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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
โครงการ ปล่อยปลา เก็บหยะ ดับบ้าน ต้าน ๓ โรค ประจ าปีงบประมาณ 256๓ 

 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล 
 ยุงลายเป็นพาหะน าโรค ๓ โรค ได้แก่ ไข้เลือดออก โรคซิกา และโรคปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) 
นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญมาก โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกที่ส่งผลกระทบในทุกๆด้านให้กับพ้ืนที่มีการ
ระบาดของโรคและครอบครัวที่เกิดโรค ไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจ รายได้  งบประมาณในการรักษาพยาบาลและ
งบประมาณ  ในการด าเนินการควบคุมการระบาดของโรค  ซึ่งจะแสดงสถานการณ์การระบาดโรคไข้เลือดออก
ของอ าเภอทุ่งสง   และเทศบาลเมืองทุ่งสงย้อนหลัง ๕ ปี ดังนี้   
 

 
ปี พ.ศ. 

จ านวนผู้ป่วย(คน) จ านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต(คน) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
(คน) 

อ า เ ภอทุ่ ง
สง 

เทศบาล 
เมืองทุ่งสง 

อ าเภอทุ่งสง เทศบาล 
เมืองทุ่งสง 

อ าเภอทุ่งสง เทศบาล 
เมืองทุ่งสง 

๒๕๕๘ ๑๓๘ ๑๒(อยู่จริง ๙) ๑ ไม่มี ๙๔ ๓๙ 
๒๕๕๙ ๒๖๘ ๒๖(อยู่จริง

๒๑) 
ไม่มี ไม่มี ๑๘๒ ๖9 

๒๕๖๐ ๒๑๗ ๔๑ ไม่มี ไม่มี ๑๓๕ ๑๓๓ 
2561 477 75 1 ไม่มี 296.60 245 
๒๕๖๒ 665 104 ๑ 1 413.50 340 
   

 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จากตารางแสดงให้เห็นแนวโน้มการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นตลอดเกือบทุกปี มีค่ามัธยฐานอัตราการปุวยต่อแสนประชากร 
ย้อนหลัง   5 ปี(พ.ศ.2558–2562) มีอัตราการปุวยต่อแสนประชากร 13๓ คน ฉะนั้น จากสถานการณ์
ดังกล่าว ในปี ๒๕๖3 การระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในปีนี้ 
 

 ในส่วนสถานการณ์ของโรคชิคุนกุนยา มีพบผู้ปุวยจ านวน 3 ราย คิดเป็นอัตราปุวยต่อแสนประชากร
เท่ากับ 9.78 ส่วนโรคซิกา ยังไม่พบผู้ปุวยในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  แต่ก็ต้องเฝูาระวังและปูองโรคไว้
ก่อน    ซึ่งทั้ง ๓ โรคสามารถปูองกันได้ด้วยตนเอง และความร่วมมือกันของประชาชนทุกคน ก็สามารถช่วยลด
ปริมาณพาหะน าโรคจากยุงลายได้  โดยการก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย  และสร้างความตระหนักของ
ประชาชน   ภายใต้มาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค คือเก็บน้ า เก็บขยะ เก็บบ้าน และ ๕ ส ปูองกันได้ ๓ โรค 

ดังนั้น  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  ร่วมกับเทศบาล
เมืองทุ่งสง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นความส าคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออก และเฝูาระวัง     
โรคซิกา และโรคปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา)  จึงได้จัดท าโครงการปล่อยปลา เก็บหยะ ดับบ้าน ต้าน ๓ โรค 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยใช้กลวิธีท าให้ประชาชน ชุมชน  มีส่วนร่วมในการควบคุมและปูองกันโรคได้
อย่างประสิทธิภาพ  สามารถลดอัตราปุวย  และอัตราตายจากโรคที่มียุงลายเป็นพาหะในเขตเทศบาลเมืองทุ่ง
สงได ้      
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2. วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ืออบรมฟ้ืนฟูให้ อสม.มีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมปูองกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ                     

