
๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
โครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 

 
 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการเหตุผล 

รัฐบาลได้ก าหนดให้การคุม้ครองผู้บริโภค เป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญระดับประเทศตามแผน
ยุทธศาสตร์การคุม้ครองผู้บริโภคแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25๖๐ -2564) โดยก าหนดให้การคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นภารกิจหลักที่จะต้องดูแลเอาใจใส่  เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคอย่างมาก  ประกอบกับ
แผน        การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕1  และแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ก าหนดให้ถ่ายโอนภารกิจ
คุ้มครองผู้บริโภคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือด าเนินงานคุ้มครองผู้บรึโภค เช่น ด าเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคทั้งด้านความรู้และสิทธิอันชอบธรรรม รวมถึงการตรวจสอบ 
ควบคุม ก ากับผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่จ าหน่ายเพ่ือให้ประชาชนและผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรม
จากการซื้อสินค้าหรือบริการตามท่ีกฎหมายบัญญัตินอกจากนี้ยังด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและ
ผู้บริโภค  เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในสิทธิของผู้บริโกด  ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การพัฒนาบทบาทเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

แม้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเครื่องส าอาง  ยา  และอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายควบคุมก ากับ
ชัดเจน  แต่ยังคงพบปัญหาไม่ว่าจะเป็นการลักลอบผลิตหรือน าเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  การแสดงฉลากไม่ถูก
ต้องการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง รวมถึงการลักลอบใส่สารห้ามใช้ที่เป็นอันตราย เช่น สารเตียรอยด์ 
สารประกอบของปรอท กรดเรทิโนอิก ไฮโดรควิโนน เป็นต้น  เพ่ือหวังผลให้ผู้บริโภคเห็นผลอย่างรวดเร็ว แต่
ผู้ใช้ไม่ทราบถึงอันตรายจาก       การได้รับสารเหล่านี้ติตต่อกันเป็นระยะเวลานาน ซึ่งท าให้เกิดพิษสะสมใน
ร่างกาย 

นอกจากเครื่องส าอางอันตรายที่ได้กล่าวไปแล้วข้างตัน ปัจจุบันพบว่ามียาสมุนไพรหลายชนิดที่ผสม
สารสตียรอยด์ เพือ่หวังให้อาการปวุยต่างๆ หายอยา่งรวดเร็ว เช่น อาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ หอบหืด หรือ
ภาวะอักเสบต่างๆของร่างกาย ทั้งนี้การใช้ยาสเตียรอยด์เป็นเวลานานโดยไม่ได้อยู่ในการควบคุมของแพทย์ย่อม
ส่งผลเสียต่อร่างกายได้ เช่น น้ าตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง กระดูกพรุน ต่อมหมวกไตฝุอ หัวใจโต เป็น
ต้น 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ด าเนินโครงการ
ผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุภาพ ปีงบประมณ 2562 โดยตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายเครื่องส าอาง 
จ านวน 16 ร้าน ร้านสังภัณฑ์ จ านวน 16 ร้าน และร้านจ าหน่ายกระเช้าปีใหม่ จ านวน 15 ร้าน จากการ
ตรวจสอบ สุ่มตัวอย่างเครื่องส าอาง จ านวน ๕๐ ตัวอย่าง พบสารปนเปื้อนสารอันตราย จ านวน ๓1 ตัวอย่าง 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการด าเนินงานเฝูาระวัง  และคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงได้จัดท าโครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใสใจ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ าปิงบประมาณ 25๖๓ ขึ้น เพ่ือเฝูาระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  
กระเช้าปีใหม่สังฆภัณฑ์  และการปนเบื้อนสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง 



๒ 

 

เพ่ือให้พ้ืนที่เหศบาลเมืองทุ่งสงมีความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพมากขึ้น  ตลอตจนประชาชนและ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้รับปลอดภัยจากการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 
2.วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเฝูาระวังสถานการณ์การปนเปื้อนสารห้ามใช้ที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่จ าหน่ายใน
พ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง 

๒. เพ่ือตรวจสอบการโฆษณา  และการแสดงฉลากผลิตกัณฑส์ุขภาพให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 
 
