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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
โครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ไดม้าตรฐาน (HAS) 

ประจ าปี 2562 
 

 รายละเอียดโครงการ 
หลักการและเหตุผล     

 ส้วมสาธารณะที่ให้บริการตามสถานที่ราชการ โรงเรียน และสถานที่สาธารณะอ่ืนๆ ในแต่ละวันจะมี
คนใช้บริการเป็นจ านวนมาก เนื่องจากผู้ที่มาใช้บริการมีสุขาภิบาลส่วนบุคคลแตกต่างกัน ดังนั้นส้วมสาธารณะ
ในที่สาธารณะจึงอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อก่อโรค ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ส้วมสาธารณะ และ
สามารถก่อให้เกิดการแพร่ระบาดได้ ซึ่งอาจท าให้เกิดเชื้อโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น  เชื้ออุจจาระร่วง เชื้อ
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ เป็นต้น เชื้อโรคกลุ่มนี้อาจแฝงอยู่ตามจุดต่างๆ ของส้วมสาธารณะ เช่น ชักโครก อ่าง
ล้างมือ หรือแม้กระทั่งลูกบิดประตู ทั้งนี้หากมีการสัมผัสเชื้อในปริมาณมากพอ และสามารถผ่านเข้าไปใน
ร่างกาย เช่น ผ่านทางปาก หรือสัมผัสผิวหนัง ซึ่งพบว่า มีรายงานการติดเชื้อเริมจากการใช้บริการส้วม
สาธารณะ โดยผู้ที่เป็นเริมที่นิ้วมือได้สัมผัสกับลูกบิดประตูห้องส้วมสาธารณะ ท าให้เกิดการปนเปื้อนและติดเชื้อ
ในรายที่มาสัมผัสต่อ ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคมีที่มาจากส้วมได้  จึงเรียกกลุ่ม
อาการท่ีมีที่มาจากการใช้ห้องส้วมว่า “Toilet syndrome”  

 การพัฒนาปรับปรุงให้มีการดูแลรักษาความสะอาดของส้วมสาธารณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ส้วมสาธารณะระดับประเทศ Healthy Accessibility Safety (HAS) โดยเน้นพัฒนาส้วมสาธารณะให้บรรลุ ๓ 
เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ให้ได้มาตรฐาน (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) เป็นส่วนส าคัญที่จะ
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัยแก่ประชาชน ซึ่งผู้ที่มีส่ วนส าคัญในการพัฒนาส้วมสาธารณะ คือ 
พนักงานรักษาความสะอาดที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลรักษาความสะอาดของห้องส้วม
สาธารณะอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ให้เป็นแหล่งของเชื้อโรคและแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงได้จัดท า
โครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) เพ่ือให้พนักงานท าความสะอาดมีความรู้เพียงพอ
ในการดูแลส้วมสาธารณะ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเอกชน 

วัตถุประสงคข์องโครงการ  

๑. เพ่ือให้พนักงานท าความสะอาดมีความรู้ในการดูแลรักษาความสะอาดของส้วมสาธารณะอย่างถูก
สุขลักษณะ 

2. เพ่ือตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคในส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองทุ่งสง
และส้วมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  
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เป้าหมายของโครงการ  

ด้านบุคลากร 
๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบท าความสะอาดส้วมสาธารณะ   จ านวน ๑8 คน  

  ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลเมืองทุ่งสง (พนักงานท าความสะอาด) 
2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบท าความสะอาดของโรงเรียนในสังกัด  จ านวน 12 คน 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง  (พนักงานท าความสะอาดหรือครูอนามัยโรงเรียน) 
         รวม 30 คน  