ที่ทันต่อสถานการณ์ ได้อย่างถูกวิธี และเหมาะสม  
2.เพ่ือส ารวจและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
3.เพ่ือลดอัตราปุวยและไม่มีผู้ปุวยตาย ด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ 

       

3.  ตัวช้ีวัด 

 1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
2. ค่าดัชนีความชุกของลูกน้ าในครัวเรือน(HI)และในภาชนะ(CI) ของ ชุมชน วัดและสถาน

ประกอบการ น้อยกว่า ๕ ร้อยละ ๘๐ 
3.อัตราปุวยต่อแสนประชากรไม่เกิน 106 (ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน ๕ คือ ๑33 คน) 
4.อัตราปุวยตายไม่เกินร้อยละ 0.10  
5.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 85 

 

4.  เป้าหมาย 
1.อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 260 คน 

 2.ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงทั้ง  ๒๐  ชุมชนและ ๑ ย่านการค้า 
 3.วัดและส านักสงฆ์ จ านวน ๕ แห่ง 
 4. สถานประกอบการ (อพาร์ตเม้นท ์แมนชั่น หอพัก โรงแรม) จ านวน ๗ แห่ง 
               

5. วิธีด าเนินการ 
1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟูความรู้กระบวนการปูองกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย 

เป็นพาหะ 
2.  ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 3. จัดท าแผนประชุมเชิงปฏิบัติการและส ารวจก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ า การปฏิบัติงาน                           
 กิจกรรม Big Cleaning Day  และพ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวแก่ชนิดหมอกควันและละอองฝอย        
 (ULV) และพ่นจุลินทรีย์ก าจัดลูกน้ ายุง  

4.  พ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวแก่ชนิดหมอกควันและละอองฝอยปูพรมทั้งชุมชน วัด  และกรณีเกิดโรค      
จากยุงลายในรัศมี ๑๐๐ เมตร ตามมาตรการควบคุมโรค 

5.  พ่นจุลินทรีย์ ก าจัดลูกน้ ายุง ตามสถานการณ์ของโรค 
6.  ค านวณค่า HI และ CI พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และคืนข้อมูลให้กับชุมชนรับทราบ 
7.  ติดตามและประเมินผลโครงการ       

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖2 – ๑๐ กันยายน ๒๕๖3  
1.  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟูความรู้กระบวนการปูองกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย   

เป็นพาหะ 
2.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและส ารวจ ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ า จ านวน 20 ครั้ง  (รายละเอียด

ตามเอกสารแนบและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การเกิดโรค) 
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3.กรณเีกิดโรค ด าเนินการควบคุมตามมาตรการ 3 - 3 – 1 
- 3 (ตัวที่ 1) หมายถึงการ รายงานผู้สงสัย หรือผู้ปุวย ภายใน 3 ชั่วโมง หลังมี การวินิจฉัย 
- 3 (ตัวที่ 2 ) หมายถึงการ ลงควบคุมโรคเบื้องต้นภายใน 3 ชั่วโมง 
- 1 (ตัวสุดท้าย) หมายถึงการควบคุมโรค ลงพ้ืนที่พ่นสารเคมีก าจัดยุงภาพรวมในชุมชน ที่เกิดโรครัศมี 

100 เมตรภายใน 1 วัน หลังจากรับ แจ้งรายงาน ผู้ปุวย 
 
7. สถานที่ด าเนินการ 

 ๑.   บ้าน/ชุมชน  ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงทั้ง  ๒๐  ชุมชนและ ๑ ย่านการค้า  
๒.  วัดและส านักสงฆ์ จ านวน ๕ แห่ง 
๓.  สถานประกอบการ (อพาร์ตเม้นท ์แมนชั่น หอพักและโรงแรม) จ านวน ๗ แห่ง 
 

8. งบประมาณ 
  จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน  3๕๔,๙50 บาท  ตาม
รายละเอียดดังนี้   