3.ตัวช้ีวัด 

1.จ านวนร้านที่ได้รับการตรวจสอบสารปนเบื้อนในเครื่องส าอาง /ฉลากสินค้าไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘ 
2.จ านวนการตรวจสารปนเปื้อนของเครื่องส าอาง ไม่พบสารปนเปื้อนมากกว่าร้อยละ ๘ 
3.ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่ได้รับการตรวจสอบ ไม่พบการปนเปือ้นสารสตียรอยด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7๐ 

 
4. วิธีด าเนินการ 

1.เขียนโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
๒ อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข/ชมรมคุ้มครองผู้บรโิภคเทศบาลเมืองทุ่งสง 
๓ ตรวจประเมิน เฝูาระวัง ร้านจ าหน่ายเครื่องส าอาง ร้านจ าหน่ายสังฆภัณฑ์ ร้านจ าหน่ายกระเช้าปี

ใหม่ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่ได้รับการตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ พร้อมแจกสื่อโปสเตอร์เครื่องส าอาง
อันตรายห้ามจ าหน่ายตามประกาศของอย. และเก็บตัวอย่างเครื่องส าอาง/ยาสมุนไพร ที่สงสัยมีสารอันตรายมา
ตรวจสอบด้วยชุดทดสอบ 

๔. ด าเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผู้บริโบคน ามาส่งตรวจด้วยชุดทดสอบเครื่องส าอาง 
๕. สรุปผลและปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตามโครงการ และคืนข้อมูล 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. เขียนโครงการ/ขออนุมัติโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
2.อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข/ชมรม
คุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลเมืองทุ่งสง 

กุมภาพันธ์ ๒๕'๖๓ 

๓.ตรวจประเมิน เฝูาระวัง ร้านจ าหน่ายเครื่องส าอาง  
ร้านจ าหน่ายสังฆภัณฑ์  ร้านจ าหน่ายกระเช้าปีใหม่ 
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่ได้รับการตรวจสอบ  โดย
เจ้ าหน้ าที่ ที่ รับผิดชอบพร้ อมแจกสื่ อ โปสเตอร์
เครื่องส าอางอันตรายห้ามจ าหน่ายตามประกาศ     
ของอย.,และเก็บตัวอย่างเครื่องส าอาง/ยาสมุนไพรที่
สงสัยมีสารอันตรายมาตรวจสอบด้วยชุดทดสอบ 

กุมภาพันธ์ - สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๔. ด าเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผู้บริโกค
น ามาส่งตรวจด้วยชุดทดสอบเครื่องส าอาง 

กุมภาพันธ์ - สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๕. สรุปผลและปัญหาที่พบจากการด าเนินงานตาม
โครงการ และคืนข้อมูล 

กันยายน 2563 

 



๓ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
๑. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เปูาหมาย 
- เครื่องส าอาง  จ านวน 50 ตัวอย่าง ได้แก่ เครื่องส าอางส าหรับผิวหน้าที่จ าหน่ายในพ้ืนที่เทศบาล

เมืองทุ่งสง แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
- กลุ่มเสี่ยง คือ เครื่องส าอางอันตรายที่มีการปนเปื้อนสารห้ามใช้ตามที่มีการประกาศผล

วิเคราะห์แล้ว 
- กลุ่มท่ัวไป  คือ  เครื่องส าอางส าหรับผิวหน้า  แก้สิวฝูา ท าให้หน้าขาว 

- ยาสมุนไพร/อาหารเสริม จ านวน ๒๐ ตัวอย่าง 
๒. สถานประกอบการเปูาหมาย ได้แก่ 

- สถานที่จ าหน่ายเครื่องส าอางในพ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน ๑๗ รา้น 
- ร้านจ าหน่ายกระเช้าปีใหม่ จ านวน ๕ ร้าน 
- ร้านจ าหน่ายชุดสังฆภัณฑ์ จ านวน ๑๖ ร้าน 

๓. สารเคมีและสารห้ามใช้ที่เป็นอันตรายในเครื่องส าอางที่ตรวจสอบตามเปูาหมาย  ได้แก่  สารห้ามใช้
เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอาง ดังนี้ 

