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บทที่ 4 
การประเมินการดําเนนิงานของอาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุที่บ้าน (อผส.) 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) มีบทบาทสําคัญในการดูแล ช่วยเหลือ พัฒนาความ
เป็นอยู่ของผู้สูงอายุทุกคนในเขตพ้ืนที่ โดยแบ่งผู้สูงอายุออกเป็นสองกลุ่มได้แก่ กลุ่มที่หน่ึงผู้สูงอายุกลุ่ม
สีแดง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทุกข์ยาก เดือดร้อน 7 ประเภท ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแล ถูก
ทอดทิ้ง ถูกทิ้งให้อยู่ตามลําพัง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ถูกละเลยเพิกเฉย ได้รับการดูแลไม่ถูกต้อง และ
ยากจน กลุ่มที่สองผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียว ได้แก่ ผู้สูงอายุอ่ืนในชุมชน หน้าหลักที่ของ อผส. ได้แก่ ดูแล
ผู้สูงอายุทั้งสองกลุ่มทุกคนในชุมชน เฝ้าระวังและเตือนภัย และสนับสนุนการจัดบริการและสวัสดิการ
สังคม โดยช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุให้ครบถ้วนทั้ง 6 ด้านได้แก่ สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ปัญญาและความทรงจํา เศรษฐกิจ สังคม และที่อยู่อาศัยและสภาวะแวดล้อม อผส. 1 คน 
มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มสีแดงจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และดูแลสอดส่องผู้สูงอายุกลุ่ม      
สีเขียวจํานวนไม่น้อยกว่า 15 คน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสําหรับ อผส. อย่างน้อยต้องออกไปดูแล
ผู้สูงอายุกลุ่มสีแดงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และใช้เวลาดูแลผู้สูงอายุที่ตนเองให้การดูแลอยู่ตาม
ความต้องการและจําเป็น (โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ, 2553) 

ในการปฏิบัติงานจะเน้นกิจกรรม 20 อย่างในการดูแล เฝ้าระวัง และจัดบริการสวัสดิการสังคม
แก่ผู้สูงอายุทั้ง 2 กลุ่ม และครอบคลุมต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุครบทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ เย่ียมเยียน
ดูแลทุกข์สุข ดูแลอาหารการกิน ดูแลเรื่องการใช้ยา ช่วยเรื่องออกกําลังกาย พาออกไปพบแพทย์ พา
แพทย์มาตรวจรักษาที่บ้าน พาไปร่วมงานในชุมชน พาไปพักผ่อนนอกบ้าน พาไปร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา ช่วยปรับสภาพที่อยู่ในบ้านให้เหมาะสม รวมกลุ่มผู้สูงอายุทํากิจกรรม ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและ
ครอบครัว ให้คําปรึกษาแก่ผู้สูงอายุเมื่อเกิดปัญหา ให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิและการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ให้
ข้อมูลบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ประสานหน่วยงานช่วยเหลือผู้สูงอายุ เก็บข้อมูล
ผู้สูงอายุ เฝ้าระวังปัญหาแก่ผู้สูงอายุ พาไปติดต่อทํากิจธุระหรือการทําแทนผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ (โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ, 2553) 

ดังที่ทราบกันดีแล้วว่า โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) เริ่มดําเนินการในปี 
พ.ศ. 2546-2547 ได้ทดลองนําร่องใน 4 ภาคๆ ละ 2 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ 
พิษณุโลก เพชรบุรี สุพรรณบุรี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สงขลา และสุราษฎร์ธานี กําหนดให้ดําเนินการ
จังหวัดละ 1 ตําบล  เริ่มแรกมีเป้าหมายให้มีอาสาสมัครพ้ืนที่ละ 40 คน  และมีการดําเนินงานมาอย่าง
ต่อเน่ืองจนในที่สุดในปี พ.ศ.2556 โครงการ อผส. สามารถขยายผลครอบคลุมครบทุกเขต อปท. ทั่ว
ประเทศ ทั้งน้ีโดยมี อปท. ที่จัดให้มี อผส. ในพ้ืนที่แล้วรวมทั้งสิ้น 7,602 อปท. มี อผส. รวมทั้งสิ้น 
51,854 คน และผู้สูงอายุได้รับการดูแลรวมทั้งสิ้น 787,957 คน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, 2557) เน้ือหาของบทที่ 4 จะเป็นการประเมิน อผส. ทั้งในด้านของปัจจัยนําเข้าและ
การทํางานรายกิจกรรมและในภาพรวม โดยจะประเมินต้ังแต่ขั้นตอนการได้รับการฝึกอบรมก่อนการ
ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ การให้บริการผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม การรับรู้บทบาทหน้าที่และเป้าหมายการ
ทํางานของตนเองรายกิจกรรมและในภาพรวม นอกจากน้ันแล้วในส่วนท้ายของบทน้ีจะเสริมการ
วิเคราะห์ในบทที่ 6  ด้วยการประเมินบทบาทเชิงสนับสนุนของ อปท. ที่มีต่อการทํางานของ อผส. ด้วย 



 

88 
 

รายงานผลการวิจัยเชิงปริมาณในบทน้ีจึงประกอบด้วยประเด็นการศึกษารวมทั้งสิ้น 7 ประเด็น
พร้อมรายละเอียดดังน้ี 

4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของ อผส. 
  4.1.1 ลักษณะทางประชากรและสังคม 
                    4.1.2 ข้อมูลเก่ียวกับการทํางานและการได้รับการฝึกอบรมการดูแลผูสู้งอายุของ  
                            อผส. 
  4.1.3 การปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครอ่ืนๆ ของ อผส. 

4.2 การให้บรกิาร/ความช่วยเหลือแก่ผูสู้งอายุของ อผส. 
  4.2.1 การให้การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มสแีดง 
  4.2.2 การให้การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียว 

4.3 อผส. กับการรับรู้บทบาทหน้าที่และเป้าหมายของการทํางานของตนเอง 
4.3.1 การรับรูบ้ทบาทหน้าที่ตนเองของ อผส. 
4.3.2 การรับรูเ้ป้าหมายการทํางานของตนเองของ อผส. 

4.4 การประเมินผลการทํางานด้วยตนเองของ อผส.  
4.4.1 การประเมินตนเองถึงความสามารถในการแบ่งกลุ่มผูสู้งอายุสีแดงและสีเขียว 
       ของ อผส. 
4.4.2 การประเมินตนเองถึงความครบถ้วนและความถูกต้องตามข้ันตอนการ 
       ดําเนินงาน 
4.4.3 การประเมินตนเองถึงความครอบคลุมและเพียงพอของการให้บริการ/ความ  

          ช่วยเหลือแก่ผูสู้งอายุ 
  4.4.4 การประเมินตนเองถึงความครอบคลมุในการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและความ 
          ชัดเจนในสถิติทีท่ํา 

4.4.5 การประเมินถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้สูงอายุที่ดูแล 
4.4.6 การประเมินความพึงพอใจในงาน อผส. ของตนเอง  

4.5 การประเมินผลการทํางานโดยรวมของ อผส. ในพ้ืนที ่ 
4.5.1 การเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากผู้สูงอายุและครอบครวัของ  
        อผส. ในพ้ืนที่ 
4.5.2 ความพึงพอใจต่อการทํางานของ อผส. ในพ้ืนที ่

   4.6 บทบาทของ อปท. ในการสนับสนุนงานของ อผส. 
 4.7 ความเห็นของ อผส. ต่อปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยอุปสรรคในการทาํงานของ อผส. 

 
4.1 ข้อมูลพืน้ฐานของ อผส. 

4.1.1 ลักษณะทางประชากรและสังคม 
        บทบาท หน้าที่ กิจกรรม และระยะเวลาปฏิบัติงานที่กําหนดให้ อผส. ดําเนินการสะท้อนให้เห็น
ถึงภาระหน้าที่ที่หนักหน่วงและมีความต่อเน่ือง จากสถิติในตารางที่ 4.1.1 พบว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานเป็น 
อผส. ประมาณร้อยละ 81.2 เป็นเพศหญิง มากกว่าครึ่งหน่ึงของ อผส. หรือประมาณร้อยละ 57.1 มี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อผส. ที่มีอายุตํ่ากว่า 40 ปีมีเพียงร้อยละ 10.8 ในด้านระดับการศึกษาสูงสุดของ อผส. 
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พบว่า มีผู้ไม่ได้เรียนหนังสือเพียงร้อยละ 0.7 ขณะที่ร้อยละ 47.7 จบการศึกษาสูงสุดในระดับประถม 
ศึกษา ส่วนผู้ที่จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ขึ้นไปมีประมาณร้อยละ 31.1  

ในปัจจุบัน งานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเป็นงานอาสาสมัครที่ทําไปพร้อมกับอาชีพหลัก
ของ อผส. จากสถิติในตารางที่ 4.1.1 พบว่า มากกว่าครึ่งหน่ึงหรือประมาณร้อยละ 53.1 ของ อผส. 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นกิจการของตนเองหรือครอบครัว ร้อยละ 16.8 มีอาชีพหลักรับจ้าง
ทั่วไป ร้อยละ 11.6 ประกอบอาชีพค้าขาย อผส. ที่ทํางานโดยมีสถานะเป็นลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการรับ
ราชการ ลูกจ้างของราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างเอกชนมีสัดส่วนน้อยมาก รวมแล้วประมาณ
ร้อยละ 4.2 เท่าน้ัน  

 
ตารางที่ 4.1.1 ลักษณะทางประชากรและสังคมของ อผส. ที่ตอบกลับแบบสอบถาม  

ลักษณะทางประชากรและสงัคม จํานวน ร้อยละ 
เพศ   
    ชาย 108 18.8 
    หญิง 468 81.2 

รวม 576 100.0 
อายุ   
    20-29 ปี 8 1.4 
    30-39 ปี 54 9.4 
    40-49 ปี 185 32.1 
    50-59 ปี 184 31.9 
    60 ปีขึ้นไป 145 25.2 

รวม 576 100.0 
อายุเฉลี่ย =  51 ปี  ตํ่าสุด = 19 ปี  สูงสดุ = 79 ปี  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 10.9 

ระดับการศึกษาสูงสุด   
    ไม่ได้เรียนหนังสือ 4 0.7 
    ตํ่ากว่าประถมศึกษา 15 2.6 
    ประถมศึกษา 275 47.7 
    มัธยมศึกษาตอนต้น 103 17.9 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 138 24.0 
    ปวส. หรือ อนุปริญญา 18 3.1 
    ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 23 4.0 

รวม 576 100.0 
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ตารางที่ 4.1.1 (ต่อ) 