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้กระบวนการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็น
พาหะ  

1. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่  
(จ านวน  200 คนๆละ  75  บาท  จ านวน  1  มื้อ)  เป็นเงิน   15,0๐๐  บาท 

2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ 
(จ านวน  200 คนๆละ  25  บาท  จ านวน  2  มื้อ)  เป็นเงิน   10,000  บาท 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร 
(จ านวน 5 ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท)     เป็นเงิน     3,000  บาท 

4. ค่าไฟฉาย (แบบชาร์จไฟ) เป็นเครื่องมือแก่ อสม.ทุกคนใช้ส ารวจลูกน้ า   
(จ านวน 260 อันๆละ 100 บาท)     เป็นเงิน   26,000  บาท 

5. ค่าวัสดุส านักงาน 
(ดินสอ จ านวน ๑5 โหลๆละ ๓๐ บาท)    เป็นเงิน        450  บาท 

6. ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
(จ านวน  180  ชุดๆละ  50  บาท   )    เป็นเงิน      9,000  บาท 
      รวมกิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน   ๖3,450  บาท 

 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการและส ารวจก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ า  

1.  ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่(อาหารกล่องพร้อมน้ าดื่ม)  
 (จ านวน  ๒๐0 คนๆละ  6๐  บาท  จ านวน  12  ครั้ง)  เป็นเงิน  1๔๔,๐๐๐  บาท 

  2.  ค่าถ่ายเอกสารใบส ารวจลูกน้ ายุงลาย 
 (จ านวน  5,๐๐๐  ใบๆละ  ๐.๕  บาท)    เป็นเงิน      2,5๐๐  บาท 
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3.  ค่าจุลินทรีย์ก าจัดลูกน้ า  
     (จ านวน 20 กระปุกๆละ 4,300 บาท )    เป็นเงิน    86,000   บาท 
๔.  ค่าเครื่องกับดักไข่ยุง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
     (จ านวน 60 อันๆละ 150 บาท)     เป็นเงิน      9,000  บาท 

       รวมกิจกรรมที่ 2  เป็นเงิน  2๔๑,๕๐๐ บาท 
 
กิจกรรมที่ 3  พ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวแก่ปูพรมและกรณีเกิดการระบาดและควบคุมการระบาดของโรค 
 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ 
(จ านวน ๑๕ คนๆละ ๒๕ บาท จ านวน ๑๐๐ ครั้ง)   เป็นเงิน   ๓๗,๕๐๐   บาท 

2. ค่าสเปรย์กระป๋องก าจัดยุง  
 (จ านวน 100 กระป๋องๆละ 120 บาท)    เป็นเงิน   12,000   บาท 

      3.   ค่าเอกสารสรุปผลโครงการพร้อมเข้าเล่มและแผ่น CD ๒ แผ่น  
      (จ านวน 2 เล่มๆละ 250 บาท)     เป็นเงิน         500  บาท 

รวมกิจกรรมที่ 3  เป็นเงิน    50,0๐๐ บาท 
      รวมทั้ง 3 กิจกรรม  เป็นเงิน  3๕๔,๙50 บาท 
     

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1.อสม.มีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมปูองกันโรคท่ีมียุงลายเป็นพาหะ ถูกวิธี และเหมาะสม 
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และก าจัดลูกน้ ายุงลายในชุมชน วัด และสถานประกอบการให้ลดลง 

2.อัตราปุวยลดลงและไม่มีอัตราปุวยตาย ด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ 
 

 
10.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เปูาหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 
 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข

ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 

 



๕ 
 

การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการปล่อยปลา เก็บหยะ ดับบ้าน ต้าน ๓ โรค ประจ าปีงบประมาณ 256๓ 

 
 
ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนิน

โครงการปล่อยปลา เก็บหยะ ดับบ้าน ต้าน ๓ โรค ประจ าปีงบประมาณ 256๓ ซึ่งในการด าเนินงานของ
ข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการปล่อยปลา เก็บหยะ ดับ
บ้าน ต้าน ๓ โรค ประจ าปีงบประมาณ 256๓ ได้ทอดแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด ให้ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 98 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 98.00  และได้ด าเนินการ
ก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินโครงการ ปล่อยปลา 
เก็บหยะ ดับบ้าน ต้าน ๓ โรค ประจ าปีงบประมาณ 256๓ ขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 
 โครงการปล่อยปลา เก็บหยะ ดับบ้าน ต้าน ๓ โรค ประจ าปีงบประมาณ 256๓   มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
อบรมฟ้ืนฟูให้ อสม.มีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมปูองกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะที่ทันต่อสถานการณ์ 
ได้อย่างถูกวิธี และเหมาะสม เพ่ือส ารวจและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และ
เพ่ือลดอัตราปุวยและไม่มีผู้ปุวยตาย ด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ 

ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผล         
การด าเนินโครงการดังกล่าว  จึงด าเนินการก าหนดขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 
 
1.ขอบเขตการประเมิน  

 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการปล่อยปลา เก็บหยะ 
ดับบ้าน ต้าน ๓ โรค ประจ าปีงบประมาณ 256๓    คือ 

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง  จ านวน 260 คน และผู้เข้าร่วมโครงการ ปล่อยปลา เก็บหยะ ดับบ้าน ต้าน ๓ โรค ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการปล่อยปลา เก็บหยะ ดับบ้าน    
ต้าน ๓ โรค ประจ าปีงบประมาณ 256๓   ในครั้งนี้ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562  ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาล
เมืองทุ่งสง 
 
๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก่ 1.โครงการปล่อยปลา เก็บหยะ ดับบ้าน ต้าน 
๓ โรค ประจ าปีงบประมาณ 256๓   2.เอกสารประกอบการอบรม 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการปล่อยปลา เก็บหยะ ดับบ้าน ต้าน ๓ โรค 
ประจ าปีงบประมาณ 256๓    

 



๖ 
 

๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง  จ านวน 260 คนและผู้เข้าร่วมโครงการปล่อยปลา เก็บหยะ ดับบ้าน ต้าน ๓ โรค ประจ าปี
งบประมาณ 256๓  และด าเนินการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 100 ชุด สามารถเก็บแบบสอบถามได้ 
จ านวน 98  ชุดคิดเป็น ร้อยละ 98   
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการปล่อยปลา เก็บหยะ ดับบ้าน ต้าน ๓ โรค 
ประจ าปีงบประมาณ 256๓  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ตอบแบบสอบถาม 
 
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 การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ปล่อยปลา เก็บหยะ ดับบ้าน ต้าน ๓ โรค ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในครั้งนี้  
ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการ
ประมวลระดับความคิดเห็น 
 
 
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 ซึ่ ง เป็นค าถามปลายเปิด วิ เคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่                  
และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
  
  
 
 



๗ 
 

 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการฯ
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 
 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการปล่อยปลา เก็บหยะ ดับบ้าน 
ต้าน ๓ โรค ประจ าปีงบประมาณ 2563 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการปล่อยปลา เก็บหยะ ดับบ้าน ต้าน ๓ โรค ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
การประเมินแบบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตารางท่ี 1 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการเข้าร่วมโครงการฯ  ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการ
ควบคุมปูองกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะทันต่อสถานการณ์ได้
อย่างถูกวิธี และเหมาะสมเพียงใด 

4.34 0.61 86.80 มาก 

2.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถส ารวจและ
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงได้
เพียงใด 

4.20 0.67 84.00 มาก 

3.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถลดอัตราปุวย
และไม่มีผู้ปุวยตาย ด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะเพียงใด 

4.26 0.69 85.20 มาก 

4.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขการพัฒนาและยกระดับความรู้
(อสม.) การด าเนินงานการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เพียงใด 