- ปรอทและสารประกอบของปรอท 
- ไฮโดรควีโนน (Hydroquinone) 
- กรดเรทิโนอกิ (Retinoic acid) 
- สารสเตียรอยด์ (Steroids) 
๔. ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ (อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองทุ่งสง สมาชิกชมรมคุ้มครอง

ผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่) จ านวน 4๐ คน 
 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

กุมภาพันธ์ ๒๕6๓ - กันยายน ๒๕63 
 
7. สถานที่ด าเนินการ 

- ห้องประชุมอาคารด ารงธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง 
- พ้ืนที่เขตเหตบาลเมืองทุ่งสง 

 
8. งบประมาณ 

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประเภทการสนันสนุนและส่งเสริม          
การจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  สถานบริการ  หรือหน่วยงาน  สาธารณสุข ข้อ ๑๐ (๑) จ านวน     
1๖,๒๗๕  บาท 
 
 
 
 
 



๔ 

 

9. ผลที่คาตว่าจะได้รับ 
1.ประชาชนที่ใช้บริการเขตพ้ืนที่ เทศบาลเมืองทุ่งสงมีความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ

เครื่องส าอาง 
2.ผู้ประกอบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและครื่องส าอางเข้าใจมาตรฐาน และน าผลิตภัณฑ์มา

จ าหน่ายอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ 
 
10.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เปูาหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 

1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 

2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 

 

การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 

 
ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนิน

โครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งในการด าเนินงานของข้าพเจ้าใน
ครั้งนี้ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 โดยได้ทอดแบบสอบถามจ านวน 40 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดย
ข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 24 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 60  และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการ
ประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนิน โครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 

โครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเฝูาระวัง
สถานการณ์การปนเปื้อนสารห้ามใช้ที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่จ าหน่ายในพ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง 
และเพ่ือตรวจสอบการโฆษณา  และการแสดงฉลากผลิตกัณฑส์ุขภาพให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 

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

 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการผู้บริโภคปลอดภัย             
ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 คือ 

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้เข้ารว่มอบรมโครงการ (อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองทุ่ง
สง สมาชิกชมรมคุ้มครองผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่) จ านวน 4๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่
ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563  ในครั้งนี ้16 มีนาคม 2563   ณ อาคาร 2 ชั้น 2 เทศบาลเมืองทุ่งสง  
๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก่ 1.โครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563  2.เอกสารประกอบการอบรม 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2563  

 
 
 
 
 



๖ 

 

๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ (อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมาชิกชมรมคุ้มครองผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่) จ านวน 4๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563  และด าเนินการทอดแบบสอบถามทั้งหมด  40 ชุด  สามารถเก็บ
แบบสอบถามได ้จ านวน 24 ชุดคิดเป็น ร้อยละ 60 
 

 
๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2563  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ตอบแบบสอบถาม 
 
๕.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
 ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  
 ๕.๒ ด าเนินการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพ่ือประกอบ             
การประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 

 
๖.การประมวลผลข้อมูล 
   การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563  ในครั้งนี้ ซึ่งเป็น
ค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ 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   ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่ และเรียงล าดับ
จาก มาก ไปหาน้อย 
 
 
 



๗ 

 

 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการฯ
โดย ใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 

แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 แบ่งหัวข้อการประเมิน  ออกเป็น   ๕ ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ 

 
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 
โครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 

 
การประเมินแบบท่ี ๑  ผลการวิเคราะห์แบบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 2 8.30 
หญิง 22 91.10 

รวม 24 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเพศหญิง จ านวน  22 

คน       คิดเป็นร้อยละ 91.10 และเป็นเพศชาย  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 ตามล าดับ 
 

 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม   

อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองทุ่งสง (อสม.) 24 100.00 
สมาชิกชมรมคุ้มครองผู้บริโภค  - - 

     เจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล - - 
อ่ืน ๆ - - 

รวม 24 100.00 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้   ทุกคนระบุว่าเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
เทศบาลเมืองทุ่งสง (อสม.) จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถเฝูาระวัง
สถานการณ์การปนเปื้อนสารห้ามใช้ที่เป็นอันตรายใน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่จ าหน่ายในพ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง 
เพียงใด 