 

4.1.2 ข้อมูลเก่ียวกับการทํางานและการได้รับการฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุของ อผส. 
        หากพิจารณาด้านการทํางานของ อผส. จากสถิติในตารางที่ 4.1.2 สัดส่วนของ อผส. ที่
ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลมีสัดส่วนสูงที่สุด ร้อยละ 64.2  เทศบาลตําบล ร้อยละ 31.1 
เทศบาลเมือง ร้อยละ 4.3 และเทศบาลนครร้อยละ 0.3  
        ด้านระยะเวลาปฏิบัติงานในฐานะ อผส. เกือบทั้งหมดมีประสบการณ์การปฏิบัติงานมากกว่า 1 
ปีขึ้นไป โดยที่ผู้ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2 ปี ร้อยละ 29.0 ผู้ที่มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 2 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3 ปี ร้อยละ 26.2 ผู้ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่
ถึง 4 ปี ร้อยละ 11.8 ผู้ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4 ปีขึ้นไปมีร้อยละ 31.9 
        อผส. ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในปัจจุบัน ร้อยละ 16.1 ไม่เคยได้รับ
ค่าตอบแทนเลยต้ังแต่ปฏิบัติหน้าที่ อผส. จนถึงปัจจุบัน ร้อยละ 68.4 เคยได้รับ แต่ปัจจุบันไม่ได้รับ

ลักษณะทางประชากรและสงัคม จํานวน ร้อยละ 
อาชีพหลัก   
    เกษตรกรรมเป็นกิจการของตนเองหรือครอบครัว 306 53.1 
    รับจ้างทําเกษตรกรรม 16 2.8 
    รับจ้างทั่วไป 97 16.8 
    ลูกจ้างของราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 13 2.3 
    ลูกจ้างเอกชน หรือโรงงาน 3 0.5 
    ค้าขายเป็นกิจการของตนเองหรือครอบครัว 67 11.6 
    รับราชการ 8 1.4 
    แม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา หรือ ไม่ทํางาน 63 10.9 
    อ่ืนๆ เช่น ข้าราชการบํานาญ 3 0.5 

รวม 576 100.0 
เขตทีพ่ักอาศยั   
    ในเขตเทศบาล 206 35.8 
    นอกเขตเทศบาล 370 64.2 

รวม 576 100.0 
ภาค   
    เหนือ 164 28.5 
    ตะวันออกเฉียงเหนือ 124 21.5 
    กลาง 204 35.4 
    ใต้ 84 14.6 

รวม 576 100.0 
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ค่าตอบแทน สัดส่วนของ อผส. ที่ได้รับค่าตอบแทนในปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 15.4 โดยที่มีสัดส่วนของ 
อผส. ผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนต้ังแต่ปฏิบัติหน้าที่ อผส. ต้ังแต่ต้น มีร้อยละ 13.0  

แม้ว่าในภาพรวม อผส. จะมีอายุมากและมีระดับการศึกษาไม่สูง อย่างไรก็ตาม จากสถิติใน
ตารางที่ 4.1.3 อผส. ทุกคนได้รับการอบรมการดูแลผู้สูงอายุก่อนปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 62.1 ของ อผส. 
ได้รับการอบรมมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป และมี อผส. ที่เพ่ิงได้รับการอบรมภายในระยะเวลา 1 ปีร้อยละ 35.1 

 
ตารางที่ 4.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และการได้รับ  
                  ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของ อผส. 
 
 จํานวน ร้อยละ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด   
   เทศบาลนคร 2 0.3 
   เทศบาลเมือง 25 4.3 
   เทศบาลตําบล 179 31.1 
   องค์การบริหารส่วนตําบล 370 64.2 

รวม 576 100.0 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อผส.   
    น้อยกว่า 1 ปี 6 1.0 
    1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2 ปี 167 29.0 
    2 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3 ปี  151 26.2 
    3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 4 ปี 68 11.8 
    4 ปีขึ้นไป 184 31.9 

รวม 576 100.0 
ระยะเวลาเฉลีย่ =  2.9 ปี  ตํ่าสุด = 0.3 ปี  สูงสุด = 10 ปี  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.9 

การได้รับคา่ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ อผส.   
    ไม่เคยได้รบัเลยต้ังแต่เป็น อผส. จนถึงปัจจุบัน 93 16.1  
    เคยได้รับ แต่ปัจจุบันไม่ได้รับ  394 68.4 
    ปัจจุบันได้รับ แต่เมื่อก่อนไม่ได้รับ 14 2.4 
    ได้รับมาต้ังแต่เป็น อผส. จนถึงปัจจุบัน 75 13.0 

รวม 576 100.0 
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ตารางที่ 4.1.3 การได้รับการอบรมดูแลผูส้งูอายุก่อนปฏิบัติหน้าที่และการอบรมคร้ังสุดท้ายของ อผส. 

 จํานวน ร้อยละ 
การได้รับการอบรมการดูแลผูสู้งอายุก่อนปฏิบัติหน้าที ่   
    ได้ 576 100.0 
    ไม่ได้ 0 0.0 

รวม 576 100.0 
ระยะเวลาการได้รับการอบรมคร้ังสุดท้าย (นับจากวันทีต่อบ
แบบสอบถาม) 

  

   น้อยกว่า 1 ปี 202 35.1 
   1 – 2 ปี 216 37.5 
   2 ปีขึ้นไป 142 24.7 
   ไม่ตอบ 16 2.8 

รวม 576 100.0 
 

4.1.3 การปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครอ่ืนๆ ของ อผส. 
นอกจากการทํางานในฐานะ อผส. และ/หรือความรู้และประสบการณ์จากการอบรมก่อนการ

ปฏิบัติงานที่ได้รับแล้ว จากการศึกษาพบว่า มี อผส. จํานวนไม่น้อยที่ในอดีตเคยหรือในปัจจุบันกําลัง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ด้วย จากสถิติในตารางที่ 4.1.4 พบว่า 
มีสัดส่วน อผส. ที่กําลังปฏิบัติหน้าที่เป็น อสม. ด้วยสูงถึงร้อยละ 61.5 และมีสัดส่วน อผส. ผู้ที่เคยเป็น 
อสม. ในอดีตแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นแล้วร้อยละ 8.2 มี อผส. ที่ในอดีตไม่เคยเป็นและปัจจุบันไม่ได้เป็น  
อสม. ร้อยละ 30.4 จากข้อค้นพบในส่วนน้ีจึงทําให้พอที่จะคาดการณ์ได้ว่า ผู้สูงอายุและครอบครัวที่
ได้รับบริการดูแลคงเกิดความสับสนหรืออาจจะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าผู้ที่มาให้บริการดูแลที่บ้านน้ัน
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะใด  

หากพิจารณาความแตกต่างระหว่าง อผส. ตามองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นสังกัด พบว่า ย่ิงเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กดังเช่นองค์การบริหารส่วนตําบลจะมีสัดส่วนของ อผส. ที่ในอดีต
ไม่เคยเป็นและปัจจุบันไม่ได้เป็น อสม. สูงกว่ากรณีของเทศบาลนคร/เทศบาลเมืองหรือเทศบาลตําบล 
ข้อค้นพบในส่วนน้ีสะท้อนให้เห็นถึงข้อจํากัดด้านกําลังคนสําหรับการดูแลผู้สูงอายุในเขตชนบท หากมี
การสร้างระบบต่างๆ ขึ้นมา มีโอกาสท่ีจะทําให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างระบบขึ้นได้  
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ตารางที่ 4.1.4 การปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ของ อผส. โดยรวมและจําแนก  
                   ตาม อปท. ต้นสังกัด 
 

การปฏิบัติหนา้ที่เปน็ อสม. ใน
ปัจจุบัน 

 
รวม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด 

เทศบาลนคร/
เมือง เทศบาลตําบล อบต. 

ไม่ได้เป็น และไม่เคยเป็น 30.4 (175) 25.9 (7) 33.5 (60) 29.2 (108) 
ไม่ได้เป็น แต่เคยเป็น อสม. ในอดีต 8.2 (47) 18.5 (5) 10.1 (18) 6.5 (24) 
เป็น อสม. ด้วย 61.5 (354) 55.6 (15) 56.4 (101) 64.3 (238) 

รวม 100.0 (576) 100.0 (27) 100.0 (179) 100.0 (370) 
 

4.2 การให้บริการ/ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุของ อผส. 
จากการกําหนดหน้าที่ให้ อผส. 1 คนมีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มสีแดงจํานวนไม่น้อย

กว่า 5 คน และดูแลสอดส่องผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียวจํานวนไม่น้อยกว่า 15 คน โดยมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานสําหรับ อผส. อย่างน้อยต้องออกไปดูแลผู้สูงอายุกลุ่มสีแดงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และ
ใช้เวลาดูแลผู้สูงอายุที่ตนเองให้การดูแลอยู่ตามความต้องการและจําเป็น ในตอนน้ีจะประเมิน อผส. ใน
ด้านการให้บริการ/ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุตามเกณฑ์ที่กําหนดข้างต้น 

 
4.2.1 การให้การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มสีแดง 

อผส. 1 คนมีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มสีแดงจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน อย่างไรก็ตาม
จากสถิติในตารางที่ 4.2.1 พบว่า อผส. 1 คนดูแลผู้สูงอายุโดยเฉล่ียจํานวน 1.8 คนน้อยกว่าเกณฑ์ที่ต้ัง
เอาไว้ หากพิจารณาค่าเฉล่ียของแต่ละประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า อผส. สังกัด
เทศบาลนคร/เทศบาลเมืองดูแลผู้สูงอายุโดยเฉล่ียมากที่สุด 2.7 คน ขณะเดียวกัน อผส. สังกัดเทศบาล
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลดูแลผู้สูงอายุโดยเฉล่ีย 2.1 คนและ 1.6 คน ตามลําดับ  

นอกจากน้ันหากพิจารณาการกระจายตัวของ อผส. ตามจํานวนผู้สูงอายุกลุ่มสีแดงที่ได้ให้การ
ดูแลในภาพรวมพบว่า มี อผส. ที่ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มสีแดงตรงตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้เพียงร้อยละ 19.4 
เท่าน้ัน เป็นที่น่าสนใจว่ามี อผส. ที่ไม่ได้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มสีแดงเลยมากถึงร้อยละ 48.8 หากพิจารณา
รายประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ เทศบาล
นคร/เทศบาลเมืองมีสัดส่วนของ อผส. ที่ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มสีแดงตรงตามเกณฑ์  (5 คนหรือมากกว่า) 
มากกว่าเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ขณะเดียวกันก็มีสัดส่วน อผส. ที่ไม่ได้ดูแล
ผู้สูงอายุกลุ่มสีแดงเลยมากกว่าเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 

