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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
โครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ไดม้าตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2563 

 
 รายละเอียดโครงการ 
1.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 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคมีที่มา
จากส้วมได ้จึงเรียกกลุ่มอาการท่ีมีที่มาจากการใช้ห้องส้วมว่า “Toilet syndrome”  
 การพัฒนาปรับปรุงให้มีการดูแลรักษาความสะอาดของส้วมสาธารณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ส้วมสาธารณะ (HAS) โดยเน้นพัฒนาส้วมสาธารณะให้บรรลุ ๓ เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ให้ได้
มาตรฐาน (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัยแก่
ประชาชน ซึ่งผู้ที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาส้วมสาธารณะ คือ พนักงานรักษาความสะอาด ที่จะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการดูแลรักษาความสะอาดของห้องส้วมสาธารณะอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ให้เป็นแหล่งของเชื้อ
โรคและแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ 
 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทุ่งสง  จึงได้
จัดท าโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2563 เพ่ือให้พนักงานท าความ
สะอาดมีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลส้วมสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง 
 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้พนักงานท าความสะอาดมีความรู้ในการดูแลรักษาความสะอาดของส้วมสาธารณะอย่างถูก

สุขลักษณะ 
 2. เพ่ือตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคในส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองทุ่งสง         
ส้วมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง และส้วมสาธารณะอ่ืนๆภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 3. เพ่ือให้ส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองทุ่งสงและส้วมโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง ให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ(HAS)ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

  

 



๒ 

 

3. ตัวช้ีวัด   
 ๑. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘o   
 ๒. จ านวนห้องส้วมได้รับการตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโรค ร้อยละ ๑00 ของกลุ่มเปูาหมาย 
 

4. เป้าหมาย  
1. จัดอบรมให้ความรู้บุคลากร 

  - พนักงานท าความสะอาดส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบของ   
เทศบาลเมืองทุ่งสงและส้วมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน   35   คน 

 - ผู้ดูแลส้วมสาธารณะที่ท าการชุมชน    จ านวน   ๑๘   คน 
    - ผู้ดูแลส้วมสาธารณะวัดและส านักสงฆ์ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน     ๕   คน 

- ผู้ดูแลส้วมสาธารณะศาลเจ้าซ าปอกงและศาลเจ้าโปฺยเซียน จ านวน     ๒   คน 
      รวมทั้งหมด  ๖0   คน 
 

 2. ด้านสถานที่    
๑. ส้วมสาธารณะที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน ๓๗ แห่ง ดังนี้  

ที ่ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองทุ่งสง   จ านวน  31 แห่ง 
1 ส านักงานอาคาร 1 ชั้น ๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
2 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
3 ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงชั้น ๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
4 ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงชั้น 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
5 ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงชั้น 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
6 ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
7 ตลาดสดต้นยาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
8 ส านักงานอาคาร 1 ชั้น ๓ กองการศึกษา  
9 ส านักงานอาคาร 1 ชั้น 4 กองการศึกษา  
10 ศาลาประชาคม กองการศึกษา  
11 โรงยิมเนเซียม(หน้าอ าเภอ) กองการศึกษา  
12 โรงยิมเนเซียม(สนามแบดมินตัน) กองการศึกษา  
13 สวนสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง กองการศึกษา  
14 ห้องสมุดประชาชน กองการศึกษา  
15 หลังเวทีกลางหน้าอ าเภอ กองการศึกษา  
16 ส านักปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง(ใน) ส านักปลัด  
17 ส านักปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง(นอก) ส านักปลัด  
18 สวนสาธารณะพฤกษาสิรินธร ส านักปลัด  
19 ศูนย์จัดการลุ่มแม่น้ าตรัง ส านักปลัด  
20 ส านักงานอาคาร 2 ชั้น 2 ส านักปลัด  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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ที ่ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
21 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จุด 1 ส านักปลัด  
22 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จุด 2 ส านักปลัด  
23 ห้องผู้บริหาร ส านักปลัด  
24 หน้ากองช่าง กองช่าง  
25 ถ้ าตลอด(จุดพระนอน) กองช่าง  
26 ถ้ าตลอด(ในสวนสาธารณะ) กองช่าง  
27 กองช่างสุขาภิบาล(ในส านักงาน) กองช่างสุขาภิบาล  
28 กองช่างสุขาภิบาล(ข้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย) กองช่างสุขาภิบาล  
29 อาคารด ารงธรรมาภิบาล กองสวัสดิการสังคม  
30 อาคาร SCG กองสวัสดิการสังคม  
31 สถานีขนส่งย่อยทุ่งสง กองคลัง  

