อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อม 

1 2 3  

3  2 1 

5 6 

1 

2 

1 

2 

4  

1 2 
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ตอนที่ 3 ควำมพึงพอใจต่อกำรท ำงำนของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ท่ำนมคีวำมพงึพอใจต่อกำรท ำงำนของกองทุนสิ่งแวดล้อมในระดับใด? 
(ส ำหรับกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอโครงกำรที่ไม่ได้รับอนุมัติ และกลุ่มผู้ยื่นที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ ไม่ต้องถำมข้อ 8-13 ) 

3.1 ท่ำนติดต่อขอรับกำรสนับสนุนเงนิกองทุนสิ่งแวดล้อมจำกหน่วยงำนใด 
ส ำนกังำนกองทนุสิง่แวดล้อม ธนำคำรกรุงไทย ส ำนกังำนสิง่แวดล้อมภำค  
ส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมจงัหวดั อื่นๆ ........................................................  

 

ประเด็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 
พงึพอใจมำก 

(5) 

พงึพอใจ 

(4) 

ปำนกลำง 

(3) 

ควรปรับปรุง 

(2) 

ควรปรับปรุง       

อยำ่งเร่งด่วน

(1) 

3.2 ด้ำนกระบวนกำรและขัน้ตอนกำรให้บริกำร      
   ด้ำนกำรยื่นข้อเสนอโครงกำรและอนุมัติโครงกำร      

1) ควำมเหมำะสมของแบบฟอร์มและกำรกรอกรำยละเอยีด      
2) ควำมสะดวกในกำรยื่นข้อเสนอโครงกำร      
3) หลกัเกณฑ์เง่ือนไขและข้อก ำหนดของกองทนุฯในกำรพิจำรณำโครงกำร      
4) ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรจดัท ำข้อเสนอโครงกำร      
5) กำรแจ้งควำมคืบหน้ำระหวำ่งรอผลกำรพิจำรณำ      
6) ควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำงบประมำณโครงกำรฯ      
7) ระยะเวลำในกำรพิจำรณำโครงกำร      

   ด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงนิ (เฉพำะผู้ยื่นโครงกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ)      
8) ควำมรวดเร็วและกำรตรงตอ่เวลำ      
9) ควำมชดัเจนในขัน้ตอนกำรจำ่ยเงิน      
10) ควำมชดัเจนกำรตดิตำมตรวจสอบกำรใช้จำ่ยเงิน      

   ด้ำนกำรตดิตำมประเมินผล (เฉพำะผู้ยื่นโครงกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ)      
11) ควำมเหมำะสมของแบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน      
12) ควำมเหมำะสมของจ ำนวนครัง้ในกำรติดตำมประเมินผล      
13) ควำมเหมำะสมของระยะเวลำกำรติดตำมประเมินผลในแตล่ะครัง้      

3.3 ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่      
1) ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำม ชีแ้จง 

ข้อสงสยั ให้ค ำแนะน ำ ช่วยแก้ปัญหำได้อยำ่งถกูต้อง นำ่เช่ือถือ เป็นต้น 
     

2) ควำมซื่อสตัย์สจุริตในกำรปฏิบตัหิน้ำที่ เช่น ไมข่อสิง่ตอบแทน ไมรั่บสนิบน 
ไมห่ำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

     

3) ควำมเต็มใจ และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอยำ่งสภุำพ      
4) สำมำรถติดตอ่และแก้ไขปัญหำตำ่งๆ ที่เกิดขึน้ได้อยำ่งรวดเร็ว        
5) กำรให้บริกำรเหมือนกนัทกุรำย โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ      
6) ควำมเหมำะสมในกำรแตง่กำยของผู้ ให้บริกำร      

      
      

3  2 1 

5 4  
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ประเด็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 
พงึพอใจมำก 

(5) 

พงึพอใจ 

(4) 

ปำนกลำง 

(3) 

ควรปรับปรุง 

(2) 

ควรปรับปรุง       

อยำ่งเร่งด่วน

(1) 

3.4 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก      
1) ปำ้ย/สญัลกัษณ์/ประชำสมัพนัธ์ บอกจดุบริกำร      
2) จดุ/ช่องกำรให้บริกำรมีควำมหลำกหลำย และเข้ำถึงได้สะดวก       
3) ควำมเพยีงพอของอปุกรณ์ส ำหรับผู้ รับบริกำร เช่น ปำกกำ ดินสอ  

กระดำษโน๊ต เป็นต้น  
     

4) ควำมเพยีงพอของสิง่อ ำนวยควำมสะดวก เช่น น ำ้ดื่ม ท่ีนัง่คอยรับบริกำร
บริกำรถ่ำยเอกสำร ท่ีจอดรถ ห้องสขุำ เป็นต้น 

     

5) ควำมสะอำดของสถำนท่ีให้บริกำรในภำพรวม       
3.5 ด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร      

1) กำรให้บริกำรท่ีได้รับตรงตำมควำมต้องกำร      
2) ควำมครบถ้วน ถกูต้อง ของกำรให้บริกำร      
3) ผลที่ได้รับจำกกำรให้บริกำร      

 

ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น   (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
4.1 จุดเด่นของกำรให้บริกำรของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

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

4.2 จุดด้อย/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ  
1) …………………….………………………………………...................................................................................... 
2) …………………….………………………………………...................................................................................... 
3) …………………….………………………………………...................................................................................... 
4) …………………….………………………………………...................................................................................... 