ในด้านของระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีควรจะเป็นของ อผส. ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มสีแดงที่
กําหนดไว้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง พบว่าในภาพรวมมีสัดส่วนของ อผส. ที่ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์
ประมาณร้อยละ 54.3 หากพิจารณารายประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า อผส. ที่สังกัด
เทศบาลนคร/เมืองมีสัดส่วนของผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มสีแดงได้ตามเกณฑ์ระยะเวลาปฏิบัติงานมากกว่า
กรณีของเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
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หากพิจารณาระยะเวลาเฉลี่ยของการให้บริการดูแลแต่ละครั้งในภาพรวม พบว่า ประมาณ
ครึ่งหน่ึงหรือร้อยละ 56.3 ของ อผส. จะใช้เวลาในการดูแล 30 นาที - 1 ช่ัวโมง ร้อยละ 25.4 ของ 
อผส. ใช้เวลาดูแล 1-2 ช่ัวโมง ขณะที่ร้อยละ 18.3 ของ อผส. ใช้เวลาดูแลมากกว่า 2 ช่ัวโมงขึ้นไป 
กรณีของเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลมีสถานการณ์ทํานองเดียวกันกับในภาพรวมน้ี 
ส่วนกรณีของเทศบาลนคร/เทศบาลเมืองพบว่า มีสัดส่วนของ อผส. ที่ใช้เวลาดูแลมากกว่า 2 ช่ัวโมงขึ้น
ไปร้อยละ 42.1 ขณะที่ร้อยละ 47.4 ของ อผส. จะใช้เวลาในการดูแล 30 นาที - 1 ช่ัวโมง ร้อยละ 
10.5 ของ อผส. ใช้เวลาดูแล 1-2 ช่ัวโมง 

 
ตารางที่ 4.2.1 จํานวนผู้สูงอายุกลุ่มสีแดงที่ได้ให้การดูแล โดยรวมและจําแนกตาม อปท. ต้นสังกัด 

จํานวนผูสู้งอายุกลุ่มสีแดงท่ีได้ให้
การดูแล 

 
รวม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด 

เทศบาลนคร/
เมือง เทศบาลตําบล อบต. 

0 48.8 (281) 29.6 (8) 41.3 (74) 53.8 (199) 
1-2 คน 23.8 (137) 33.3 (9) 26.8 (48) 21.6 (80) 
3-4 คน 8.0 (46) 3.7 (1) 11.7 (27) 6.5 (24) 
5 คนหรือมากกว่า 19.4 (112) 33.3 (9) 20.1 (36) 18.1 (67) 

รวม 100.0 (576) 100.0 (27) 100.0 (179) 100.0 (370) 
เฉลี่ย 1.8 2.7 2.1 1.6 

จํานวนตํ่าสุด 0 0 0 0 
จํานวนสูงสุด 22 15 22 15 

 

ตารางที่ 4.2.2 ความถี่ต่อสัปดาห์และระยะเวลาต่อครั้งโดยเฉลี่ยของการให้การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มสแีดง  
                   ในช่วง 6 เดือนก่อนการสํารวจ โดยรวมและจําแนกตาม อปท. ต้นสังกัด (n=295) 
 

การให้การดูแลผูสู้งอายุกลุม่สีแดง  
 

รวม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด 

เทศบาลนคร/
เมือง เทศบาลตําบล อบต. 

ความถี่ต่อสัปดาห์ของการให้การดูแล 
น้อยกว่า 1 ครั้ง 12.5 (37) 15.8 (3) 20.0 (21) 7.6 (13) 
1 ครั้ง 33.2 (98) 0.0 (0) 31.4 (33) 38.0 (65) 
2 ครั้ง 28.2 (83) 42.1 (8) 32.4 (34) 24.0 (41) 
3 ครั้งหรือมากกว่า 26.1 (77) 42.1 (8) 16.2 (17) 30.4 (52) 

รวม 100.0 (295) 100.0 (19) 100.0 (105) 100.0 (171) 
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ตารางที่ 4.2.2 (ต่อ) 

 
4.2.2 การให้การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียว 

อผส. 1 คนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียวจํานวนไม่น้อยกว่า 15 คน จากสถิติใน
ตารางที่ 4.2.3 พบว่า อผส. 1 คนดูแลผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียวโดยเฉล่ียจํานวน 9.2 คนน้อยกว่าเกณฑ์ที่ต้ัง
เอาไว้จํานวน 15 คน หากพิจารณาค่าเฉล่ียของแต่ละประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า 
อผส. สังกัดเทศบาลนคร/เทศบาลเมืองดูแลผู้สูงอายุโดยเฉล่ียมากที่สุด 11.2 คน ขณะเดียวกัน อผส. 
สังกัดเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลดูแลผู้สูงอายุโดยเฉล่ีย 11.1 คนและ 8.7 คน
ตามลําดับ ไม่มี อผส. ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียวได้
ตามเกณฑ์ 

หากพิจารณาการกระจายตัวของ อผส. ตามจํานวนผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียวที่ได้ให้การดูแลใน
ภาพรวมพบว่า มี อผส. ที่ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียวตรงตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ (15 คนขึ้นไป) เพียงร้อยละ 
10.9 เท่าน้ัน เป็นที่น่าสนใจว่ามี อผส. ที่ไม่ได้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียวเลยประมาณร้อยละ 10.4 หาก
พิจารณารายประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า สัดส่วนของ อผส. สังกัดเทศบาลนคร/
เทศบาลที่ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียวได้ตรงตามเกณฑ์มีร้อยละ 11.1 อผส. สังกัดเทศบาลตําบล มีร้อยละ 
18.4 และ อผส. สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลมีร้อยละ 7.3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การให้การดูแลผูสู้งอายุกลุม่สีแดง  
 

รวม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด 

เทศบาลนคร/
เมือง เทศบาลตําบล อบต. 

ระยะเวลาเฉลี่ยของการให้การดูแลในแต่ละคร้ัง 
30 นาท ี– 1 ช่ัวโมง 56.3 (166) 47.4 (9) 53.3 (56) 59.1 (101) 
1 – 2 ช่ัวโมง 25.4 (75) 10.5 (2) 31.4 (33) 23.4 (40) 
มากกว่า 2 ช่ัวโมงขึ้นไป 18.3 (54) 42.1 (8) 15.2 (16) 17.5 (30) 

รวม 100.0 (295) 100.0 (19) 100.0 (105) 100.0 (171) 
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ตารางที่ 4.2.3 จํานวนผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียวที่ได้ให้การดูแล โดยรวมและจําแนกตาม อปท. ต้นสังกัด 

จํานวนผูสู้งอายุกลุ่มสีเขียวทีไ่ด้ให้
การดูแล 

 
รวม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด 

เทศบาลนคร/
เมือง เทศบาลตําบล อบต. 

0 10.4 (60) 3.7 (1) 11.2 (20) 10.5 (39) 
1 – 5 คน 37.2 (214) 18.5 (5) 34.1 (61) 40.0 (148) 
6 – 10 คน 29.2 (168) 55.6 (15) 25.7 (46) 28.9 (107) 
11 – 15 คน 12.3 (71) 11.1 (3) 10.6 (19) 13.2 (49) 
16 – 20 คน 2.6 (15) 7.4 (2) 3.9 (7) 1.6 (6) 
มากกว่า 20 คนขึ้นไป 8.3 (48) 3.7 (1) 14.5 (26) 5.7 (21) 

รวม 100.0 (576) 100.0 (27) 100.0 (179) 100.0 (370) 
เฉลี่ย 9.2 11.2 11.1 8.7 

จํานวนตํ่าสุด 0 0 0 0 
จํานวนสูงสุด 82 50 50 82 

 

4.2.3 บริการ/ความช่วยเหลือที่ อผส. ได้ให้แก่ผู้สูงอายุในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนการสํารวจ 
ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านจะเน้นกิจกรรม 20 อย่างในการดูแล เฝ้า

ระวัง และจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุทั้ง 2 กลุ่มและครอบคลุมต่อคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ 
จากสถิติในตารางที่ 4.2.4 ซึ่งประเมินการบริการหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ 19 กิจกรรม 
(ยกเว้นการรวบรวมข้อมูลสถิติ) พบว่า ในภาพรวม อผส. ให้บริการทุกประเภทแก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมที่
ไม่มีผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือได้แก่ การเย่ียมเยียนดูแลทุกข์สุข การรวมกลุ่มผู้สูงอายุทํา
กิจกรรม การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ การให้ความรู้ การให้ความรู้เรื่องสิทธิและการ
เข้าถึงสิทธิ การให้ข้อมูลบริการท่ีเป็นประโยชน์ และการเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดกับผู้สูงอายุ  จาก
ตารางที่ 4.2.5 พบว่า บริการหรือความช่วยเหลือที่ อผส. ให้กับผู้สูงอายุมากที่สุด ได้แก่ การเย่ียมเยียน
ดูแลทุกข์สุข การให้ความรู้ การให้ข้อมูลด้านบริการท่ีเป็นประโยชน์ การให้คําปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา 
และการให้ความรู้เรื่องสิทธิและการเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันบริการหรือความช่วยเหลือที่ 
อผส. ให้กับผู้สูงอายุน้อยที่สุด ได้แก่ การพาไปพักผ่อนนอกบ้าน การพาไปหาหมอ การช่วยปรับสภาพ
บ้าน รอบบ้าน หรือซ่อมบ้านให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ การพาหมอไปตรวจรักษาที่บ้าน การ
พาไปติดต่อหรือทําธุระแทนผู้สูงอายุ 