 
 

ส้วมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน  ๖   แห่ง 
1 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล            
2 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน            
3 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ            
4 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง             
5 โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
6 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลเมืองทุ่งสง 

 

๒. ส้วมสาธารณะอื่นๆ  จ านวน   ๒๕ แห่ง  ดังนี้  
ส้วมสาธารณะที่ท าการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน  ๑๘   แห่ง 
1 ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด 
2 ชุมชนทุ่งสง-นาบอน 
3 ชุมชนเปรมประชา 
4 ชุมชนยุทธศาสตร์ 
5 ชุมชนบ้านในหวัง 
6 ชุมชนท่าแพเหนือ 
7 ชุมชนท่าแพใต้ 
8 ชุมชนเสริมชาติ 
9 ชุมชนสะพานเหล็ก 

10 ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง 
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ส้วมสาธารณะที่ท าการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน  ๑๘   แห่ง 
11 ชุมชนประชาอุทิศ 
12 ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล 
13 ชุมชนบ้านนาเหนือ 
14 ชุมชนเขาปรีดี 
15 ชุมชนบ้านพักรถไฟทุ่งสง 
16 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 
17 ชุมชนโดมทองธานี 
18 ชุมชนราชบริพาร 
ส้วมสาธารณะวัดและส านักสงฆ์ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน  ๕   แห่ง 
๑ วัดชัยชุมพล 
๒ วัดโคกสะท้อน 
๓ วัดเขาปรีดี 
๔ วัดท่าแพ 
๖ ส านักสงฆ์ถ้ าทอหูก 
ส้วมสาธารณะศาลเจ้าในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน ๒ แห่ง 
๑ ศาลเจ้าซ าปอกง 
๒ ศาลเจ้าโปฺยเซียน 

                     

รวมทั้งหมด   ๖๒   แห่ง 
 

5. วิธีด าเนินการ     
 ๑. ส ารวจข้อมูลส้วมสาธารณะ และก าหนดกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือน ามาวางแผนการท าโครงการ 
 ๒. จัดประชุมพนักงานท าความสะอาดส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือรายงานผลการ
ตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคในส้วมสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2562 พร้อมแจ้งการเข้าตรวจหา
การปนเปื้อนของ  เชื้อโรคในส้วมสาธารณะ ตามโครงการ “ส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
(HAS) ประจ าปี  2563” และให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาส้วมสาธารณะ 

๓. ตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคในส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองทุ่งสงและ
ส้วมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ด้วยอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ 11 โดยตรวจหาเชื้อโรค
จากบริเวณ    จุดเสี่ยงต่อการปนเปือ้นเชื้อโรค ทั้งหมด 7 จุด ได้แก่  

(1) ที่จับสายฉีดน้้าช้าระ     

(2) บริเวณพ้ืนห้องส้วม  

(3) ที่รองนั่งโถส้วม     

(4) ที่กดโถส้วม  

(5) โถปัสสาวะ      



๕ 

 

(6) ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ  

(7) กลอนประตูหรือลูกบิด  

 4. ติดตามประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ(HAS) 

 5. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   
 พฤศจิกายน 2562 – สิงหาคม 2563  
 

7. สถานที่ด าเนินการ 
๑. ช่วงประชุม 

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ อาคารด ารงธรรมาภิบาล ช่วงเวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 
 

๒. ช่วงลงพื้นที่ 
๑. ตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคส้วมสาธารณะ จ านวน 2 ครั้งๆละ 37 แห่ง (6 เดือน/ครั้ง) 

ที่ สถานที ่
การลงตรวจเชื้อ 

เวลา หมายเหตุ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ ๓ 

1 ส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

13-24 
มกราคม 
2563 

15-26 
มิถุนายน 
2563 

 

ตั้งแต่ 09.00 น. 
เป็นต้นไป 

วันเวลาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม 

2 ส้วมโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง 

 

๒. ตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคส้วมสาธารณะ จ านวน ๑ ครั้งๆละ ๒๕ แห่ง  

ที่ สถานที่ 
การลงตรวจเชื้อ 

ครั้งที่ ๒ 
เวลา หมายเหตุ 

๑ ส้วมสาธารณะที่ท าการชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง 

๒-๑๓ มีนาคม 
2563 

ตั้งแต่ 09.00 น. 
เป็นต้นไป 

วั น เ ว ล า อ า จ มี ก า ร
เปลี่ ยนแปลงตามความ
เหมาะสม ๒ ส้วมสาธารณะวัดและส านักสงฆ์ในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสง  
๓ ส้วมสาธารณะศาลเจ้าในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง 
 