4.38 0.62 87.60 มาก 

5.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
โรคไข้เลือดออก โรคซิกา และโรคปวดข้อยุงลาย เพียงใด 

4.41 0.70 88.20 มาก 

6.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  
แนวทาง และมาตรการการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ เพียงใด 

4.24 0.59 84.80 มาก 

7.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีส่วนร่วมในการลงพ้ืนที่ฝึก
ปฏิบัติส ารวจและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย พร้อม
บันทึกข้อมูลในแบบส ารวจลูกน้ ายุงลายเพียงใด 

4.31 0.58 86.20 มาก 

8.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีส่วนร่วมในการสรุปผลการ
ลงพ้ืนที่  พร้อมประเมินความเสี่ยง  โรคไข้เลือดออกในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสงเพียงใด 

4.26 0.52 85.20 มาก 

รวม 4.30 0.62 86.00 มาก 
 
 
 
 
 



๙ 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ในครั้งนี้ มีความ

พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้
ดังนี้ 

1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง โรคไข้เลือดออก โรคซิกา และ
โรคปวดข้อยุงลาย เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก 

2. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
การพัฒนาและยกระดับความรู้(อสม.) การด าเนินงานการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก 

3. จากการเข้าร่วมโครงการฯ  ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมปูองกันโรคที่มียุงลายเป็น
พาหะทันต่อสถานการณ์ได้อย่างถูกวิธี และเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับ
มาก 

4. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีส่วนร่วมในการลงพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติส ารวจและก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย พร้อมบันทึกข้อมูลในแบบส ารวจลูกน้ ายุงลายเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.31
อยู่ในระดับมาก 

5. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถลดอัตราปุวยและไม่มีผู้ปุวยตาย ด้วยโรคที่มี
ยุงลายเป็นพาหะเพียงใด และจากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีส่วนร่วมในการสรุปผลการลง
พ้ืนที่ พร้อมประเมินความเสี่ยง โรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงเพียงใด  ค่าเฉลี่ย 
4.26 อยู่ในระดับมาก 

6. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  แนวทาง และมาตรการการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.24 
อยู่ในระดับมาก 

7. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถส ารวจและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงได้เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับมาก  
 

การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.46 0.56 89.20 มาก 
2. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.39 0.55 87.80 มาก 
3. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.33 0.55 86.60 มาก 
4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.31 0.58 86.20 มาก 

รวม 4.37 0.56 87.45 มาก 



๑๐ 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน

ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก 
2. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก 
3. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 
4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม เฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก 

 
 
การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.34 0.67 86.80 มาก 
2.อาหารและเครื่องดื่ม มีเหมาะสมเพียงพอ 4.35 0.73 87.00 มาก 

3.การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มี
ความเหมาะสม 

4.31 0.71 86.20 มาก 

4.โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม 4.29 0.70 85.80 มาก 
5.ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.29 0.61 85.80 มาก 

รวม 4.32 0.68 86.32 มาก 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ใน

ครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก
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 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ตอนที่ 4 สรุปแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมโครงการ ปล่อยปลา เก็บหยะ ดับบ้าน ต้าน ๓ โรค ประจ าปี
งบประมาณ 2563  
ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ปล่อยปลา เก็บหยะ ดับบ้าน ต้าน ๓ โรค 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ทั้ง 3 ด้าน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.30 0.62 86.00 มาก 
ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร  4.37 0.56 87.45 มาก 
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 4.32 0.68 86.32 มาก 

รวม 4.33 0.62 86.59 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการปล่อยปลา เก็บหยะ ดับ

บ้าน ต้าน ๓ โรค ประจ าปีงบประมาณ 2563  ทั้ง 3 ตอน  ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 
4.29 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

๑. ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร  ค่าเฉลี่ย  4.37 อยู่ในระดับมาก 
๒. ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก 
๓. ตอนที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย  4.32 อยู่ในระดับมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ  
ในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ  85.80 


