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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
โครงการรู้เท่าทัน ป้องกันอันตรายจากสารเคมี ประจ าปี  2562 

 
 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล      

 จากเหตุการณ์ก๊าชแอมโมเนียบริษัทผลิตน้้าแข็งเตยหอม ตั้งอยู่ชุมชนบ้านในหวังรั่วไหล  เมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม 2561  ส่งผลให้สัตว์น้้าในคลองตายจ้านวนมาก และประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงได้รับ
ผลกระทบจากการรั่วไหลของแอมโมเนีย เนื่องจากไม่มีความรู้ในการดูแลตนเอง จึงมีความประสงค์จะจัดท้า
โครงการ รู้เท่าทัน ป้องกันอันตรายจากสารเคมีรั่วไหล ประจ้าปี 2562  
 
2.วัตถุประสงค์โครงการ 
 1 . เ พ่ืออบรมให้ความรู้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ ริมคลองท่าแพ ได้แก่  ชุมชนบ้านในหวั ง               
ชุมชุนท่าแพใต้ และพนักงานโรงงานผลิตน้้าบริษัทเตยหอม 
 2. เพ่ือตรวจคัดกรองหาระดับปริมาณสารพิษตกค้างในเลือดของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองท่าแพ
ใต้ ได้แก่ ชุมชนบ้านในหวัง ชุมชุนท่าแพใต้ และพนักงานโรงงานผลิตน้้าบริษัทเตยหอม 
 3. เพ่ือส่งต่อผู้ที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในระดับเสี่ยงและระดับอันตรายไปสู่การรักษา 
 
3.เป้าหมายของโครงการ  
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองท่าแพใต้ จ้านวน 80 คน  ประกอบด้วย 
 - ประชาชนชุมชนบ้านในหวัง จ้านวน 30 คน 
 - ประชาชนชุมชนท่าแพใต้  จ้านวน 30 คน    

- พนักงานโรงงานผลิตน้้าบริษัทเตยหอม จ้านวน 20  คน 
 

4.วิธีด าเนินการ 
ล าดับขั้นตอน ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1 ส้ารวจข้อมูล 
2 เขียนโครงการ 
3 เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตรวจทาน 

4 น้าเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติ 
5 ด้าเนินการโครงการตามที่ก้าหนดไว้ 
6 สรุป/ติดตามผลการด้าเนินการ 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - เดือนพฤศจิกายน 2561 – กรกฎาคม 2562 
 - อบรมวันที่ 16 ธันวาคม 2561  
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* หมายเหตุ เลื่อนการอบรมเป็นวันที่ 27 มกราคม 2562 เนื่องจากสถานการณ์น้้าท่วม 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 ที่ท้าการองค์การบริหารชุมชนบ้านในหวัง 
 

 
7. งบประมาณของโครงการ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ข้อ 
10(1)   เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงาน
สาธารณสุข  เพ่ือจ่ายในโครงการดังกล่าว จ้านวน 6,225 บาท  (หกพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองท่าแพ และพนักงานโรงงานผลิตน้้าบริษัทเตยหอมมีความรู้
เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี 
 2. ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองท่าแพ และพนักงานโรงงานผลิตน้้าบริษัทเตยหอมได้รับการ
ประเมินความเสี่ยง เจาะเลือดหาสารเคมีท่ีตกค้างในกระแสเลือด  
 

 
 
แผนการประเมินโครงการ 
 
9.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน้าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมายน้าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน้าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน้าไปใช้ประกอบในการแก้ไข

ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการรู้เท่าทัน ป้องกันอันตรายจากสารเคมี ประจ าปี  2562 

 
ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส้ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด้าเนิน

โครงการรู้เท่าทัน ป้องกันอันตรายจากสารเคมี ประจ้าปี 2562 ซึ่งในการด้าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้
ด้าเนินการทอดแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการรู้เท่าทัน ป้องกันอันตรายจากสารเคมี ประจ้าปี 
2562 โดยได้ทอดแบบสอบถามจ านวน 80 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บ
แบบสอบถามได้ 80 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 100 และได้ด้าเนินการก้าหนดขั้นตอนการประเมินผลและ
ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด้าเนินโครงการรู้เท่าทัน ป้องกันอันตรายจากสารเคมี ประจ้าปี 
2562 รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 
 โครงการรู้เท่าทัน ป้องกันอันตรายจากสารเคมี ประจ้าปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมให้ความรู้
กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองท่าแพ ได้แก่ ชุมชนบ้านในหวัง  ชุมชุนท่าแพใต้ และพนักงานโรงงานผลิตน้้า
บริษัทเตยหอม เพื่อตรวจคัดกรองหาระดับปริมาณสารพิษตกค้างในเลือดของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองท่า
แพใต้ ได้แก่ ชุมชนบ้านในหวัง ชุมชุนท่าแพใต้ และพนักงานโรงงานผลิตน้้าบริษัทเตยหอม  และเพ่ือส่งต่อผู้ที่
ตรวจพบสารเคมีตกค้างในระดับเสี่ยงและระดับอันตรายไปสู่การรักษา 

ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผลการ
ด้าเนินโครงการดังกล่าว  จึงด้าเนินการก้าหนดขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 
 
1.ขอบเขตการประเมิน  

 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการรู้เท่าทัน ป้องกัน
อันตรายจากสารเคมี ประจ้าปี 2562 คือ 

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองท่าแพใต้ จ้านวน 80 คน  
ประกอบด้วย ประชาชนชุมชนบ้านในหวัง จ้านวน 30 คน ประชาชนชุมชนท่าแพใต้  จ้านวน 30 คน  
พนักงานโรงงานผลิตน้้าบริษัทเตยหอม จ้านวน 20  คน และผู้เข้าร่วมโครงการรู้เท่าทัน ป้องกันอันตรายจาก
สารเคมี ประจ้าปี 2562 

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการรู้เท่าทัน ป้องกันอันตรายจาก
สารเคมี ประจ้าปี 2562 ในครั้งนี้ ในวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ ที่ท้าการองค์การบริหารชุมชนบ้านในหวัง 
 
๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท้าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท้าการศึกษาจากเอกสารได้แก่ 1.โครงการรู้เท่าทัน ป้องกันอันตรายจาก
สารเคมี ประจ้าปี 2562  2.เอกสารประกอบการอบรม 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด้าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการรู้เท่าทัน ป้องกันอันตรายจากสารเคมี ประจ้าปี 
2562 
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๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนที่อาศัยอยู่บริ เวณริมคลองท่าแพใต้ จ้านวน 80 คน  
ประกอบด้วย ประชาชนชุมชนบ้านในหวัง จ้านวน 30 คน ประชาชนชุมชนท่าแพใต้  จ้านวน 30 คน
พนักงานโรงงานผลิตน้้าบริษัทเตยหอม จ้านวน 20  คน และผู้เข้าร่วมโครงการรู้เท่าทัน ป้องกันอันตรายจาก
สารเคมี ประจ้าปี 2562  จ้านวน 80 คน และด้าเนินการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 80 ชุด สามารถเก็บ
แบบสอบถามได้ จ้านวน 80 ชุดคิดเป็น ร้อยละ 100   
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการรู้เท่าทัน ป้องกันอันตรายจากสารเคมี 
ประจ้าปี 2562  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ตอบแบบสอบถาม 
 
๕.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส้ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
 ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  
 ๕.๒  ด้ า เนินการออกแบบสอบถามและ เก็บข้ อมู ล  ตรวจสอบความถู กต้ องของข้ อมู ล  
เพ่ือประกอบการประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 

 
๖.การประมวลผลข้อมูล 
   การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความพึง
พอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการรู้ เท่าทัน ป้องกันอันตรายจากสารเคมี ประจ้าปี 2562  ในครั้งนี้  
ซึ่งเป็นค้าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส้าเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค้านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการ
ประมวลระดับความคิดเห็น 
 
 
๗.การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 

  ๗.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยน้าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่แล้วหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
แต่ละรายการ แล้วน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย 
 7.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือน้าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ ครั้ง
ต่อไป ซึ่ ง เป็นค้าถามปลายเปิด วิ เคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่                  
และเรียงล้าดับจากมากไปหาน้อย 
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 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการฯ
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 

 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการรู้เท่าทัน ป้องกันอันตรายจาก
สารเคมี ประจ้าปี 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการรู้เท่าทัน ป้องกันอันตรายจากสารเคมี ประจ าปี 2562 

 
การประเมินแบบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตารางท่ี 1 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ภัยอันตรายและโรค อันเกิด
จากการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม เพียงใด 

3.75 0.46 75.00 มาก 

2.ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสารเป็นพิษและการป้องกัน
อันตรายจากอันตรายจากสารเคมี เพียงใด 

3.76 0.48 75.20 มาก 

3.ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคที่เกิดจากอันตรายจาก
สารเคมี เพียงใด 

3.85 0.60 77.00 มาก 

4.ท่านพึงพอใจในการตรวจคัดกรองหาระดับปริมาณสารพิษ
ตกค้างในเลือด เพียงใด 

4.20 0.75 84.00 มาก 

รวม 3.89 0.57 77.80 มาก 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 3.89 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล้าดับจากมากไปหาน้อย ได้
ดังนี้ 

1. ท่านพึงพอใจในการตรวจคัดกรองหาระดับปริมาณสารพิษตกค้างในเลือด เพียงใด ค่าเฉลี่ย 
4.20 อยู่ในระดับมาก 

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคที่เกิดจากอันตรายจากสารเคมี เพียงใด ค่าเฉลี่ย 3.85
อยู่ในระดับมาก 

3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสารเป็นพิษและการป้องกันอันตรายจากอันตรายจาก
สารเคมี เพียงใด ค่าเฉลี่ย 3.76 อยู่ในระดับมาก 

4. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคที่เกิดจากอันตรายจากสารเคมี เพียงใด ค่าเฉลี่ย 3.75 
อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.24 0.46 84.80 มาก 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา  4.38 0.64 87.60 มาก 
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.48 0.62 89.60 มาก 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.49 0.66 89.80 มาก 
5. การใช้เวลาตามที่ก้าหนดไว้ 4.33 0.52 86.60 มาก 
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.25 0.61 85.00 มาก 