4.3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำรของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

• ด้ำนสำรสนเทศและเว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม 
1. …………………….………………………………………...................................................................................... 
2. …………………….………………………………………...................................................................................... 
3. …………………….………………………………………...................................................................................... 
4. …………………….………………………………………...................................................................................... 

• ด้ำนคู่ มือ และเอกสำรเผยแพร่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
1. …………………….………………………………………...................................................................................... 
2. …………………….………………………………………...................................................................................... 
3. …………………….………………………………………...................................................................................... 
4. …………………….………………………………………...................................................................................... 
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      ค ำชีแ้จง : กองทนุสิ่งแวดล้อม จดัท ำแบบสอบถำมนีข้ึน้เพ่ือน ำข้อมลูมำใช้ในกำรพฒันำกำรบริกำรให้ดียิ่งขึน้  
       โครงกำรที่เข้ำร่วม ................................................................................................ จังหวัด ............................. 
 

ตอนที่ 1 สถำนภำพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง   

เพศ                 ชำย          หญิง  

อำยุ           ต ่ำกวำ่ 20 ปี                     20-30ปี                31 - 40 ปี         41 – 50 ปี             51 – 60 ปี                 61 ปีขึน้ไป  

ระดับกำรศึกษำสูงสุด        ต ำ่กวำ่ปริญญำตรี      ปริญญำตรี                  สงูกวำ่ปริญญำตรี           

อำชีพ             นกัเรียน/นกัศกึษำ               ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ               พนกังำนบริษัทเอกชน          รับจ้ำงทัว่ไป           เกษตรกร 

                    ธุรกิจสว่นตวั/ค้ำขำย           พอ่บ้ำน/แมบ้่ำน                         เกษียณ                    วำ่งงำน                อื่นๆ ระบ.ุ................. 

ประเภทของผู้ได้รับผลกระทบจำกโครงกำร         หนว่ยงำนรำชกำรในระยะ 1 กิโลเมตรจำกโครงกำร 

         หนว่ยงำนรำชกำรในระยะมำกกวำ่ 1 กิโลเมตรจำกโครงกำร             ประชำชนในระยะ 1 กิโลเมตรจำกโครงกำร 

         ประชำชนในระยะมำกกวำ่ 1 กิโลเมตรจำกโครงกำร           ผู้ปฏิบตัิงำนในโครงกำร            อื่นๆ ระบ.ุ................ 
โปรดระบุ email / เบอร์โทรศัพท์ของผู้ตอบแบบสอบถำม ที่ สำมำรถติดต่อได้  ………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        

ตอนที่ 2 กำรรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับกำรด ำเนินโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม 
2.1 ท่ำนเคยเข้ำร่วมโครงกำรฯ ดังกล่ำวหรือไม่ 

      เคยเข้ำร่วมโครงกำร (ถำมต่อข้อ 2.3)                            ไมเ่คยเข้ำร่วมโครงกำร (ข้ำมไปตอบ ตอนที่ 3)                         
2.2 ท่ำนมีควำมพงึพอใจต่อรูปแบบ/ผลกระทบ/ผลลัพธ์จำกกำรด ำเนินโครงกำรฯในระดับใด? 

ประเดน็ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

พงึพอใจมำก 
(5) 

พงึพอใจ 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

ควรปรับปรุง 
(2) 

ควรปรับปรุง       
อย่ำงเร่งดว่น (1) 

2.2.1  ควำมพึงพอใจต่อลกัษณะ หรือรูปแบบโครงกำรที่เจ้ำของ
โครงกำรด ำเนินงำน 

     

1) ลกัษณะ/รูปแบบกิจกรรมของโครงกำรท่ีทำ่นได้มีสว่นเข้ำร่วม 

ด ำเนินกำร 
     

2) กำรเปิดโอกำสให้ชมุชนมีสว่นร่วมในกิจกรรมของโครงกำร      

3) กำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้ รับผิดชอบโครงกำรในพืน้ท่ี  
ทัง้ในด้ำนกำรมีสว่นร่วมและกำรให้ข้อมลู 

     

 2.2.2 ควำมพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนิน 
โครงกำร 

     

1) ผลกระทบที่เกิดขึน้ตอ่ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม      

2) ผลกระทบที่เกิดขึน้ตอ่ระบบเศรษฐกิจของชมุชน      

3) ผลกระทบที่เกิดขึน้ตอ่ระบบสงัคมและวิถีชีวติของชมุชน      

 