ด้านสถานที่ 
      1. ส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน  23  แห่ง  
   ๑) ส านักงานใหม่เทศบาลเมืองทุ่งสงชั้น ๒ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
   ๒) ส านักงานใหม่เทศบาลเมืองทุ่งสงชั้น ๓ (กองการศึกษา)  
   3) ส านักงานใหม่เทศบาลเมืองทุ่งสงชั้น 4   
   4) สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชการที่ 9 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
   5) ส านักปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง (ส านักปลัด)                         
   6) หน้ากองช่าง (กองช่าง)             
   7) สถานีขนส่งย่อยทุ่งสง (กองคลัง)             
   8) ถ้ าตลอด (กองช่าง)       
           ๙) ตลาดสดต้นยาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)    
   ๑0) ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงชั้น ๑ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
   11) ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงชั้น 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
   ๑2) ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงชั้น ๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
   ๑3) ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงชั้น ๔ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
   14) หลังเวทีหน้าอ าเภอ (กองการศึกษา)    
   15) สวนสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง (กองการศึกษา)    
   16) โรงยิมเนเซียมเทศบาล (กองการศึกษา)    
   17) ศาลาประชาคม (กองการศึกษา)   
   18) ห้องสมุดประชาชน (กองการศึกษา) 
   1 9 )  ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ พ ฤ ก ษ า สิ ริ น ธ ร  ( ส า นั ก ป ลั ด )                                                
    20) ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง (ส านักปลัด 
   21) ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 
   22) อาคารด ารงธรรมาภิบาล (กองสวัสดิการฯ) 
   23) อาคาร SCG (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

2. ส้วมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง     จ านวน   ๖ แห่ง  
   ๑) โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล              
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   2) โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน              
   ๓) โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ              
   ๔) โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง                      
   ๕) โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองทุ่งสงวัดท่าแพ  
   ๖) โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลเมืองทุ่งสง 
 
 3. ส้วมโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง    จ านวน  7 แห่ง  
   ๑) โรงเรียนรัตนศึกษาชายเขา              
   2) โรงเรียนเสริมปัญญา              
   ๓) โรงเรียนกาญจนศึกษา              
   ๔) โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ                      
   ๕) โรงเรียนเจริญวัยวิทยา  
   ๖) โรงเรียนเจริญวัย 
   7) โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา 
          รวม 36 แห่ง 
งบประมาณของโครงการ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ข้อ 
10(1)  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงาน
สาธารณสุข เพื่อจ่ายในโครงการดังกล่าว จ านวน 45,799 บาท (สี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. พนักงานท าความสะอาดมีความรู้ในการดูแลรักษาความสะอาดของส้วมสาธารณะอย่างถูก
สุขลักษณะ 
 ๒. ลดโรคติดต่อทางอ้อมที่เกิดจากการสัมผัสบนพ้ืนผิวของอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในส้วม ซึ่งอาจเป็น
แหล่งสะสมของเชื้อโรค 
 
 
แผนการประเมินโครงการ 
วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เปูาหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข

ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ไดม้าตรฐาน (HAS) 

 ประจ าปี 2562 
 

นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนินโครงการ
ส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2562 ซึ่งในการด าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้ง
นี้ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้
มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2562 โดยได้ทอดแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดย
ข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 30 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 100 และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการ
ประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2562 รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อนี้ 

ขั้นตอนการประเมินผล 
โครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

พนักงานท าความสะอาดมีความรู้ในการดูแลรักษาความสะอาดของส้วมสาธารณะอย่างถูกสุขลักษณะ เพ่ือ
ตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคในส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองทุ่งสงและส้วมโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว จึงด าเนินการก าหนดขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 

1.ขอบเขตการประเมิน  
การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเก่ียวกับโครงการส้วมสาธารณะสะอาด 

ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2562 คือ 

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบท าความสะอาดส้วมสาธารณะ จ านวน ๑8 
คน ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลเมืองทุ่งสง (พนักงานท าความสะอาด)  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบท าความ
สะอาดของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 12 คน เทศบาลเมืองทุ่งสง  (พนักงานท าความสะอาดหรือครูอนามัย
โรงเรียน) รวม 30 คน และผู้เข้าร่วมโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 
2562 

         ๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้
มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2562 ในครั้งนี้ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง 
ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 
 ๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก ่1.โครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้
มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2562 2.เอกสารประกอบการอบรม 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
(HAS) ประจ าปี 2562 

 
๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบท าความสะอาดส้วมสาธารณะ จ านวน ๑8 คน ใน
ความรับผิดชอบของทางเทศบาลเมืองทุ่งสง (พนักงานท าความสะอาด) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบท าความสะอาด
ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 12 คน เทศบาลเมืองทุ่งสง  (พนักงานท าความสะอาดหรือครูอนามัยโรงเรียน) 
รวม 30 คน และผู้เข้าร่วมโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2562 และ
ด าเนินการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 30 ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ านวน 30 ชุดคิดเป็น ร้อย
ละ 100 
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่
            4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) 
ประจ าปี 2562  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ตอบแบบสอบถาม 

 
๕.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
            ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว 
            ๕ .๒ ด า เนินการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
เพ่ือประกอบการประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 

๖.การประมวลผลข้อมูล 
   การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2562 ในครั้งนี้  
ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการ
ประมวลระดับความคิดเห็น 
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๗.การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 

 ๗.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่แล้วหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย 
 7.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ ครั้ง
ต่อไป ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่  และเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย 
    
 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการฯ
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 

แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2562 แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น ๕ ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 
เกณฑ์การประเมินผล 

                      ค่าเฉลี่ย  ระดับผลการด าเนินงาน/ความพึงพอใจ 
4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 
2.51 – 3.50 
1.51 – 2.50 
1.00 – 1.50 

 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

          ระดับมากท่ีสุด 
          ระดับมาก 
          ระดับปานกลาง  
          ระดับน้อย  
          ระดับน้อยที่สุด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ไดม้าตรฐาน (HAS) 

ประจ าปี 2562 
 

การประเมินแบบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านวิทยากร ด้านสถานที่ / 
ระยะเวลา / อาหาร /ด้านการน าความรู้ไปใช้ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถาม ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านวิทยากร ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร /ด้าน
การน าความรู้ไปใช้ 
ตารางท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลส้วมสาธารณะ
และการปูองกันโรคติดต่อเพ่ือลดแหล่งสะสมของเชื้อโรค 
เพียงใด 

4.23 0.77 84.60 มาก 

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการตรวจหาการ
ปนเปื้อนของเชื้อโรคในส้วมสาธารณะ เพียงใด 

4.06 0.87 81.20 มาก 

3. จากการอบรมในครั้งนี้  พนักงานท าความสะอาดมี
ความรู้ในการดูแลรักษาความสะอาดของส้วมสาธารณะ
อย่างถูกสุขลักษณะเพ่ิมข้ึน เพียงใด 

4.33 0.55 86.60 มาก 

รวม 4.21 0.73 84.13 มาก 
 
อภิปรายผล 

จากการประเมินผลโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2562
ด้านความรู้ความเข้าใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. จากการอบรมในครั้งนี้ พนักงานท าความสะอาดมีความรู้ในการดูแลรักษาความสะอาดของส้วม
สาธารณะอย่างถูกสุขลักษณะเพ่ิมขึ้น เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลส้วมสาธารณะและการปูองกันโรคติดต่อเพ่ือลดแหล่ง
สะสมของเชื้อโรค เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมาก 

3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคในส้วมสาธารณะ เพียงใด
ค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับมาก 

 
ตารางท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.40 0.50 88.00 มาก 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.40 0.50 88.00 มาก 
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.30 0.53 86.00 มาก 



๘ 
 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.43 0.50 88.60 มาก 
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.37 0.61 87.40 มาก 
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.40 0.67 88.00 มาก 

รวม 4.38 0.55 87.67 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากการประเมินผลโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2562

ด้านวิทยากรในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้ดังนี ้

1. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก 
2. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา และการตอบ