4.13 0.74 82.60 มาก 

2.จากการเข้ าร่ วมโครงการฯ ท่านคิดว่ าสามารถ
ตรวจสอบการโฆษณา และการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้ภูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด เพียงใด 

4.08 0.72 81.60 มาก 

3.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน
หัวข้อ การเลือกซื้อผลิตภัฑณ์สุขภาพ : เครื่องส าอาง/
กระเช้าปีใหม่/ชุดสังฆภัณฑ์ เพียงใด 

4.29 0.69 85.80 มาก 

4.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีส่วนร่วมในการ
แบ่ งกลุ่ มสาธิตการใช้ ชุ ดทดสอบสารปนเปื้ อนใน
เครื่องส าอาง /ยาสมุนไพร เพียงใด 

4.17 0.64 83.40 มาก 

รวม 4.17 0.70 83.35 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.17 อยู่ในระดับมาก  โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้
ดังนี้  

1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การเลือกซื้อผลิตภัฑณ์สุขภาพ 
: เครื่องส าอาง/กระเช้าปีใหม่/ชุดสังฆภัณฑ์ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก 

2. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งกลุ่มสาธิตการใช้ชุดทดสอบสาร
ปนเปื้อนในเครื่องส าอาง /ยาสมุนไพร เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.17 อยู่ในระดับมาก 

3. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถเฝูาระวังสถานการณ์การปนเปื้อนสารห้ามใช้ที่
เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่จ าหน่ายในพ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง เพียงใด ค่าเฉลี่ย 
4.13 อยู่ในระดับมาก 

4. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถตรวจสอบการโฆษณา และการแสดงฉลาก
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ภูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 



๑๐ 

 

การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

     ความคิดเห็น 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.38 0.71 87.60 มาก 
2. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.29 0.75 85.80 มาก 
3. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.33 0.64 86.60 มาก 

4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.33 0.70 86.60 มาก 

รวม 4.33 0.70 86.65 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน
ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก  โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก 
2. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ และการตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ใน

ระดับมาก 
3. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก 

 
 
การประเมินแบบท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตารางท่ี 5 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.46 0.66 89.20 มาก 
2.อาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
เหมาะสมเพียงพอ  

4.25 0.68 85.00 มาก 

3.การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มี
ความเหมาะสม 

4.42 0.65 88.40 มาก 

4.โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม 4.25 0.68 85.00 มาก 

5.ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.21 0.72 84.20 มาก 

รวม 4.32 0.68 86.36 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ใน
ครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไป
หาน้อย ได้ดังนี ้

 



๑๑ 

 

1. สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก 
2. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ใน

ระดับมาก 
3. อาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีเหมาะสมเพียงพอ  และโสตทัศนูปกรณ์มี

ความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมาก 
4. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจภาพรวมโครงการผู้บริโภค
ปลอดภัย ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 
ตอนที่ 5 สรุปแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมโครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2563 
ตารางที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2563  ทั้ง 3 ตอน 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความพึง
พอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 

4.17 0.70 83.35 มาก 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความพึง
พอใจด้านวิทยากร 

4.33 0.70 86.65 มาก 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความพึง
พอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 

4.32 0.68 86.36 มาก 

รวม 4.27 0.69 85.45 มาก 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563  ทั้ง 3 ตอน  ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.27 
อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

๑. ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความพึงพอใจด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ใน
ระดับมาก 

๒. ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก 

๓. ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  ค่าเฉลี่ย 
4.17 อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 

 
ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ  

ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 85.45 
อยู่ในระดับมาก 

 



๑๒ 

 

ประมวลภาพโครงการผู้บริโภคปลอดภยั ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 

 
 

 

 

  

ภญ.เบญจพร เลิศวิทยานนท์  เภสัชกรช านญการโรงพยาบาลทุ่งสง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายใน
โครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563   

เรื่องการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สุขภาพ : เครื่องส าอาง/กระเช้าปีใหม่/ชุดสังฆภัณฑ์ 
ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 

ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 
 



๑๓ 

 

     

แบ่งกลุ่มสาธิตการใช้ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในเครื่องส าอาง /ยาสมุนไพร 
 โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 
ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 

 