เมื่อพิจารณาจํานวนเฉลี่ยของบริการ/ความช่วยเหลือที่ อผส. ได้ให้แก่ผู้สูงอายุในช่วงเวลา 6 
เดือนก่อนการสํารวจ จากสถิติในตารางที่ 4.2.6 พบว่า อผส. ให้บริการหรือความช่วยเหลือต่อผู้สูงอายุ 
11.4 กิจกรรมจาก 19 กิจกรรม หากพิจารณารายประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า อผส. 
สังกัดเทศบาลนคร/เมืองให้บริการโดยเฉลี่ย 10 กิจกรรม อผส. สังกัดเทศบาลตําบลให้บริการ 11.5 
กิจกรรม และ อผส. สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลให้บริการ 11.4 กิจกรรมโดยเฉล่ีย  
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เมื่อดูการกระจายตัวของจํานวนกิจกรรมที่ อผส. ดําเนินการพบว่า ในภาพรวมมีสัดส่วน อผส. 
ที่ให้บริการ/ความช่วยเหลือ 1-5 กิจกรรมร้อยละ 10.4 6-10 กิจกรรมร้อยละ 27.3 11-15 กิจกรรม
ร้อยละ 46.5 และมากกว่า 15 กิจกรรมขึ้นไปร้อยละ 15.5 การกระจายตัวของจํานวนกิจกรรมที่ อผส. 
สังกัดเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลก็จะมีลักษณะคล้ายกับภาพรวม ส่วนกรณีของ อผส. 
สังกัดเทศบาลนคร/เมืองพบว่า มีสัดส่วน อผส. ที่ให้บริการ/ความช่วยเหลือ 1-5 กิจกรรมร้อยละ 29.6 
6-10 กิจกรรมร้อยละ 22.2 11-15 กิจกรรมร้อยละ 29.6 และมากกว่า 15 กิจกรรมขึ้นไปร้อยละ 18.5 

 
ตารางที่ 4.2.4 ร้อยละของ อผส. ที่รายงานว่า ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนการสํารวจ ได้ให้บริการหรอื  
                  ความช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่ผู้สูงอายุ  
 

 บริการ/ความช่วยเหลือที่ผู้สงูอายุได้รับ
ในช่วง 6 เดือนก่อนการสํารวจ ให้ ไม่ได้ให้ 

ไม่มีผู้สูงอายุ
ต้องการความ
ช่วยเหลือ 

รวม 

1 เยี่ยมเยยีนดูแลทุกข์สุข 98.3 1.7  100.0 (576) 
2 ดูแลอาหารการกิน 51.2 41.7 7.1 100.0 (576) 
3 ดูแลเรื่องยา 54.0 37.5 8.5 100.0 (576) 
4 ช่วยเรือ่งการออกกําลังกาย 61.6 33.0 5.4 100.0 (576) 
5 พาไปพบหมอ 29.5 58.9 11.6 100.0 (576) 
6 พาหมอมาตรวจรักษาที่บ้าน 35.1 54.5 10.4 100.0 (576) 
7 พาไปร่วมกิจกรรมในชุมชน 68.8 26.7 4.5 100.0 (576) 
8 พาไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา 61.1 32.8 6.1 100.0 (576) 
9 พาไปพักผ่อนนอกบ้าน 13.5 71.4 15.1 100.0 (576) 
10 พาไปติดต่อหรอืทํากจิธุระแทนผู้สูงอาย ุ 41.0 47.5 11.5 100.0 (576) 
11 รวมกลุ่มผู้สูงอายุทํากจิกรรม 69.8 30.2  100.0 (576) 
12 จัดกิจกรรมทีเ่ปน็ประโยชน์ต่อผู้สูงอาย ุ 63.4 36.6  100.0 (576) 
13 ให้ความรู ้ 84.9 15.1  100.0 (576) 
14 ให้คําปรกึษาเมือ่เกิดปญัหา 77.6 20.3 2.1 100.0 (576) 

15 ให้ความรูเ้รื่องสิทธิและการเข้าถึงสิทธิ
ของผู้สูงอาย ุ

73.8 26.2  100.0 (576) 

16 ให้ขอ้มูลด้านบรกิารที่เป็นประโยชน์ 78.6 21.4  100.0 (576) 
17 ประสานหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ 72.6 25.5 1.9 100.0 (576) 
18 เฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดกับผู้สูงอาย ุ 70.8 29.2  100.0 (576) 
19 ช่วยปรับสภาพบ้าน รอบบ้าน หรือซ่อม

บ้านให้เหมาะกบัการใช้ชีวิตของผู้สูงอาย ุ
30.7 58.0 11.3 100.0 (576) 
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ตารางที่ 4.2.5 บริการหรือความช่วยเหลือที่ อผส. ให้แก่ผู้สูงอายุมากที่สุดและน้อยที่สุด 5 อันดับแรก 

บริการหรือความช่วยเหลือที ่อผส. ให้แก่
ผู้สูงอายุมากทีสุ่ด 

บริการหรือความช่วยเหลือที ่อผส. ให้แก่
ผู้สูงอายุน้อยที่สุด 

1. เย่ียมเยียนดูแลทุกข์สขุ 1. พาไปพักผ่อนนอกบ้าน 
2. ให้ความรู้ 2. พาไปพบหมอ 
3. ให้ขอ้มูลด้านบรกิารที่เป็นประโยชน์ 3. ช่วยปรับสภาพบ้าน รอบบ้าน หรือซ่อม

บ้านให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
4. ให้คําปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา 4. พาหมอมาตรวจรักษาที่บ้าน 
5. ให้ความรูเ้รื่องสิทธิและการเข้าถึงสิทธิของ

ผู้สูงอาย ุ
5. พาไปติดต่อหรือทํากิจธุระแทนผู้สูงอายุ 

 

ตารางที่ 4.2.6 จํานวนและจํานวนเฉลี่ยของบริการ/ความช่วยเหลือที่ อผส. ได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ในช่วง 
                   เวลา 6 เดือนก่อนการสํารวจ   โดยรวมและจําแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   ต้นสังกัด 
 
จํานวนบริการ/ความ
ช่วยเหลือที่ อผส.  
ได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  

รวม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด 

เทศบาลนคร/
เมือง เทศบาลตําบล อบต. 

0 0.3 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (2) 
1-5 10.4 (60) 29.6 (8) 8.9 (16) 9.7 (36) 

6-10 27.3 (157) 22.2 (6) 26.8 (48) 27.8 (103) 

11-15 46.5 (268) 29.6 (8) 48.6 (87) 46.8 (173) 
มากกว่า 15 ขึน้ไป 15.5 (89) 18.5 (5) 15.6 (28) 15.1 (56) 

รวม 100.0 (576) 100.0 (27) 100.0 (179) 100.0 (370) 
จํานวนเฉลี่ย 11.4 10.0 11.5 11.4 

 

4.3  อผส. กับการรับรูบ้ทบาทหน้าที่และเป้าหมายของการทํางานของตนเอง 
ดังที่กล่าวในตอนต้นแล้วว่า อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) มีบทบาทหน้าที่ได้แก่ ดูแล

ผู้สูงอายุทั้งสองกลุ่มทุกคนในชุมชน เฝ้าระวังและเตือนภัย และสนับสนุนการจัดบริการและสวัสดิการ
สังคม โดยมีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุให้ครบถ้วนทั้ง 6 ด้าน
ได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพจิต ปัญญาและความทรงจํา เศรษฐกิจ สังคม และที่อยู่อาศัยและสภาวะ
แวดล้อม ในส่วนน้ีจะประเมินว่า อผส. ได้รับทราบ ตระหนัก หรือมีการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
เป้าหมายในการทํางานของตนเองอย่างไร 
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4.3.1 การรับรู้บทบาทหน้าที่ตนเองของ อผส. 
จากตารางสถิติที่ 4.3.1 ซึ่งแสดงการรับรู้บทบาทหน้าที่การทํางานในด้านต่างๆ ของตนเองของ 

อผส. โดยรวมและจําแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ในภาพรวมพบว่า อผส. เกือบทุก
คนหรือร้อยละ 96.0 รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน แต่สําหรับบทบาท
หน้าที่อ่ืนมีเพียง อผส. ส่วนหน่ึงเท่าน้ันที่รับรู้ อผส. ที่รับรู้บทบาทหน้าที่การเฝ้าระวังและเตือนภัย
ผู้สูงอายุมีสัดส่วนร้อยละ 43.9 ส่วน อผส. ที่รับรู้บทบาทหน้าที่การจัดบริการและสวัสดิการให้กับ
ผู้สูงอายุมีสัดส่วนร้อยละ 30.0 นอกจากบทบาทท้ังสามที่กล่าวไปแล้ว การศึกษานี้ได้เพ่ิมเติมบทบาท
หน้าที่ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เข้ามาด้วย เน่ืองจากการปฏิบัติงานของ 
อผส. จําเป็นต้องมีความเช่ือมโยงประสานกับหน่วยอ่ืนๆ ในระดับพ้ืนที่ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการดูแล
ผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่า อผส. ที่รับรู้ถึงบทบาทนี้มีสัดส่วนร้อยละ 36.3 ซึ่งมากกว่าสัดส่วน อผส. ที่รับรู้
บทบาทหน้าที่หลักในการจัดบริการและสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุเสียอีก 

หากพิจารณาการรับรู้บทบาทหน้าที่การทํางานในด้านต่างๆของตนเองของ อผส. จําแนกตาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด พบว่า โดยรวมแล้วไม่ต่างจากภาพรวมไปมากนัก ยกเว้นสัดส่วน
ของ อผส. ที่สังกัดเทศบาลนคร/เมืองที่รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 51.9 อผส. ที่สังกัดเทศบาลนคร/เมืองรับรู้หน้าที่น้ีมากกว่า   
เฝ้าระวังและเตือนภัย และสนับสนุนการจัดบริการและสวัสดิการสังคม 
 
ตารางที่ 4.3.1 การรับรู้บทบาทหน้าที่การทํางานในด้านต่างๆของตนเองของ อผส. โดยรวมและ 
                  จําแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 
 

การรับรูบ้ทบาทหน้าที่การทํางาน
ของตนเอง 

 
รวม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด 

เทศบาลนคร/
เมือง เทศบาลตําบล อบต. 

ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน 96.0 (553) 96.3 (26) 96.1 (172) 95.9 (355) 
เฝ้าระวังและเตือนภัยผู้สูงอายุ 43.9 (253) 48.1 (13) 45.3 (81) 43.0 (159) 
จัดบริการและสวัสดิการให้กับ
ผู้สูงอายุ 

30.0 (256) 37.0 (10) 30.2 (54) 29.5 (109) 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ 

36.3 (209) 51.9 (14) 35.8 (64) 35.4 (131) 

 

4.3.2 การรับรู้เปา้หมายการทํางานของตนเองของ อผส. 
จากตารางสถิติที่ 4.3.2 ซึ่งแสดงการรับรู้เป้าหมายในการทํางานของตนเองของ อผส. โดยรวม

และจําแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ในภาพรวมพบว่า สัดส่วนของ อผส. ที่รับรู้
เป้าหมายด้านสุขภาพกายมีมากที่สุดถึงร้อยละ 77.0 เป้าหมายที่ได้รับการรับรู้สูงรองลงมาคือ ด้าน
สุขภาพจิต (ร้อยละ 75.7) ด้านการให้ความรู้ (ร้อยละ 63.0) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ (ร้อยละ 56.3) ด้านสังคม (ร้อยละ 22.6) ส่วนด้านเศรษฐกิจน้ัน มีการรับรู้ตํ่า
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ที่สุดคือเพียงประมาณ ร้อยละ 7.3 แม้ว่าจะพิจารณาจําแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 
ก็จะพบแนวโน้มของการรับรู้เป้าหมายของการทํางานในลักษณะเดียวกัน ยกเว้นกรณีของเทศบาล
นคร/เมือง แม้ว่าการรับรู้เป้าหมายด้านเศรษฐกิจจะตํ่าที่สุด แต่สัดส่วนของ อผส. ที่รับรู้เป้าหมายด้าน
น้ีจะสูงกว่าสัดส่วนของ อผส. ที่รับรู้ด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่อ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด 

  
ตารางที่ 4.3.2 การรับรู้เป้าหมายในการทาํงานของตนเองของ อผส. โดยรวมและจําแนกตามองค์กร 
                  ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 
 

เป้าหมายในการทํางานของ อผส. 
เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้าน
ต่างๆ 

 
รวม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด 

เทศบาลนคร/
เมือง เทศบาลตําบล อบต. 

