
๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
โครงการป้องกันและควบคุมพาหนะน าโรค   

(จ้างเหมาเอกชนรายบุคคลก าจัดหนูและแมลงสาบ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

 
รายละเอียดโครงการ 
หลักการและเหตุผล     

 ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นตลาดสดประเภทที่ 1 ประเภทตลาดขนาดใหญ่ ได้ผ่านการตรวจ
ประเมินโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 และปี พ.ศ.2549 ได้ผ่านการตรวจประเมินเป็น
ตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัย ปี พ.ศ.2540 ได้รับรางวัลชมเชยตลาดสดประเภทที่ 1 ประเภทตลาดสด
ขนาดใหญ่ จากโครงการประกวดตลาดดี มีมาตรฐาน ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2551 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิ ศตลาดสด ประเภทตลาดสดขนาดใหญ่  จากการประกวดตลาดดีมีมาตรฐานของ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉะนั้น จึงต้องส่งเสริมและพัฒนา ปรับปรุงตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง และสถานที่จ าหน่าย
อาหารในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงให้มีมาตรฐานและถูกสุขลักษณะที่ดียิ่งขึ้นไป 
โดยเฉพาะการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในการควบคุม ป้องกัน ลดสัตว์พาหนะน าโรคในตลาดสด 
ตลาดโต้รุ่ง และสถานที่จ าหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตลาดสดเทศบาล สถานที่จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และ
สถานที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองทุ่งสง มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่เมืองน่าอยู่ 

 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
1.ก าจัดหนูซึ่งเป็นสัตว์น าโรคมาสู่คน 
2.ป้องกันโรคท่ีเกิดจากหนูเป็นพาหนะน าโรค 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ) 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงที่มีการวางยาเบื่อก าจัดหนู จ านวนประชากรซึ่งเป็นพาหะน าโรคลด
จ านวนลง 
 2.ผู้ประกอบการค้า และประชาชนที่มาซื้อสินค้ามีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในการจับจ่ายสินค้าในพ้ืนที่
ที่มีการวางยาเบื่อหนูเกี่ยวกับความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโชคท่ีมีหนูเป็นพาหะน าโรค 
 3.เป็นการป้องกันการเกิดโรคติดต่อที่เกิดจากหนูเป็นพาหะน าโรค 
 
 
 



๒ 
 

 แผนการประเมินโครงการ 
วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 
 

1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 

2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการป้องกันและควบคุมพาหนะน าโรค 

(จ้างเหมาเอกชนรายบุคคลก าจัดหนูและแมลงสาบ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
 

 

ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนิน 
โครงการป้องกันและควบคุมพาหนะน าโรค (จ้างเหมาเอกชนรายบุคคลก าจัดหนูและแมลงสาบ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งในการด าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามและจัดเก็บ
แบบสอบถามโครงการป้องกันและควบคุมพาหนะน าโรค (จ้างเหมาเอกชนรายบุคคลก าจัดหนูและแมลงสาบ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้ทอดแบบสอบถามจ านวน 50 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยข้าพเจ้า
สามารถเก็บแบบสอบถามได้ 50 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 100  และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการประเมินผล
และประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินโครงการป้องกันและควบคุมพาหนะน าโรค (จ้าง
เหมาเอกชนรายบุคคลก าจัดหนูและแมลงสาบ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดขั้นตอนและผล
การประเมินมีดังต่อนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 

โครงการป้องกันและควบคุมพาหนะน าโรค (จ้างเหมาเอกชนรายบุคคลก าจัดหนูและแมลงสาบ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตลาดสดเทศบาล สถานที่
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และสถานที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองทุ่งสง มีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี สู่เมืองน่าอยู่  

ในครั้งนี้ นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว จึงด าเนินการก าหนดขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 
1.ขอบเขตการประเมิน  

การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการป้องกันและควบคุม
พาหนะน าโรค (จ้างเหมาเอกชนรายบุคคลก าจัดหนูและแมลงสาบ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คือ 
 ๑.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ พ่อค้า - แม่ค้า และประชาชน ( ผู้ตอบแบบสอบถาม )โครงการ
ป้องกันและควบคุมพาหนะน าโรค (จ้างเหมาเอกชนรายบุคคลก าจัดหนูและแมลงสาบ) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561) 
         ๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล  ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ตลาดธรรมสุนทรอุทิศ(ตลาดยาว)   
 