 

8. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ข้อ 

10(1)   เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงาน
สาธารณสุข เพื่อจ่ายในโครงการดังกล่าว จ านวน ๔๕,๗25 บาท (สี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)  

 
 

 



๖ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. พนักงานท าความสะอาดมีความรู้ในการดูแลรักษาความสะอาดของส้วมสาธารณะอย่างถูก
สุขลักษณะ  
 2. ลดโรคติดต่อทางอ้อมที่เกิดจากการสัมผัสบนพ้ืนผิวของอุปกรณ์ต่างๆภายในส้วม ซึ่งอาจเป็นแหล่ง
สะสมของเชื้อโรค 
 3. ส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองทุ่งสงและส้วมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่ง
สงเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ(HAS) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 
10.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เปูาหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 
 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข

ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ไดม้าตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2563 

 
ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนิน

โครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2563 ซึ่งในการด าเนินงานของ
ข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการส้วมสาธารณะสะอาด 
ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2563 โดยได้ทอดแบบสอบถามจ านวน 60 ชุด ให้ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 49 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 81.67  และได้ด าเนินการ
ก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนิน โครงการส้วม
สาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2563 รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดัง
ต่อนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 

โครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
พนักงานท าความสะอาดมีความรู้ในการดูแลรักษาความสะอาดของส้วมสาธารณะอย่างถูกสุขลักษณะ       
เพ่ือตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคในส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองทุ่งสง ส้วมโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง และส้วมสาธารณะอ่ืนๆภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และเพ่ือให้ส้วมสาธารณะใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองทุ่งสงและส้วมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐานส้วมสาธารณะ(HAS) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว  จึงด าเนินการก าหนดขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 
 
1.ขอบเขตการประเมิน  

 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ โครงการส้วมสาธารณะ
สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2563  คือ 

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ช่วงอบรมให้ความรู้บุคลากร  พนักงานท าความสะอาดส้วม
สาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองทุ่งสงและส้วมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน     
35  คน ผู้ดูแลส้วมสาธารณะที่ท าการชุมชน จ านวน  ๑๘  คน ผู้ดูแลส้วมสาธารณะวัดและส านักสงฆ์ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน  ๕ คน ผู้ดูแลส้วมสาธารณะศาลเจ้าซ าปอกงและศาลเจ้าโปฺยเซียน จ านวน ๒ คน
รวมทั้งหมด ๖0  คน และผู้เข้าร่วมโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 
2563  

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2563  ในครั้งนี้ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่ง
สง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 



๘ 

 

๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก ่1.โครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้
มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2563   2.เอกสารประกอบการอบรม 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเฝูาระวังอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค 
ประจ าปี 2563 
๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ช่วงอบรมให้ความรู้บุคลากร  พนักงานท าความสะอาดส้วมสาธารณะใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองทุ่งสงและส้วมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน  35  คน ผู้ดูแล
ส้วมสาธารณะที่ท าการชุมชน จ านวน  ๑๘  คน ผู้ดูแลส้วมสาธารณะวัดและส านักสงฆ์ในเขตเทศบาลเมือง     
ทุ่งสง จ านวน  ๕ คน ผู้ดูแลส้วมสาธารณะศาลเจ้าซ าปอกงและศาลเจ้าโปฺยเซียน จ านวน ๒ คนรวมทั้งหมด      
๖0  คน  และผู้เข้าร่วมโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2563  และ
ด าเนินการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 60 ชุด สามารถเก็บแบบสอบถามได้  จ านวน 49 ชุดคิดเป็น ร้อยละ 
81.67   
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
(HAS) ประจ าปี 2563  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
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2563  ในครั้งนี้  
ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการ
ประมวลระดับความคิดเห็น 
 
 
 
 
 



๙ 

 

๗.การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อได้ข้อมูลตามที่ตอ้งการแล้วนั้นต่อไปจะด 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 
  
 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการฯ
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมคีวามหมายดังนี้ 

 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการส้วมสาธารณะสะอาด 
ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2563   แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น ๕ ระดับ มีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้ 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ไดม้าตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2563  

 
การประเมินแบบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตารางท่ี 1 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการเข้าร่วมอบรมฯ  ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษา
ความสะอาดของส้วมสาธารณะอย่างถูกสุขลักษณะ เพียงใด 

4.45 0.69 89.00 มาก 

2.จากการเข้าร่วมอบรมฯ  ท่านคิดว่าสามารถตรวจหาการปนเปื้อนของ
เช้ือโรคในส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองทุ่งสง ส้วม
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง และส้วมสาธารณะอื่นๆ ภายในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพียงใด 