รวม 4.36 0.59 87.23 มาก 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน
ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล้าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับมาก 
2. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก 
3. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก 
4. การใช้เวลาตามที่ก้าหนดไว้ เฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมาก 
6. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.58 0.55 91.60 มากที่สุด 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.56 0.55 91.20 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.29 0.53 85.80 มาก 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 4.46 0.53 89.20 มาก 

รวม 4.47 0.54 89.45 มาก 

 

 
 



๘ 
 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ใน
ครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล้าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี ้

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด 
3. อาหาร มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก 
4. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. สามารถน้าความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

4.66 0.48 93.20 มากที่สุด 

2. มีความมั่นใจและสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.31 0.47 86.20 มาก 

3. คาดว่าสามารถน้าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.34 0.57 86.80 มาก 

รวม 4.44 0.51 88.73 มาก 
 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล้าดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ 

1. สามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ค่าเฉลี่ย 4.66 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. คาดว่าสามารถน้าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก 
3. มีความม่ันใจและสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ตอนที่ 5 สรุปแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมโครงการรู้เท่าทัน ป้องกันอันตรายจากสารเคมี ประจ าปี  
2562 
ตารางท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการรู้เท่าทัน ป้องกันอันตรายจากสารเคมี ประจ้าปี  
2562 ทั้ง 4 ด้าน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ 3.89 0.57 77.80 มาก 
ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร  4.36 0.59 87.23 มาก 
ตอนที่ 3 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 4.47 0.54 89.45 มาก 

ตอนที่ 4 ด้านการน าความรู้ไปใช้ 4.44 0.51 88.73 มาก 

รวม 4.29 0.55 85.80 มาก 
 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการรู้เท่าทัน ป้องกัน
อันตรายจากสารเคมี ประจ้าปี  2562 ทั้ง 4 ด้าน  ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่
ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

๑. ตอนที่ 3 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ค่าเฉลี่ย  4.47 อยู่ในระดับมาก 
๒. ตอนที่ 4 ด้านการน้าความรู้ไปใช้ ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมาก 
๓. ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร  ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมาก 
๔. ตอนที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย  3.89 อยู่ในระดับมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ ในครั้งน้ี  
คิดเป็นร้อยละ  85.80 



๑๐ 
 

ผลการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด สามารถอธิบายเป็นตารางและกราฟ  ได้ดังนี้ 
 

 
ผลการตรวจ จ้านวน (ราย) คิดเป็นร้อยละ 
ปลอดภัย 54 65.1 

ไม่ปลอดภัย 12 14.5 
มีความเสี่ยง 17 20.4 

รวม 83 103.75 
      ตารางแสดงผลการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด 
 

 
 

 

 

 

 

 

      
   
 
      กราฟแสดงผลการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด 

 

สรุปผลการตรวจ  

 ผลการตรวจอยู่ในระดับปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 65.1 ระดับไม่ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 14.5 
ระดับมีความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 20.4. ในส่วนของผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด
อยู่ในระดับมีความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ได้ให้ค้าแนะน้าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลรักษาเบื้องต้นโดย
การดื่มน้้าสมุนไพรรางจืดที่มีส่วนช่วยในการขับสารพิษในร่างกาย เป็นต้น และผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
สารเคมีตกค้างในกระแสเลือดอยู่ในระดับไม่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ได้ให้ค้าแนะน้าในการให้ไปท้าการตรวจที่รพ.
หรืออนามัยรักษาตามสิทธิการรักษา 

 
 

 
 

65.1 14.5 

20.4 
ปลอดภัย 

ไม่ปลอดภัย 

มีความเสี่ยง 



๑๑ 
 

ประมวลภาพโครงการรู้เท่าทัน ป้องกันอันตรายจากสารเคมี  
ประจ าปี  2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรู้เท่าทัน  
ป้องกันอันตรายจากสารเคมี  ประจ้าปี  2562  

ในวันที่ 27 มกราคม 2562 
ณ ที่ท้าการองค์การบริหารชุมชนบ้านในหวัง 

 



๑๒ 
 

 

  

นายธวัชชัย ยอดผกา ครฝูึกป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ให้เกียรตเิป็นวิทยากรในโครงการรู้เท่าทัน ป้องกันอันตรายจากสารเคมี  

ประจ้าปี  2562 โดยบรรยายใหค้วามรู้เรื่อง ภัยอันตราย และโรค อันเกิดจากการ       
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรม ,สารเป็นพิษและการป้องกันอันตรายจากสารเคมีและ

โรคที่เกิดจากอันตรายจากสารเคม ี
ในวันท่ี 27 มกราคม 2562 ณ ที่ท้าการองค์การบริหารชุมชนบ้านในหวัง 

 



๑๓ 
 

 

  

นายธวัชชัย ยอดผกา ครฝูึกป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ให้เกียรตเิป็นวิทยากรในโครงการรู้เท่าทัน ป้องกันอันตรายจากสารเคมี 
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