๒. แหล่งข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก่ 1.โครงการป้องกันและควบคุมพาหนะน าโรค 
( จ้ า ง เ หม า เ อกชนร ายบุ คคลก า จั ดหนู แล ะแมล งส าบ )  ปร ะจ า ปี ง บประมาณ  พ . ศ . 2561 ) 
 



๔ 
 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับพ่อค้า-แม่ค้า และประชาชน  โครงการป้องกันและควบคุมพาหนะน า
โรค (จ้างเหมาเอกชนรายบุคคลก าจัดหนูและแมลงสาบ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561)        
 

๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง พ่อค้า-แม่ค้า และประชาชน ( ผู้ตอบแบบสอบถาม ) โครงการป้องกัน
และควบคุมพาหนะน าโรค (จ้างเหมาเอกชนรายบุคคลก าจัดหนูและแมลงสาบ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561) และด าเนินการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 50 ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ านวน 50  ชุด
คิดเป็นร้อยละ 100 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโครงการป้องกันและควบคุม
พาหนะน าโรค (จ้างเหมาเอกชนรายบุคคลก าจัดหนูและแมลงสาบ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมได้ตอบแบบสอบถาม 
 

๕.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
 ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว 
 ๕.๒  ด า เนินการออกแบบสอบถามและ เก็บข้ อมู ล  ตรวจสอบความถู กต้ องของข้ อมู ล  
เพ่ือประกอบการประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 

๖.การประมวลผลข้อมูล 
การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมพาหนะน าโรค (จ้างเหมาเอกชนรายบุคคลก าจัดหนูและแมลงสาบ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของ
ตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับความคิดเห็น 
 

๗.การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

 7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 
 ๗.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจโครงการฯ โดยน า
แบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่แล้วหาค่าเฉลี่ย  แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตาราง
และการบรรยาย 
 7.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ ครั้ง
ต่อไป ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่ และเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย 
 หาค่าเฉลี่ย   เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้ เข้ารับร่วมโครงการฯโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์            
(Absolute Criteria)  
  



๕ 
 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

โครงการป้องกันและควบคุมพาหนะน าโรค (จ้างเหมาเอกชนรายบุคคลก าจัดหนูและแมลงสาบ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 

การประเมินแบบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
         ชาย 13 26.00 
         หญิง 37 74.00 

รวม 50 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ระบุเพศหญิง จ านวน 37  คน คิดเป็นร้อย

ละ 74.00 ระบุเพศชาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอายุ 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

อายุ   
21-30 ปี  11 22.00 

  31- 40 ปี 21 42.00 
41-50 ปี 10 20.00 
51 ปีขึ้นไป 8 16.00 

รวม 50 100.00 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าอายุ 31- 40 ปี จ านวน  
21 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาอายุ 21-30 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 อายุ 41-
50 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และอันดับสุดท้ายอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.00 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 



๖ 
 

การประเมินแบบที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการป้องกันและควบคุม
พาหนะน าโรค(จ้างเหมาเอกชนรายบุคคลก าจัดหนูและแมลงสาบ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการป้องกันและควบคุมพาหนะน าโรค(จ้างเหมา
เอกชนรายบุคคลก าจัดหนูและแมลงสาบ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
ตารางที่ 3  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการป้องกันและควบคุมพาหนะน าโรค  (ท่านคิดว่าจาก
การจ้างเหมาเอกชนรายบุคคลก าจัดหนูและแมลงสาบ สามารถท าให้จ านวนหนูและแมลงสาบลดลงหรือไม่) 

ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
ท่านคิดว่าจากการจ้างเหมาเอกชนรายบุคคลก าจัดหนูและ
แมลงสาบ สามารถท าให้จ านวนหนูและแมลงสาบลดลงหรือไม่ 

  