 

1 2 

1 2 3 5 

1 2 3 

4 

1 2 3 4 

10 6 9 7 8 

5 

แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปบีญัชี 2562   

ชุด ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ 
 

6 

1 2 

1 

2 3 

4 5 6 
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ประเดน็ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

พงึพอใจมำก 
(5) 

พงึพอใจ 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

ควรปรับปรุง 
(2) 

ควรปรับปรุง       
อย่ำงเร่งดว่น (1) 

 

2.2.3 ควำมพึงพอใจต่อผลลัพธ์จำกกำรด ำเนินโครงกำร      

1) กำรฟืน้ตวัของทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมในพืน้ท่ี
ด ำเนินโครงกำร 

     

2) คณุภำพชีวิตที่ดีจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมในพืน้ที่
ด ำเนินโครงกำร 

     

3) กำรตื่นตวั /เตรียมพร้อมรับกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพแวดล้อมในพืน้ท่ีด ำเนินโครงกำร 

     

4) กำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่ด ำเนิน
โครงกำร 

     

5) บทเรียนและประสบกำรณ์ตำ่งๆที่เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำร      

 
2.3 ประโยชน์ที่ท่ำนได้รับจำกโครงกำรฯดังกล่ำวคือเร่ืองใดบ้ำง? 

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

2.4 สิ่งที่ท่ำนอยำกให้แก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับโครงกำรฯดังกล่ำวคือเร่ืองใดบ้ำง? 
1) …………………….………………………………………...................................................................................... 
2) …………………….………………………………………...................................................................................... 
3) …………………….………………………………………...................................................................................... 
4) …………………….………………………………………...................................................................................... 
 

ตอนที่ 3 กำรรับรู้ข้อมูลและกำรประชำสัมพันธ์เก่ียวกับกองทุนส่ิงแวดล้อม 

3.1 ท่ำนเคยได้ยนิชื่อ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” มำก่อนหรือไม่? 

      เคยได้ยนิจำก วิทย ุ  โทรทศัน์   หนงัสอืพิมพ์/วำรสำร/นิตยสำร   ผู้น ำชมุชน/เพื่อนบ้ำน   เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ   
       เว็บไวต์ของกองทนุฯ  สืโ่ซเชียลมเีดีย่  สือ่ประชำสมัพนัธ์ของกองทนุฯ  บิลบอร์ดประชำสมัพนัธ์  อืน่ๆ (ระบ)ุ.............. 
 
      ไม่เคยได้ยนิ (ข้ำมไปตอบ ข้อ 3.5-3.6) 

3.2 ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำกองทุนสิ่งแวดล้อมมหีน้ำที่ใดบ้ำง? 

                 ทรำบ หน้ำที่............................................................................................................................................................... 

                     ไม่ทรำบ 

3.3 ท่ำนเคยพบเหน็ข้อมูลข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อมบ้ำงหรือไม่? 
      เคยพบเหน็  จำก    วิทย ุ  โทรทศัน์   หนงัสอืพิมพ์/วำรสำร/นติยสำร   ผู้น ำชมุชน/เพื่อนบ้ำน   เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ   
       เว็บไซต์ของกองทนุฯ  สือ่โซเชียลมเีดีย  สือ่ประชำสมัพนัธ์ของกองทนุฯ  บิลบอร์ดประชำสมัพนัธ์  อื่นๆ (ระบ)ุ..............        
   ไม่เคย 
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3.4 ท่ำนมีควำมพงึพอใจในด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อมในระดับใด? 

ประเดน็ 
ระดับควำมพงึพอใจ 

พงึพอใจมำก 
(5) 

พงึพอใจ 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

ควรปรับปรุง 
(2) 

ควรปรับปรุง       
อย่ำงเร่งดว่น (1) 

1) เนือ้หำที่ประชำสมัพนัธ์มคีวำมเหมำะสม สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ 

     

2) ควำมเหมำะสมในด้ำนควำมถ่ีในกำรประชำสมัพนัธ์      
3) มีช่องทำงกำรประชำสมัพนัธ์ที่หลำกหลำย      
4) ควำมพงึพอใจตอ่กำรประชำสมัพนัธ์ของกองทนุสิง่แวดล้อม      

 

3.5 ท่ำนอยำกให้กองทุนสิ่งแวดล้อมด ำเนินกำรปรับปรุงกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงไรบ้ำง? 
1) …………………….………………………………………...................................................................................... 
2) …………………….………………………………………...................................................................................... 
3) …………………….………………………………………..................................................................................... 

 
3.6 เร่ืองที่ท่ำนอยำกรู้มำกที่สุดเก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดล้อมและอยำกให้กองทุนสิ่งแวดล้อมน ำเสนอคือเร่ืองใด? 

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