
 

 

แบบสอบถามการมสีวนรวมของทุกภาคสวนในการดูแล รักษา พัฒนาปาไม 

และความพงึพอใจของผูรับบรกิาร 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 

(ดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโตบนคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื) 

โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

กจิกรรมหลักอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางมสีวนรวมภาคกลาง 

กจิกรรมบรหิารจัดการปาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต (กจิกรรมสงเสรมิการบริหารจัดการปาชุมชน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

---------------------------- 

 

คําชี้แจง   

1.   แบบสอบถามชุดนี้ เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของทุกภาค

สวนในการดูแล รักษา พัฒนาปาไม และความพึงพอใจของผู รับบริการ โครงการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม กิจกรรมหลักอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวม

ภาคกลาง กจิกรรมบรหิารจัดการปาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (กิจกรรมสงเสริมการบริหารจัดการ

ปาชุมชน)  คําตอบของทานทุกคําตอบจะเปนประโยชนอยางยิ่ งตอการปรับปรุงและพัฒนา 

การดําเนนิงานในปตอไป จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง 

2.  กรุณาเติมขอความลงในชองวาง (........) และทําเครื่องหมาย (  ) ลงในชองที่ตรงกับ 

ความคดิเห็นของทานมากที่สุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สําหรับเจาหนาท่ี 

พื้นทีห่มูบานเปาหมายดําเนนิกิจกรรมสงเสริมการบริหารจัดการปาชุมชน ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 

ปาชุมชน ...................................................... หมูที่ .............................. ตําบล ................................... 

อําเภอ ......................... จังหวัด .....................  วันที่สํารวจ ......... เดอืน ........................ พ.ศ. ...........  

ช่ือเจาหนาที่ผูสํารวจ .......................................................................................................................... 

สําหรับผูตอบแบบสํารวจ 

ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ  

1. เพศ (   )  ชาย    (   )   หญงิ   

2. อายุ ............................... ป 

3. ระดับการศกึษาสูงสุด 

 (   )  ไมเคยเรยีน   (   )  ประถมศกึษา 

 (   )  มัธยมศกึษาตอนตน  (   )  มัธยมศกึษาตอนปลาย 

 (   )  ปวช.    (   )  ปวส./ปวท./อนุปรญิญา 

 (   )  ปรญิญาตรี   (   )  สูงกวาปรญิญาตรี 

4. อาชีพ 

 (   )  เกษตรกร    (   )  คาขาย/ธุรกจิสวนตัว 

 (   )  รับราชการ / รัฐวสิาหกจิ  (   )  รับจางทั่วไป 

 (   )  อื่นๆ (ระบุ) ...................................... 

5. รายไดเฉลี่ยตอป 

 (   )  นอยกวา 50,000 บาท  (   )  50,001 - 65,000 บาท 

 (   )  65,001 - 80,000 บาท  (   )  80,001 – 100,000 บาท 

 (   )  มากกวา 100,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี 2   การมสีวนรวมของทุกภาคสวนในการดูแล รักษา พัฒนาปาไม 

 ทานมีสวนรวมในการดูแล รักษา และพัฒนาปาไม ในประเด็นตอไปนี้มากนอยเพียงใด  

(กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่ตรงกับความคดิเห็นของทานมากที่สุด)  

 

ประเด็นการมสีวนรวมในการดูแล รักษา พัฒนาปาไม 

ระดับการมีสวนรวม 

มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สดุ 

1. การมสีวนรวมในการคดิ วางแผน และตัดสนิใจ 

1.1 ทานมีสวนรวมในการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ 

ปาชุมชน 

1.2 ทานมสีวนรวมในการตัง้กฎ ระเบยีบ ขอบังคับของชุมชน ในการ

บริหารจัดการปาชุมชน  

1.3 ท านมีส วนร วม ในการประ ชุมร วม กับคณะกรรมการ 

ปาชุมชน 

1.4 ทานมีสวนรวมในการจัดทําแผนงานการจัดการปาชุมชน หรือ

โครงการปาชุมชน (ตามแบบ ปชช.3) 