         ลดลง 19 38.00 
       ไมล่ดลง 31 62.00 

รวม 50 100.00 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้  มีความคิดเห็นว่าจากการจ้างเหมาเอกชนรายบุคคล
ก าจัดหนูและแมลงสาบ สามารถท าให้จ านวนหนูและแมลงสาบลดลงหรือไม่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุ
ว่าไม่ลดลง จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 และระบุว่า ลดลง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการป้องกันและควบคุมพาหนะน าโรค  (ท่านมีความพึง
พอใจในการวางยาจากหนูและแมลงสาบหรือไม่) 

ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
ท่านมีความพึงพอใจในการวางยาจากหนูและแมลงสาบหรือไม่   

         พอใจ 27 54.00 
       ไมพ่อใจ 23 46.00 

รวม 50 100.00 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้  มีความคิดเห็นว่าจากการจ้างเหมาเอกชนรายบุคคล
ก าจัดหนูและแมลงสาบ ความพึงพอใจในการวางยาจากหนูและแมลงสาบหรือไม่ ส่วนใหญ่ระบุว่าพอใจ 
จ านวน 27  คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 และระบุว่า ไม่พอใจ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 
ตามล าดับ 

 
 
 
 
 



๗ 
 

ตารางที่5  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการป้องกันและควบคุมพาหนะน าโรค  (ท่านเคยมีการ
เจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากหนูและแมลงสาบเป็นพาหะน าโรคหรือไม่) 

ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
ท่านเคยมีการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากหนูและแมลงสาบเป็น
พาหะน าโรคหรือไม่ 

  

         เคยเจ็บป่วย  8 16.00 
       ไมเ่คยเจ็บป่วย  42 84.00 

รวม 50 100.00 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้  มีความคิดเห็นว่าจากการจ้างเหมาเอกชนรายบุคคล
ก าจัดหนูและแมลงสาบ มีการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากหนูและแมลงสาบเป็นพาหะน าโรคหรือไม่  ส่วนใหญ่
ระบุว่า ไม่เคยเจ็บป่วย จ านวน 42  คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 รองลงมาระบุว่า เคยเจ็บป่วย จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 6  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการป้องกันและควบคุมพาหนะน าโรค  (ท่านคิดว่าการ
วางยาก าจัดหนูและแมลงสาบครอบคลุมทั่วถึงทุกจุดหรือไม่) 

ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
ท่านคิดว่าการวางยาก าจัดหนูและแมลงสาบครอบคลุมทั่วถึงทุก
จุดหรือไม่ 

  

         ครอบคลุม  10 20.00 
       ไมค่รอบคลุม  40 80.00 

รวม 50 100.00 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้  มีความคิดเห็นว่าจากการจ้างเหมาเอกชนรายบุคคล
ก าจัดหนูและแมลงสาบ  การวางยาก าจัดหนูและแมลงสาบครอบคลุมทั่วถึงทุกจุดหรือไม่    ส่วนใหญ่ระบุว่า 
ไม่ครอบคลุมจ านวน 40  คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และระบุว่า ครอบคลุม จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.00 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการป้องกันและควบคุมพาหนะน าโรค  (ท่านคิดว่าควร
วางยาก าจัดหนูและแมลงสาบต่อเนื่องหรือไม่) 

ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
ท่านคิดว่าควรวางยาก าจัดหนูและแมลงสาบต่อเนื่องหรือไม่   

         ต่อเนื่อง  40 80.00 
       ไมต่่อเนื่อง  10 20.00 

รวม 50 100.00 
 
 



๘ 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 7 ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้  มีความคิดเห็นว่าจากการจ้างเหมาเอกชนรายบุคคล

ก าจัดหนูและแมลงสาบ ควรวางยาก าจัดหนูและแมลงสาบต่อเนื่องหรือไม่ ส่วนใหญ่ระบุว่าควรวางยาต่อเนื่อง 
จ านวน 40  คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และระบุว่า ไม่ต่อเนื่อง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 8 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการป้องกันและควบคุมพาหนะน าโรค (ท่านคิดว่าควรมี
การด าเนินการจ้างเหมาเอกชนรายบุคคลก าจัดหนูและแมลงสาบในปีต่อไปหรือไม่) 

ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
ท่านคิดว่าควรมีการด าเนินการจ้างเหมาเอกชนรายบุคคลก าจัด
หนูและแมลงสาบในปีต่อไปหรือไม่ 

  