4.23 0.71 84.60 มาก 

3.จากการเข้าร่วมอบรมฯ  ท่านมีความพึงพอใจในการรายงานผลการ
ตรวจหาการปนเปื้อนของเช้ือโรคในส้วมสาธารณะ ตามโครงการส้วม
สาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปีงบประมาณ 
2562 เพียงใด 

4.39 0.39 87.80 มาก 

4.จากการเข้าร่วมอบรมฯ  ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การพัฒนา
มาตรฐานส้วมสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข        เพียงใด 

4.49 0.54 89.80 มาก 

รวม 4.39 0.58 87.80 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้
ดังนี้ 

1. จากการเข้าร่วมอบรมฯ  ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การพัฒนามาตรฐานส้วม
สาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับมาก 

2. จากการเข้าร่วมอบรมฯ  ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของส้วม
สาธารณะอย่างถูกสุขลักษณะ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก 

3. จากการเข้าร่วมอบรมฯ  ท่านมีความพึงพอใจในการรายงานผลการตรวจหาการปนเปื้อนของ
เชื้อโรคในส้วมสาธารณะ ตามโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก 

4. จากการเข้าร่วมอบรมฯ  ท่านคิดว่าสามารถตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคในส้วม
สาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองทุ่งสง ส้วมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่ง
สง และส้วมสาธารณะอ่ืนๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ใน
ระดับมาก 

 



๑๑ 

 

การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

   ความคิดเห็น 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.47 0.54 89.40 มาก 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.41 0.54 88.20 มาก 
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.51 0.54 90.20 มาก 

4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.45 0.68 89.00 มาก 

5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.33 0.75 86.60 มาก 
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.33 0.72 86.60 มาก 

รวม 4.42 0.63 88.33 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน
ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก 
3. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก 
4. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก 
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้  และการตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับ

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

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
     ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.37 0.86 87.40 มาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.18 0.75 83.60 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.27 0.73 85.40 มาก 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 4.22 0.69 84.40 มาก 

รวม 4.26 0.76 85.20 มาก 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ใน

ครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี ้

 



๑๒ 

 

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมาก 
2. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก 
3. อาหาร มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับมาก 
4. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการน้าความรู้ไปใช้ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. สามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

4.43 0.71 88.60 มาก 

2. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.39 0.67 87.80 มาก 
3. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.45 0.69 89.00 มาก 

รวม 4.42 0.69 88.47 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการน้าความรู้ไปใช้ ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ 

1. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก 
2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก 
3. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจภาพรวมโครงการฯ 
ตอนที่ 5 สรุปแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
(HAS) ประจ าปี 2563 
ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
(HAS) ประจ าปี 2563ทั้ง 4 ด้าน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.39 0.58 87.80 มาก 
ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร  4.42 0.63 88.33 มาก 
ตอนที่ 3 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 4.26 0.76 85.20 มาก 

ตอนที่ 4 ด้านการน้าความรู้ไปใช้ 4.42 0.69 88.47 มาก 

รวม 4.37 0.67 87.45 มาก 
 

 



๑๓ 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการส้วมสาธารณะสะอาด 

ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2563 ทั้ง 4 ด้าน  ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 
4.37 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

1. ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร  และตอนที่ 4 ด้านการน าความรู้ไปใช้ ค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมาก 
2. ตอนที่ 4 ด้านการน าความรู้ไปใช้ ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก 
3. ตอนที่ 3 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ 
 ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ  87.45  



๑๔ 

 

ประมวลภาพโครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย ไดม้าตรฐาน (HAS) 
ประจ าปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส้วมสาธารณะสะอาด 
 ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2563 

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562     
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 ชั้น 2 

 

นายจิตติโชค  ปุากว้าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หัวหน้างานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้ให้ความรู้ในโครงการส้วมสาธารณะสะอาด 

ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (HAS) ประจ าปี 2563 
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 ชั้น 2 
 
 



๑๕ 

 

 
  เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองทุ่งสง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบส้วมสาธารณะเพ่ือตรวจหาเชื้อโรค 
 ซึ่งอาจแฝงอยู่ตามจุดต่างๆ ของส้วมสาธารณะ   

 เช่น ชักโครก อ่างล้างมือ  ลูกบิดประตู 



๑๖ 

 

 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองทุ่งสง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบส้วมสาธารณะเพ่ือตรวจหาเชื้อโรค 

 ซึ่งอาจแฝงอยู่ตามจุดต่างๆ ของส้วมสาธารณะ   
 เช่น ชักโครก อ่างล้างมือ  ลูกบิดประตู 

 