สุขภาพกาย 77.3 (445) 85.2 (23) 73.2 (131) 78.6 (291) 
สุขภาพจิต 75.7 (436) 85.2 (23) 76.0 (136) 74.9 (277) 
การให้ความรู้ 63.0 (363) 81.5 (22) 58.1 (104) 64.1 (237) 
เศรษฐกิจ 7.3 (42) 29.6 (8) 5.6 (10) 6.5 (24) 
สังคม 22.6 (130) 33.3 (9) 22.9 (41) 21.6 (80) 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี
เหมาะสมกับผูสู้งอายุ 

56.3 (324) 63.0 (17) 57.5 (103) 55.1 (204) 

 

4.4 การประเมินผลการทํางานด้วยตนเองของ อผส.  
เน้ือหาในส่วนน้ีเป็นการประเมินผลตนเองของ อผส. ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งหมด 5 

ด้านประกอบด้วย ความสามารถในการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มสีแดงและสีเขียวของ อผส. ความ
ครบถ้วนและความถูกต้องตามข้ันตอนการดําเนินงาน ความครอบคลุมและเพียงพอของการให้บริการ/
ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ครอบคลุมในการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและความชัดเจนในสถิติที่ทํา และ
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้สูงอายุที่ดูแล สุดท้ายจะเป็นการประเมินความพึงพอของตนเองในการ
ปฏิบัติงานในฐานะ อผส.  

 
4.4.1 การประเมินตนเองถึงความสามารถในการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุสีแดงและสีเขียวของ อผส. 

ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ อผส. งานแรกที่ อผส. พึงกระทําคือการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ
ออกเป็นกลุ่มสีแดงและกลุ่มสีเขียว กลุ่มที่หน่ึงผู้สูงอายุกลุ่มสีแดง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทุกข์
ยาก เดือดร้อน 7 ประเภท ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแล ถูกทอดทิ้ง ถูกทิ้งให้อยู่ตามลําพัง ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ ถูกละเลยเพิกเฉย ได้รับการดูแลไม่ถูกต้อง และยากจน กลุ่มที่สองผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียว 
ได้แก่ ผู้สูงอายุอ่ืนๆ ในชุมชน  

จากตารางสถิติที่ 4.4.1 ในภาพรวมพบว่าร้อยละ 62.8 ของ อผส. สามารถแยกประเภทได้ง่าย
ไม่เคยลังเลหรือไม่แน่ใจ ร้อยละ 33.3 ของ อผส. สามารถแยกเองได้แต่ลังเลหรือไม่แน่ใจในบางครั้ง มี
เพียงร้อยละ 3.8 ที่แยกเองได้แต่ลังเลหรือไม่แน่ใจบ่อยๆ หรือไม่สามารถแยกได้เลย แม้จะพิจารณา 
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อผส. ในแต่ละประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดก็จะพบสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกัน 
อย่างไรก็ตามจะพบว่า อผส. ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีแยกเองได้แต่ลังเลหรือไม่แน่ใจบ่อยๆ 
หรือไม่สามารถแยกได้เลยจะมีสัดส่วนสูงกว่า อปท. อ่ืนๆ นอกจากน้ันยังพบว่า ความสามารถในการ
แยกกลุ่มผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์เก่ียวเนื่องกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานในฐานะ อผส. หรือ
ประสบการณ์น่ันเอง กลุ่ม อผส. ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อยกว่า 1 ปี มีสัดส่วนผู้สามารถแยกเอง
ได้แต่ลังเลหรือไม่แน่ใจในบางคร้ังสูง (ร้อยละ 66.7) แต่กรณีของกลุ่มที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานเพ่ิม
มากข้ึนจะมีสัดส่วนของผู้สามารถแยกเองได้แต่ลังเลหรือไม่แน่ใจในบางครั้งลดลง แต่เป็นที่น่าสนใจว่า 
ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่เป็น อสม. ไม่มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการแยกกลุ่มผู้สูงอายุ 
 
ตารางที่ 4.4.1 การประเมินตนเองถึงความสามารถในการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุสีแดงและสีเขียวของ อผส.  
                  โดยรวมและจําแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ระยะเวลาในการปฏิบัติ 
                  งาน อผส. และการปฏิบัติหน้าที่เป็น อสม. (n=576) 
 
 ความสามารถในการแบ่งกลุม่ผู้สูงอายุ 

แยกเองได้ง่าย 
ไม่เคยลงัเลหรอื

ไม่แน่ใจ 

แยกเองได้ แต่
ลังเลหรือไม่ 
แน่ใจบางครั้ง 

แยกเองได้ แต่
ลังเลหรือไม่
แน่ใจบ่อยๆ 

ไม่สามารถแยก
ได้เลย รวม 

รวม 62.8 (362) 33.3 (192) 2.6 (15) 1.2 (7) 100.0 (576)
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด 
เทศบาลนคร/เมือง 63.0 (17) 37.0 (10) 0.0 (0) 0.0 (0) 100.0 (27) 
เทศบาลตําบล 69.3 (124) 28.5 (51) 1.1 (2) 1.1 (2) 100.0 (179)
อบต. 59.7 (221) 35.4 (131) 3.5 (13) 1.4 (5) 100.0 (370)
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อผส. 
น้อยกว่า 1 ปี 33.3 (2) 66.7 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 100.0 (6) 
1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2 ปี 58.1 (97) 36.5 (61) 3.6 (6) 1.8 (3) 100.0 (167)
2 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3 ปี  58.3 (88) 38.4 (58) 2.6 (4) 0.7 (1) 100.0 (151)
3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 4 ปี 70.6 (48) 29.4 (20) 0.0 (0) 0.0 (0) 100.0 (68) 
4 ปีขึ้นไป 69.0 (127) 26.6 (49) 2.7 (5) 1.6 (3) 100.0 (184)
การปฏิบัติหนา้ที่เปน็ อสม. 
ไม่ได้เป็น และไม่เคยเป็น 65.1 (114) 30.9 (54) 3.4 (6) 0.6 (1) 100.0 (175)
ไม่ได้เป็น แต่เคยเป็น  
อสม. ในอดีต 

59.6 (28) 36.2 (17) 2.1 (1) 2.1 (1) 100.0 (47) 

เป็น อสม. ด้วย 62.1 (220) 34.2 (12) 2.3 (1) 1.4 (5) 100.0 (354)
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4.4.2 การประเมินตนเองถึงความครบถ้วนและความถูกต้องตามขั้นตอนการดําเนินงาน 
จากสถิติในตารางที่ 4.4.2 ซึ่งแสดงผลการประเมินตนเองถึงความครบถ้วนในการปฏิบัติหน้าที่ 

พบว่า อผส.ประเมินว่าทํางาน “ครบถ้วนทุกคร้ังที่ทํางาน” มีสัดส่วนร้อยละ 25.0 ผู้ประเมินว่า “ส่วน
ใหญ่ทําได้ครบถ้วน” มีร้อยละ 34.0 ผู้ประเมินว่า “ทําครบถ้วนระดับปานกลาง” มีร้อยละ 37.5       
ผู้ประเมินว่า “ส่วนใหญ่ทําไม่ครบถ้วน” ร้อยละ 3.1 เมื่อพิจารณาแยกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ อผส. สังกัดพบว่า มีแนวโน้มไปในทางเดียวกันกับภาพรวม กล่าวคือมากกว่าครึ่งหน่ึงของ อผส. ตอบ
ว่า “ครบถ้วนทุกคร้ังที่ทํางาน” หรือ “ส่วนใหญ่ทําได้ครบถ้วน” ยกเว้นกรณีของ อผส. ที่สังกัดเทศบาล
ตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล มีสัดส่วนของผู้ที่ประเมินว่า “ส่วนใหญ่ทําไม่ครบถ้วน” เล็กน้อย
เหมือนภาพรวม แต่ อผส. ที่สังกัดเทศบาลนคร/เมืองไม่มีผู้ใดประเมินว่า“ส่วนใหญ่ทําไม่ครบถ้วน” 
แม้แต่คนเดียว 

ในทํานองเดียวกัน สถิติในตารางที่ 4.4.3 แสดงผลการประเมินตนเองถึงความถูกต้องตาม
ขั้นตอนการดําเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า อผส. ประเมินว่าทํางาน “ถูกต้องทุกคร้ังที่ทํางาน” มี
สัดส่วนร้อยละ 22.7 ผู้ประเมินว่า “ส่วนใหญ่ทําได้ถูกต้อง” มีร้อยละ 35.8 ผู้ประเมินว่า “ทําถูกต้อง
ระดับปานกลาง” มีร้อยละ 40.6 ผู้ประเมินว่า “ส่วนใหญ่ทําไม่ถูกต้อง” มีเพียงร้อยละ 0.2 เมื่อ
พิจารณาแยกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ อผส. สังกัดพบว่า มีแนวโน้มโดยรวมไปในทางเดียวกัน 
แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า อผส. ที่สังกัดเทศบาลนคร/เมืองหรือเทศบาลตําบล มีสัดส่วนของผู้ที่ประเมิน
ว่า “ถูกต้องทุกครั้งที่ทํางาน” มากกว่า อผส. ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล ขณะเดียวกัน อผส. ที่
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลมีสัดส่วนของผู้ที่ประเมินว่า “ทําถูกต้องระดับปานกลาง” มากกว่า 
อผส. ที่สังกัดเทศบาลนคร/เมืองหรือเทศบาลตําบล 
 
ตารางที่ 4.4.2 การประเมินถึงความครบถ้วนในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง (n=576) โดยรวมและ 
                  จําแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 
 

ความครบถ้วนในการปฏิบติั
หน้าทีข่องตนเอง รวม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด 
เทศบาล   
นคร/เมือง 

เทศบาลตําบล อบต. 