ข้อซักถามในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก 
3. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก 
4. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก 

 
ตารางท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.47 0.57 89.40 มาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.37 0.61 87.40 มาก 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.33 0.55 86.60 มาก 
4. อาหารมีความเหมาะสม 4.33 0.71 86.60 มาก 

รวม 4.38 0.61 87.50 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากการประเมินผลโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2562

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 4.37  อยู่ในระดับมาก 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสมและอาหารมีความเหมาะสม   ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ใน

ระดับมาก 

 
 
 



๙ 
 

ตารางท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการน าความรู้ไปใช้ 
 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได ้

4.43 0.57 88.60 มาก 

2. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.37 0.61 87.40 มาก 
3. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.40 0.62 88.00 มาก 

รวม 4.40 0.60 88.00 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากการประเมินผลโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2562

ด้านการน าความรู้ไปใช้ ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี ้

1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก 
2. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก 
3. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก 

 
 

ตารางที่ 5 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) 
ประจ าปี 2562 ทั้ง 4 ด้าน 
 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ด้านที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.21 0.73 84.13 มาก 
ด้านที่ 2 ด้านวิทยากร  4.38 0.55 87.67 มาก 
ด้านที่ 3 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 4.38 0.61 87.50 มาก 
ด้านที่ 4 ด้านการน าความรู้ไปใช้ 4.40 0.60 88.00 มาก 

รวม 4.34 0.62 86.82 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้ง 4 ด้าน ในการด าเนินโครงการปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS)ประจ าปี 2562   มีความคิดเห็นในภาพรวม 
ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้   

1. ด้านที่ 4 ด้านการน าความรู้ไปใช้ ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก 
2. ด้านที่ 2 ด้านวิทยากร และด้านที่ 3 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ใน

ระดับมาก 
3. ด้านที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
 
ประมวลภาพโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS)  

 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ คดิเป็นร้อยละ 86.82 

 



๑๐ 
 

ประมวลภาพโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) 
 ประจ าปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางนงนภัส น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีและผู้ร่วมอบรมโครงการส้วม

สาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2562 
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นประธานเปิด
โครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) 

ประจ าปี 2562 
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 



๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสถาพร ลักษณะแมน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
การดูแลส้วมสาธารณะและการปูองกันโรคติดต่อ 

เพ่ือลดแหล่งสะสมของเชื้อโรค 
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

นายจิตติโชค ปุากว้าง หัวหน้างานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม พบปะพูดคุยกับผู้ร่วมอบรมโครงการส้วมสาธารณะ

สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2562 
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 



๑๒ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่แจกให้ผู้ร่วมอบรมโครงการฯ เช่น แผ่นพับการท าความ
สะอาดห้องส้วมสาธารณะ ปูายขอบคุณท่ีไม่สูบบุหรี่  

และพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง 

ผู้ร่วมเข้าโครงการส้วมสาธารณะ สะอาดปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2562  

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 



๑๓ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองทุ่งสง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบส้วมสาธารณะเพื่อตรวจหาเชื้อโรค ซึ่งอาจแฝงอยู่ตามจุดต่างๆ  

ของส้วมสาธารณะ  เช่น ชักโครก อ่างล้างมือ  หรือแม้กระท่ังลูกบิดประตู 



๑๔ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองทุ่งสง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบส้วมสาธารณะเพื่อตรวจหาเชื้อโรค ซึ่งอาจแฝงอยู่ตามจุดต่างๆ  

ของส้วมสาธารณะ  เช่น ชักโครก อ่างล้างมือ  หรือแม้กระท่ังลูกบิดประตู 



๑๕ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองทุ่งสง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบส้วมสาธารณะเพื่อตรวจหาเชื้อโรค ซึ่งอาจแฝงอยู่ตามจุดต่างๆ ของ

ส้วมสาธารณะ  เช่น ชักโครก อ่างล้างมือ  หรือแม้กระทั่งลูกบิดประตู 