        ด าเนินการต่อ  45 90.00 
      ไมด่ าเนินการ  5 10.00 

รวม 50 100.00 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 8 ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้  มีความคิดเห็นว่าจากการจ้างเหมาเอกชนรายบุคคล
ก าจัดหนูและแมลงสาบ ควรมีการด าเนินการจ้างเหมาเอกชนรายบุคคลก าจัดหนูและแมลงสาบในปีต่อไป
หรือไม่ ส่วนใหญ่ระบุว่าด าเนินการต่อ จ านวน 45  คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 และระบุว่าไม่ด าเนินการ 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดับ 

 
ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการป้องกันและควบคุมพาหนะน าโรค (จ้างเหมาเอกชน
รายบุคคลก าจัดหนูและแมลงสาบ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. อยากให้ด าเนินการไปเรื่อยๆ เพราะหนูก าลังเกิดขึ้นอีกเป็นจ านวนมาก  
2. อยากให้ก าจัดหนูไปให้หมดไปจากตลาดสด 
3. ควรมีถุงส าหรับใส่ขยะและภาชนะท่ีเป็นถังด าปิดให้สนิทจะช่วยได้ 
4. ต้องการทราบรายละเอียดการด าเนินการ ว่ามีการวางเหยื่อตรงจุดไหนบ้าง วางวันไหนเวลาไหน 

เพราะตอนนี้พวกหนูและแมลงสาบเยอะมากๆ 
5. การวางยายังไม่ทั่วถึง อยากให้วางบ่อยๆ วางให้ทั่วถึงทุกจุด แต่ไม่ต้องถี่มาก เพราะหนูอาจจะไม่กิน 
6. อยากให้ดูแลมากกว่านี้เพราะหนูเยอะมาก 
7. อยากให้แผงแม่ค้าสะอาดกว่านี้ รวมทั้งตัวตลาดด้วย 
8. อยากให้ก าจัดหนูและแมลงสาบให้น้อยลง ครอบคลุมทุกจุด 
9. หนูและแมลงสาบไม่ลดจ านวนลงเลย มีมากข้ึนไม่เคยเห็นมาก าจัด 
10. อยากให้ก าจัดสุนัขจรจัด และนกพิราบด้วย เพราะว่าถ่ายมูลเพ่นพ่าน 
11. ไม่ควรจ้างเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่มีผลอะไรเลย หนูที่ข้างธนาคารกรุงเทพ แผงน้ าพริก แผงย า แผง

น้ าส้ม หนูชุกชุมมาก และเคยโดนหนูกัดต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาลด้วย 
12. ควรวางยาก าจัดหนูและแมลงสาบทุกเดือน 



๙ 
 

13. งานก าจัดหนูและแมลงสาบ เป็นงานที่อันตรายและละเอียดอ่อนต่อประชาชนทั่วไป ยังครอบคลุมไม่
ทั่วถึง ทุกครั้งขอให้ท าให้รอบคอบ อันตรายต่อประชาชน ขอให้ด าเนินการต่อไปทุกๆปี ขอบคุณ
เทศบาลเมืองทุ่งสงที่มีความห่วงใยประชาชน 

14. แย่มากเลย นานมากเลยที่ไม่ได้ฉีดยาพ่นแมลงสาบ 
15. หนูและแมลงสาบเยอะมาก ลูกค้ามองเห็นแล้ว จะดูไม่สะอาดไม่น่าซื้อ บางวันหนูวิ่งขึ้นโต๊ะแม่ค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ประมวลภาพเก็บข้อมูลภาคสนาม การลงพ้ืนที่ส ารวจความคิดเห็นของพ่อค้า – แม่ค้าและประชาชน  
จากการจ้างเหมาเอกชนรายบุคคลก าจัดหนูและแมลงสาบ 

ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
                       
                           
                                                                                                               
  
 
 

 
  

 
   

 
 

   
  

 
 



๑๑ 
 

 

 
 

ประมวลภาพเก็บข้อมูลภาคสนาม การลงพ้ืนที่ส ารวจความคิดเห็นของพ่อค้า – แม่ค้าและประชาชน  
จากการจ้างเหมาเอกชนรายบุคคลก าจัดหนูและแมลงสาบ 

ณ ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 
 
                      
                       
 
 
                       
 
 
 
 
 