ครบถ้วนทุกคร้ังที่ทํางาน 25.0 (144) 25.9 (7) 27.9 (50) 23.5 (87) 
ส่วนใหญท่ําได้ครบถ้วน 34.0 (196) 40.7 (11) 38.5 (69) 31.4 (116) 
ทําครบถ้วนระดับปานกลาง 37.5 (216) 33.3 (9) 29.1 (52) 41.9 (155) 
ส่วนใหญท่ําไมค่รบถ้วน 3.1 (18) 0.0 (0) 4.5 (8) 2.7 (10) 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 0.3 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (2) 

รวม 100.0 (576) 100.0 (27) 100.0 (179) 100.0 (370) 
 
 
 
 
 
 



 

103 
 

ตารางที่ 4.4.3 การประเมินถึงความถูกต้องตามข้ันตอนการดําเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง  
                   (n=576) โดยรวมและจําแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 
 

ความถูกต้องตามขั้นตอนการ
ดําเนนิงาน รวม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด 
เทศบาล   
นคร/เมือง 

เทศบาลตําบล อบต. 

ถูกต้องทุกคร้ังที่ทํางาน 22.7 (121) 29.6 (8) 30.2 (54) 18.6 (69) 
ส่วนใหญท่ําได้ถูกต้อง 35.8 (206) 37.0 (10) 39.7 (71) 33.8 (125) 
ทําถูกต้องระดับปานกลาง 40.6 (234) 33.3 (9) 30.2 (54) 46.2 (171) 
ส่วนใหญท่ําไมถู่กต้อง 0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.3 (1) 
ไม่ทราบ 0.7 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (4) 

รวม 100.0 (576) 100.0 (27) 100.0 (179) 100.0 (370) 
 

4.4.3 การประเมินตนเองถึงความครอบคลุมและเพียงพอของการให้บริการ/ความช่วยเหลือ  
        แก่ผู้สูงอายุ 

จากสถิติในตารางที่ 4.4.4 ซึ่งแสดงผลการประเมินตนเองถึงความครอบคลุมในการให้บริการ/
ความช่วยเหลือ พบว่า อผส. ประเมินว่าทํางาน “ทําได้ทั่วถึงทุกครั้งที่ทํางาน” มีสัดส่วนร้อยละ 35.2  
ผู้ประเมินว่า “ส่วนใหญ่ทําได้ทั่วถึง” มีร้อยละ 23.6 ผู้ประเมินว่า “ทําได้ทั่วถึงระดับปานกลาง” มี   
ร้อยละ 32.5 ผู้ประเมินว่า “ส่วนใหญ่ไม่สามารถทําได้อย่างทั่วถึง” ร้อยละ 8.5 เมื่อพิจารณาแยกตาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ อผส. สังกัดพบว่า มีแนวโน้มไปในทางเดียวกันกับภาพรวม กล่าวคือ 
มากกว่าร้อยละ 50 ของ อผส. ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดประเมินว่า “ทําได้ทั่วถึงทุก
ครั้งที่ทํางาน” หรือ “ส่วนใหญ่ทําได้ทั่วถึง” ขณะเดียวกัน อผส. ที่สังกัดเทศบาลนคร/เมืองหรือ
เทศบาลตําบล มีสัดส่วนของผู้ที่ประเมินว่า “ทําได้ทั่วถึงระดับปานกลาง” หรือ “ส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ทําได้อย่างทั่วถึง” น้อยกว่า อผส. ที่สังกัดเทศบาลตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล 

เมื่อสอบถามถึงความพอเพียงในการจัดบริการ อผส.ประเมินประเด็นน้ีไม่ค่อยดีมากนัก 
อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงความขาดแคลนทรัพยากรที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ จากสถิติในตารางที่ 4.4.5 
ซึ่งแสดงผลการประเมินตนเองถึงความเพียงพอในการให้บริการ/ความช่วยเหลือ พบว่า แทบจะไม่มี 
อผส.  ประเมินว่าทํางาน “ทําได้เพียงพอทุกครั้ง” เลย ขณะเดียวกันมีผู้ประเมินว่า “ส่วนใหญ่ทําได้
พอเพียง” มีร้อยละ 25.2 ผู้ประเมินว่า “ทําได้เพียงพอระดับปานกลาง” มีร้อยละ 28.3 ผู้ประเมินว่า 
“ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ” ร้อยละ 40.3 ผู้ประเมินว่า “ไม่เคยทําเลย” ร้อยละ 4.7 เมื่อพิจารณาแยกตาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ อผส. สังกัดพบว่า มีแนวโน้มไปในทางเดียวกันกับภาพรวม แต่ก็พบว่า   
มีสัดส่วนของ อผส. ที่สังกัดเทศบาลตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลที่ตอบว่า “ส่วนใหญ่          
ไม่เพียงพอ” หรือ “ไม่เคยทําเลย” มากกว่า อผส. ที่สังกัดเทศบาลนคร/เมือง 
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ตารางที่ 4.4.4 การประเมินถึงความครอบคลุมของการให้บริการ/ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุของ 
                   ตนเอง โดยรวมและจําแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด (n=576) 
 

ความครอบคลุมของการ
ให้บริการ/ความช่วยเหลือ รวม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด 
เทศบาล   
นคร/เมือง 

เทศบาลตําบล อบต. 

ทําได้ทั่วถึงทุกคร้ังที่ทํางาน 35.2 (203) 55.6 (15) 39.7 (71) 31.6 (117) 
ส่วนใหญท่ําได้ทั่วถึง 23.6 (136) 18.5 (5) 17.9 (32) 26.8 (99) 
ทําได้อย่างทั่วถึงระดับปานกลาง 32.5 (187) 22.2 (6) 33.5 (60) 32.7 (121) 
ส่วนใหญ่ไม่สามารถทําได้อย่าง
ทั่วถึง 

8.5 (49) 3.7 (1) 8.4 (15) 8.9 (33) 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 0.2 (1) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0) 
รวม 100.0 (576) 100.0 (27) 100.0 (179) 100.0 (370) 

 

ตารางที่ 4.4.5 การประเมินถึงความเพียงพอของการให้บริการ/ความช่วยเหลือแก่ผูสู้งอายุของตนเอง  
                  (n=576) 
 

ความเพียงพอของการ
ให้บริการ/ความช่วยเหลือ รวม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด 
เทศบาล   
นคร/เมือง 

เทศบาลตําบล อบต. 

ทําได้เพียงพอทุกคร้ัง 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (1) 
ส่วนใหญท่ําได้เพียงพอ 25.2 (145) 25.9 (7) 26.3 (47) 24.6 (91) 
ทําได้เพียงพอระดับปานกลาง 28.3 (163) 37.1 (10) 30.7 (55) 26.5 (98) 
ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ 40.3 (232) 33.3 (9) 36.9 (66) 42.4 (157) 
ไม่เคยทําเลย 4.7 (27) 3.7 (1) 5.0 (9) 4.6 (17) 
ไม่ทราบ 1.2 (7) 0.0 (0) 0.6 (1) 1.6 (6) 

รวม 100.0 (576) 100.0 (27) 100.0 (179) 100.0 (370) 
 

4.4.4 การประเมินตนเองถึงความครอบคลุมในการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและความชัดเจนในสถิติ 
        ที่ทํา 

นอกจากกิจกรรม 19 ประเด็นที่เป็นงานของ อผส. ที่กล่าวไปแล้วน้ัน ยังมีอีกกิจกรรมหน่ึงที่ 
อผส. ต้องดําเนินการด้วยก็คือการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ภาพท่ี 4.4.1 แสดงให้เห็นสถานการณ์การ
จัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและการจัดทําสถิติผู้สูงอายุในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า มีสัดส่วนของ อผส. ที่จัดเก็บ
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ข้อมูลผู้สูงอายุร้อยละ 67.0 ขณะที่มีผู้ไม่ได้จัดเก็บร้อยละ 27.8 ในจํานวน อผส. ที่จัดเก็บข้อมูล
ผู้สูงอายุน้ันมีผู้ที่นํามาจัดทําสถิติคิดเป็นร้อยละ 63.9 และผู้ไม่ได้ทําสถิติร้อยละ 36.1 

นอกจากกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทําสถิติแล้ว การศึกษานี้ยังประเมินคุณภาพด้วย
โดยการพิจารณาจากความครอบคลุมในการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและความชัดเจนในสถิติที่ทํา จาก
สถิติในตารางที่ 4.4.6 ซึ่งแสดงการประเมินความครอบคลุมในการจัดข้อมูลผู้สูงอายุของตนเอง พบว่า 
ในภาพรวม มี อผส. ที่ประเมินตนเองว่า “ทําได้ครอบคลุมทั้งหมด” ร้อยละ 23.3 อผส. ประเมินว่า 
“ส่วนใหญ่ทําได้ครอบคลุม” ร้อยละ 38.2 อผส. ประเมินว่า “ครอบคลุมระดับปานกลาง” ร้อยละ 
35.8 อผส. ประเมินว่า “ส่วนใหญ่ไม่ครอบคลุม” ร้อยละ 2.6 การประเมินในประเด็นน้ีพบความ
แตกต่างระหว่างพ้ืนที่พอสมควร กล่าวคือ ในกรณีของ อผส. ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลหรือองค์การ
บริหารส่วนตําบลมีสัดส่วนของผู้ที่ตอบว่า “ทําได้ครอบคลุมทั้งหมด” มากกว่า อผส. ที่ปฏิบัติงานใน
เทศบาลนคร/เมือง ขณะเดียวกัน อผส. ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลมี
สัดส่วนของผู้ที่ตอบว่า “ส่วนใหญ่ทําได้ครอบคลุม” น้อยกว่า อผส. ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลนคร/เมือง 

จากสถิติในตารางที่ 4.4.7 ซึ่งแสดงการประเมินความชัดเจนของสถิติผู้สูงอายุที่จัดทําพบว่า ใน
ภาพรวม มี อผส. ที่ประเมินตนเองว่า “ชัดเจน” ร้อยละ 30.3 อผส.ประเมินว่า “ส่วนใหญ่ชัดเจน” 
ร้อยละ 39.9 อผส. ประเมินว่า “ชัดเจนระดับปานกลาง” ร้อยละ 25.0 อผส. ประเมินว่า “ส่วนใหญ่ทํา
ได้ไม่ชัดเจน” ร้อยละ 4.8 เมื่อพิจารณาแยกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ อผส. สังกัดพบว่ามี
แนวโน้มไปในทางเดียวกันกับภาพรวม แต่ก็พบว่ามีสัดส่วนของ อผส. ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ตอบว่า “ส่วนใหญ่ทําได้ไม่ชัดเจน” มากกว่า อผส. ที่สังกัด อปท. ประเภทอื่นๆ 

 
ภาพท่ี 4.4.1 การจัดเก็บข้อมูลผูสู้งอายุและจัดทําสถิติผู้สงูอายุในรอบปีที่ผ่านมา (n=576) 

ไม่ได้เก็บ
27.8% 

ทําสถิติ
63.9%

ไม่ได้ทําสถิติ
36.1%

เก็บ
67%
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ตารางที่ 4.4.6 การประเมินความครอบคลมุในการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุของตนเอง (n=416) โดยรวม 
                  และจําแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 
 

ความครอบคลุมในการจัดเก็บ
ข้อมูลผูสู้งอายุ รวม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด 
เทศบาล   
นคร/เมือง 

เทศบาลตําบล อบต. 