     

2. การมสีวนรวมในการปฏบิัต ิ

2.1 ทานมสีวนรวมในการสํารวจพื้นที่ (ตามแบบ ปชช.2) เพื่อจัดทํา

แนวเขตปาชุมชนรวมกับเจาหนาที ่

2.2 ทานมีสวนรวมในการเผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อใหความรู

ดานปาชุมชนแกสมาชิกในชุมชน 

2.3 ทานมีสวนรวมในการในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของปาชุมชน

อยางสม่ําเสมอ 

     

3. การมสีวนรวมรับผลประโยชน 

3.1 ทานไดรับผลประโยชนจากการรวมกิจกรรมการบริหารจัดการ

ปาชุมชน เชน ลดรายจาย และเพิ่มรายไดครัวเรอืน เปนตน 

3.2 ทานไดรับการพัฒนาศักยภาพตนเองจากการรวมกิจกรรม  

การบริหารจัดการปาชุมชน เชน การเรียนรูและพัฒนาอาชีพจาก

ผลติภัณฑจากปาชุมชน 

     

4. การมสีวนรวมในการตดิตามและประเมนิผล 

4.1 ทานมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลกิจกรรมและ

โครงการตางๆ ของปาชุมชน 

4.2 ทานมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ในการดําเนนิกิจกรรมสงเสริมการบริหารจัดการปาชุมชน 

     

 



ตอนท่ี 3   ความพงึพอใจในคุณภาพการใหบรกิาร  

 ทานมคีวามพงึพอใจในคุณภาพการใหบรกิารของเจาหนาที่ปาไม ในประเด็นตอไปนี้มากนอยเพยีงใด 

(กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่ตรงกับความคดิเห็นของทานมากที่สุด)  

 

ประเด็นความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สดุ 

1. ความพงึพอใจในคุณภาพการใหบรกิารของเจาหนาท่ี 

1.1 ความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม 

ช้ีแจงขอสงสัย ใหคําแนะนําชวยแกปญหาไดอยางถูกตองนาเชื่อถือ 

1.2 การรับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 

ในการดําเนนิงาน 

1.3 ความสะดวกในการติดตอประสานงานกับเจาหนาที่และ 

การเอาใจใสและตดิตามการใหบริการอยางสม่ําเสมอ 

1.4 ความรับผดิชอบและความพรอมของเจาหนาที่ในการใหบริการ 

1.5 บุคลิกภาพ และความมีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ 

     

2. ความพงึพอใจในคุณภาพของงานบรกิารท่ีไดรับ 

2.1 การประชาสัมพันธและการรับรูขาวสารของกิจกรรมดานปาชุมชน 

2.2 กิจกรรมที่ดําเนนิการในพื้นที่ ตรงตามความตองการของชุมชน 

2.3 การมสีวนรวมของประชาชนในขัน้ตอนตาง ๆ ของการดําเนนิงาน 

2.4 กิจกรรมที่ดําเนินการสงผลใหชุมชนมีสิ่งแวดลอมและคุณภาพ

ชีวติที่ดขีึ้น 

2.5 ประโยชนที่ประชาชนและชุมชนจะไดรับจากกิจกรรมที่ดําเนนิการ 

     

3. ภาพรวมของการดําเนนิกจิกรรมสงเสรมิการบรหิารจดัการปาชุมชน      

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

 1) ................................................................................................................................................................................ 

 2) ................................................................................................................................................................................ 

 3) ................................................................................................................................................................................ 

 4) ................................................................................................................................................................................ 

 5) ................................................................................................................................................................................ 


	2.  กรุณาเติมข้อความลงในช่องว่าง (........) และทำเครื่องหมาย ( ( ) ลงในช่องที่ตรงกับ ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
	สำหรับผู้ตอบแบบสำรวจ