ทําได้ครอบคลุมทั้งหมด 23.3 (97) 9.5 (2) 22.6 (28) 24.7 (67) 
ส่วนใหญท่ําได้ครอบคลุม 38.2 (159) 66.7 (14) 39.5 (49) 35.4 (96) 
ครอบคลุมระดับปานกลาง 35.8 (149) 23.8 (5) 36.3 (45) 36.5 (99) 
ส่วนใหญ่ไม่ครอบคลุม 2.6 (11) 0.0 (0) 1.6 (2) 3.3 (9) 

รวม 100.0 (416) 100.0 (21) 100.0 (124) 100.0 (271) 
 

ตารางที่ 4.4.7 การประเมินถึงความชัดเจนของสถิติผู้สูงอายุที่จัดทํา (n=208) โดยรวมและจําแนกตาม 
                  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 
 

ความชัดเจนของสถิติผูสู้งอายุ รวม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด 

เทศบาล   
นคร/เมือง เทศบาลตําบล อบต. 

ชัดเจน 30.3 (63) 33.3 (2) 33.3 (24) 28.5 (37) 
ส่วนใหญ่ชัดเจน 39.9 (83) 33.3 (2) 45.8 (33) 36.9 (48) 
ชัดเจนระดับปานกลาง 25.0 (52) 33.3 (2) 20.8 (15) 26.9 (35) 
ส่วนใหญท่ําได้ไม่ชัดเจน 4.8 (10) 0.0 (0) 0.0 (0) 7.7 (10) 

รวม 100.0 (208) 100.0 (6) 100.0 (72) 100.0 (130) 
 

4.4.5 การประเมินถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้สูงอายุที่ดูแล 
เมื่อให้ อผส. ได้ประเมินตนเองในด้านความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้สูงอายุที่ดูแลโดยให้

คะแนนระหว่าง 0-10 คะแนนเพ่ือแสดงระดับความสัมพันธ์น้ัน จากผลการประเมินในภาพที่ 4.4.2 
พบว่า ในภาพรวม อผส. ประเมินให้ 8.5 คะแนน หากประเมินรายประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า ผลการประเมินไม่มีความแตกต่างกันมาก อผส. สังกัดเทศบาลนคร/เมืองประเมินให้ 8.4 
คะแนน อผส. สังกัดเทศบาลตําบลประเมินให้ 8.6 คะแนน ส่วน อผส. สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ประเมินให้ 8.5 คะแนน  
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ภาพท่ี 4.4.2 คะแนนเฉล่ียของความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้สูงอายุที่ดูแลโดยรวมและจําแนกตาม  
                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด (n=576) 
 

 

4.4.6 การประเมินความพึงพอใจในงาน อผส. ของตนเอง  
ประเด็นสุดท้ายในการประเมินผลการทํางานด้วยตนเองของ อผส. คือการประเมินความ     

พึงพอใจในงานของตนเอง ในการประเมินครั้งน้ีให้ อผส. เลือกตอบระดับความพึงพอใจ จากสถิติใน
ตารางที่ 4.4.8 ในภาพรวมพบว่า เกือบหน่ึงในสี่หรือประมาณร้อยละ 24.3 ของ อผส. ตอบว่า “พอใจ
มากที่สุด” มี อผส. ประเมินว่า “พอใจมาก” คิดเป็นร้อยละ 47.4 “พอใจระดับปานกลาง” มีร้อยละ 
27.5 “พอใจน้อย” ร้อยละ 0.5 และ “พอใจน้อยที่สุด” ร้อยละ 0.3 หากพิจารณาจากมุมมองของ
ผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุแล้ว อาจกล่าวได้ว่างาน อผส. ประสบความสําเร็จอย่างดีเน่ืองจาก
ผู้ปฏิบัติงานเกือบสามในสี่ตอบว่า “พอใจมาก” หรือ “พอใจมากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบผลการประเมินความพึงพอใจท่ี
แตกต่างกันระหว่างสังกัดบ้าง กล่าวคือ กรณีของ อผส. ที่สังกัดเทศบาลตําบลหรือองค์การบริหารส่วน
ตําบล มีเพียงประมาณร้อยละ 70.0 ที่ตอบว่า “พอใจมาก” หรือ “พอใจมากที่สุด” ขณะที่มี อผส. 
สังกัดเทศบาลนคร/เมืองถึงร้อยละ 77.8 ที่ตอบว่า “พอใจมาก” หรือ “พอใจมากที่สุด” ขณะเดียวกัน
พบว่าไม่มี อผส. สังกัดเทศบาลนคร/เมืองหรือเทศบาลตําบลท่ีตอบว่า “พอใจน้อย” หรือ “พอใจน้อย
ที่สุด” เลย 
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ตารางที่ 4.4.8 การประเมินความพึงพอใจในงาน อผส. ของตนเอง (n=576) 

ความพึงพอใจในการทํางานของ
ตนเอง รวม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด 
เทศบาล   
นคร/เมือง 

เทศบาลตําบล อบต. 

พอใจมากที่สุด 24.3 (140) 11.1 (3) 22.3 (40) 26.2 (97) 
พอใจมาก 47.4 (273) 66.7 (18) 47.5 (85) 45.9 (170) 
พอใจระดับปานกลาง 27.4 (158) 22.2 (6) 30.2 (54) 26.5 (98) 
พอใจน้อย 0.5 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.8 (3) 
พอใจน้อยที่สุด  0.3 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (2) 

รวม 100.0 (576) 100.0 (27) 100.0 (179) 100.0 (370) 
 

4.5 การประเมินผลการทํางานโดยรวมของ อผส. ในพื้นที่  
ประเด็นสุดท้ายของการประเมินตนเองของ อผส. เป็นการประเมินผลการทํางานโดยรวมใน

พ้ืนที่ โดยจะมีประเด็นย่อยสําหรับการประเมิน 2 ประเด็นได้แก่ การเป็นที่ยอมรับและได้รับการ
สนับสนุนจากผู้สูงอายุและครอบครัว และความพึงพอใจต่อการทํางานของ อผส. ในพ้ืนที่ การประเมิน
ตนเองในส่วนน้ี ในบทต่อไปจะนําไปพิจารณาเทียบเคียงกันกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านจากมุมมองของผู้สูงอายุและครอบครัวควบคู่กันไปด้วย เพ่ือพิจารณา
ความสอดคล้องและความคงเส้นคงวาของการประเมิน 

 
4.5.1 การเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากผู้สูงอายุและครอบครัวของ อผส. ในพื้นที่ 

ในด้านการเป็นที่ยอมรับและการได้รับการสนับสนุนจากผู้สูงอายุและครอบครัวจากการ
ประเมินตนเองของ อผส. จากสถิติในตารางที่ 4.5.1 พบว่า ในภาพรวม อผส. ประเมินได้รับการ 
“ยอมรับและสนับสนุนมากที่สุด” ร้อยละ 24.3 “ยอมรับและสนับสนุนค่อนข้างมาก” ร้อยละ 49.7 
“ยอมรับและสนับสนุนปานกลาง” ร้อยละ 20.5 “ยอมรับและสนับสนุนค่อนข้างน้อย” ร้อยละ 5.4 
และ “ไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนเลย” ร้อยละ 0.2 ในภาพรวม สามในสี่ของ อผส. มองตนเองว่าได้รับ
การยอมรับค่อนข้างมากหรือมากที่สุด  

เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบผลการประเมินความพึงพอใจ
ในภาพรวมมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน มีความแตกต่างระหว่างประเภท อปท. บ้างเล็กน้อย กล่าวคือ 
มีสัดส่วนของ อผส. ที่ประเมินว่าได้รับการ “ยอมรับและสนับสนุนมากที่สุด” ในเขตเทศบาลตําบลหรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลมากกว่ากรณีของ อผส. สังกัดเทศบาลนคร/เมือง ในขณะเดียวกันมีสัดส่วน
ของ อผส. ที่ประเมินว่าได้รับการ “ยอมรับและสนับสนุนค่อนข้างน้อย” หรือ “ไม่ยอมรับและไม่
สนับสนุนเลย” ในเขตเทศบาลตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลมากกว่ากรณีของ อผส. สังกัด
เทศบาลนคร/เมืองด้วยเช่นกัน 
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ตารางที่ 4.5.1 การเป็นที่ยอมรับและได้รบัการสนับสนุนจากผู้สูงอายุและครอบครัวของ อผส. ในพ้ืนที่  
                  โดยรวมและจําแนกตามองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นต้นสังกัด (n=576) 
 

การเปน็ที่ยอมรับและได้รบัการ
สนับสนุนของ อผส. ในพืน้ที่ รวม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด 
เทศบาล   
นคร/เมือง 

เทศบาลตําบล อบต. 

ยอมรับและสนับสนุนมากที่สดุ 24.3 (140) 14.8 (4) 22.3 (40) 25.9 (96) 
ยอมรับและสนับสนุน
ค่อนข้างมาก 

49.7 (286) 59.3 (16) 48.6 (87) 49.5 (183) 

ยอมรับและสนับสนุนปานกลาง 20.5 (118) 25.9 (7) 21.2 (38) 19.7 (73) 
ยอมรับและสนับสนุนค่อนข้าง
น้อย 

5.4 (31) 0.0 (0) 7.8 (14) 4.6 (17) 

ไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนเลย  0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.3 (1) 
รวม 100.0 (576) 100.0 (27) 100.0 (179) 100.0 (370) 

 

4.5.2 ความพึงพอใจต่อการทํางานของ อผส. ในพื้นที่ 
ในด้านของความพึงพอใจต่อการทํางานของ อผส. ในพ้ืนที่ จากสถิติในตารางที่ 4.5.2 พบว่า  

มี อผส. ประเมินตนเองว่าความพึงพอใจต่อการทํางานของ อผส. มีระดับ “พอใจมากที่สุด” ร้อยละ 
19.3 ระดับ “พอใจมาก” ร้อยละ 51.9 ระดับ “พอใจระดับปานกลาง” ร้อยละ 28.5 ระดับ “พอใจ
น้อย” ร้อยละ 0.5 และระดับ “พอใจน้อยที่สุด” ร้อยละ 0.3 

เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบผลการประเมินความพึงพอใจ
ในภาพรวมมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน มีความแตกต่างระหว่างประเภท อปท. บ้าง กล่าวคือ มีสัดส่วน
ของ อผส. ที่ประเมินว่า “พอใจมากท่ีสุด” หรือ “พอใจในระดับปานกลาง” ในเขตเทศบาลตําบลหรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลมากกว่ากรณีของ อผส. สังกัดเทศบาลนคร/เมือง อผส. ในเขตเทศบาลนคร/
เมืองมีแนวโน้มที่จะประเมินตนเองว่าได้รับความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” มากกว่า 
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ตารางที่ 4.5.2 ความพึงพอใจต่อการทํางานของอผส. ในพ้ืนที่ โดยรวมและจําแนกตามองค์กรปกครอง 
                   ส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด (n=576) 
 

ความพึงพอใจต่อการทํางาน
ของ อผส. ในพื้นที ่ รวม 

ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เทศบาล   
นคร/เมือง 

เทศบาลตําบล อบต. 

พอใจมากที่สุด 19.3 (111) 11.1 (3) 20.1 (36) 19.5 (72) 
พอใจมาก 51.9 (296) 66.7 (18) 49.2 (88) 51.4 (190) 
พอใจระดับปานกลาง 28.5 (164) 22.2 (6) 30.7 (55) 27.8 (103) 
พอใจน้อย 0.5 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.8 (3) 
พอใจน้อยที่สุด  0.3 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (2) 

รวม 100.0 (576) 100.0 (27) 100.0 (179) 100.0 (370) 
 

4.6 บทบาทของ อปท. ในการสนับสนุนงานของ อผส. 
ในส่วนน้ีจะเป็นการประเมินบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนงาน

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน การประเมินในส่วนน้ีจะนําไปพิจารณาเทียบเคียงกันกับผลการประเมิน
การประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคู่กันไปด้วย เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องและ
ความคงเส้นคงวาของการประเมิน กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการจัดทําเพ่ือ
สนับสนุนการทํางานของผู้สูงอายุที่นํามาพิจารณาได้แก่ การต้ังงบประมาณสนับสนุนงานของ อผส. 
จากรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานของ อผส. (เช่น 
ค่านํ้ามันรถ) การจัดอบรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ อผส. การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ อผส. 
การจัดให้ อผส. ศึกษาดูงาน การจัดประชุมเป็นระยะเพ่ือติดตามการทํางานของ อผส. การสนับสนุน
ของเย่ียมผู้สูงอายุ  

จากสถิติในตารางที่ 4.6.1 แสดงผลการประเมินการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของ อปท. จาก
มุมมองของ อผส. พบว่า กิจกรรมท่ี อผส. มีความเห็นว่า อปท. ดําเนินการมากท่ีสุดเรียงตามลําดับ
ได้แก่ การจัดอบรมส่งเสริมความรู้ (ร้อยละ 68.9) การให้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน  
(ร้อยละ 61.5) การประชุมเพ่ือติดตามการทํางาน (ร้อยละ 59.2) การสนับสนุนของเย่ียมผู้สูงอายุ  
(ร้อยละ 52.3) การต้ังงบประมาณสนับสนุนงานของ อผส. (ร้อยละ 46.0) การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ (ร้อยละ 39.1) และการจัดให้ อผส. ศึกษาดูงาน (ร้อยละ 29.3) ในทํานองเดียวกันกับ
ภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น อผส. สังกัด อปท. ประเภทใดประเมินว่ากิจกรรมที่ อปท. ดําเนินการมากที่สุด
ได้แก่  การจัดอบรมส่งเสริมความรู้ ส่วนกิจกรรมที่ดําเนินการน้อยที่สุด ได้แก่ การจัดสัมมนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือการจัดให้ อผส. ศึกษาดูงาน  

เมื่อประเมินความพึงพอใจของ อผส. ต่อกิจกรรมที่ อปท. ดําเนินการ โดยพิจารณาจาก
กิจกรรมที่ อผส. รายงานว่าพอใจมากถึงพอใจมากที่สุด ดังรายงานตามสถิติในตารางที่ 4.6.2 พบว่า 
ลําดับของกิจกรรมที่ อผส. มีความพึงพอใจสูงเป็นไปดังน้ี การจัดให้ อผส. ศึกษาดูงาน การจัดสัมมนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การต้ังงบประมาณสนับสนุนงานของ อผส. การประชุมเพ่ือติดตามการ



 

111 
 

ทํางาน การจัดอบรมส่งเสริมความรู้ การสนับสนุนของเยี่ยมผู้สูงอายุ การให้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติงาน  

นอกจากน้ันเมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อกิจกรรมของ อปท. ในแต่ละพ้ืนที่พบว่า เทศบาล
นคร/เมือง กิจกรรมที่มี อผส. ประเมินว่าพอใจมากถึงพอใจมากที่สุด สูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ การจัด
สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดให้ อผส. ศึกษาดูงาน การจัดอบรมส่งเสริมความรู้ กรณี
เทศบาลตําบล ได้แก่ การจัดให้ อผส. ศึกษาดูงาน การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การต้ัง
งบประมาณสนับสนุนงานของ อผส. ส่วนกรณีของ อบต. ได้แก่ การจัดให้ อผส. ศึกษาดูงาน การจัด
สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดอบรมส่งเสริมความรู้ ส่วนกิจกรรมที่มี อผส. ประเมินว่าพอใจ
มากถึงพอใจมากที่สุด ตํ่าที่สุด ได้แก่ การต้ังงบประมาณสนับสนุนงานของ อผส. หรือการให้เงิน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 

 
ตารางที่ 4.6.1 ร้อยละของ อผส. ที่รายงานกิจกรรมที่ อปท. ได้ดําเนินการจัดทําเพ่ือสนับสนุนการ 
                  ทํางานของ อผส. โดยรวมและจําแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 
                  (n=576) 
 

กิจกรรม รวม 
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เทศบาล   
นคร/เมือง 

เทศบาลตําบล อบต. 

1. ต้ังงบประมาณสนับสนุนงานของ 
อผส. จากรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง 

46.0 (265) 44.4 (12) 47.5 (85) 45.4 (168) 

2. ให้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
ปฏิบัติงานของ  อผส. เช่น ค่านํ้ามันรถ 

61.5 (354) 59.3 (16) 62.6 (112) 61.1 (226) 

3. จัดอบรมส่งเสริมความรู้ใหแ้ก่ อผส. 68.9 (397) 74.1 (20) 74.9 (134) 65.7 (234) 
4. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ให้ อผส.  

39.1 (225) 29.6 (8) 41.9 (75) 38.4 (142) 

5. จัดให้ อผส.ศึกษาดูงาน 29.3 (169) 37.0 (10) 35.2 (63) 25.9 (96) 
6. จัดประชุมเป็นระยะเพ่ือติดตามการ
ทํางานของ อผส. 

59.2 (341) 70.4 (19) 59.2 (106) 58.4 (216) 

7. สนับสนุนของเย่ียมผู้สูงอายุ 52.3 (301) 48.1 (13) 63.1 (113) 47.3 (175) 
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ตารางที่ 4.6.2 ร้อยละของ อผส. ที่รายงานว่าพอใจมากถึงพอใจมากที่สุดกับกิจกรรมต่างๆท่ี อปท. ได้ 
                   ดําเนินการจัดทําเพ่ือสนับสนุนการทํางานของ อผส. โดยรวมและจําแนกตามองค์กร   
                   ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด (n=576) 
 

กิจกรรม รวม 
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เทศบาล   
นคร/เมือง 

เทศบาลตําบล อบต. 

1. ต้ังงบประมาณสนับสนุนงานของ 
อผส. จากรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง (n=265) 

61.9 (164) 50.0 (6) 68.2 (58) 59.5 (100) 

2. ให้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
ปฏิบัติงานของ  อผส. เช่น ค่านํ้ามันรถ 
(n=354) 

46.9 (166) 56.3 (9) 50.9 (57) 44.2 (100) 

3. จัดอบรมส่งเสริมความรู้ใหแ้ก่ อผส. 
(n=397) 

59.4 (236) 65.0 (13) 56.7 (76) 60.5 (147) 

4. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ให้ อผส. (n=225) 

70.7 (159) 100.0 (8) 74.7 (56) 66.9 (95) 

5. จัดให้ อผส.ศึกษาดูงาน (n=169) 78.1 (132) 80.0 (8) 79.4 (50) 77.1 (74) 
6. จัดประชุมเป็นระยะเพ่ือติดตามการ
ทํางานของ อผส. (n=341) 

61.0 (208) 63.2 (12) 66.0 (70) 58.3 (126) 

7. สนับสนุนของเย่ียมผู้สูงอายุ 
(n=301) 

58.8 (177) 53.8 (7) 62.8 (71) 56.6 (99) 

 

4.7 ความเห็นของ อผส. ต่อปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยอุปสรรคในการทํางานของ อผส. 
สุดท้าย เมื่อสอบถามความคิดเห็นของ อผส. ต่อปัจจัยส่งเสริมในการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า 

ปัจจัยที่ อผส. ส่วนมากเห็นว่ามีความสําคัญต่อการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ 3 อันดับแรก ได้แก่ การได้
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายปฏิบัติงาน เช่น ค่านํ้ามันรถ ค่าของเย่ียม การให้มีค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน 
อผส. มีจิตอาสา มีเวลา ใจรัก เสียสละด้านงานผู้สูงอายุ ในทํานองเดียวกัน เมื่อพิจารณาปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน 3 อันดับแรก ได้แก่ การขาดเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายปฏิบัติงาน 
เช่น ค่านํ้ามันรถ ค่าของเยี่ยม ผู้สูงอายุ/ญาติไม่ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการน้อยเกินไป/ไม่ต่อเน่ือง 
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ภาพท่ี 4.7.1 ปัจจัยส่งเสริมการทํางานของ อผส. (n=576) 

 

 

ภาพท่ี 4.7.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของอผส. (n=576) 

 


