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บทที่ 6 
ทัศนะของผู้บริหารและบคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ที่มีต่อการดําเนินงานของ อผส. และบทบาทของ อปท. ต่อการดําเนินงานของ อผส. 
 
ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 
 ปัจจุบันเป็นที่ปรากฏชัดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้รับการคาดหมายให้มีบทบาทในการ
ให้การดูแลและเกื้อหนุนผู้สูงอายุมากขึ้นเป็นลําดับเพราะเหตุผลสําคัญ 3 ประการคือ ประการแรก-แนวโน้ม
ของการขยายตัวของประชากรสูงอายุและความต้องการการเกื้อกูลสนับสนุนเพ่ิมสูงขึ้น (นภาพร ชโยวรรณ, 
2542) ทั้งน้ีเห็นได้จากข้อมูลสํามะโนประชากรและเคหะท่ีแสดงว่า สัดส่วนของผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปี  
ขึ้นไปเพ่ิมจากร้อยละ 4.6 (หรือ 1.2 ล้านคน) ในปี พ.ศ.2503 เป็นร้อยละ 13.2 (หรือ 8.5 ล้านคน) ในปี พ.ศ. 
2553 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2503; สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) ประการที่สอง-ความไม่มั่นคงหรือความ
ไม่เพียงพอของการเกื้อกูลสนับสนุนภายในครัวเรือนอาจเพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบของครัวเรือนจากครัวเรือนขยายเป็นครัวเรือนเดี่ยว จํานวนบุตรและจํานวนผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกันใน
ครัวเรือนลดลง แรงกดดันในสังคมที่ทําให้ลักษณะของแรงงานในครัวเรือนลดลงเพราะผู้หญิงต้องทํางานนอก
บ้านมากข้ึน การขยายตัวของเขตเมืองและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดํารง
ชีพอย่างอิสระของผู้สูงอายุ ตลอดจนวัฒนธรรม ทัศนคติ รูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2550; John Knodel and Napaporn Chayovan, 2008) 
ประการที่สาม-แนวทางของนโยบายหลักระดับชาติที่กําหนดชัดเจนว่า อปท. ต้องมีบทบาทในการส่งเสริมและ
เก้ือหนุนให้ผู้สูงอายุดํารงอยู่ในชุมชนและครอบครัว  (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546. แผนผู้สูงอายุฉบับที่ 
2 (2545-2564)) 

บทบาทของ อปท. ในการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อรัฐบาลได้จัดต้ัง
กองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน (เบ้ียยังชีพ) พ.ศ. 2536 เพ่ือให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะ
ยากจนเดือนละ 200 บาท (บรรลุ ศิริพานิช, 2542)  เมื่อพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและประกาศใช้ในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 และมาตรา 30 กําหนดให้มีการถ่ายโอนงานบริการ
สาธารณะให้แก่ท้องถิ่น ทําให้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ท้องถิ่นได้เข้าไปมีบทบาทในการเก้ือหนุนผู้สูงอายุอย่าง
ชัดเจน โดย อปท. ได้กําหนดแผนงานสวัสดิการผู้สูงอายุไว้ 4 แผน (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 
2550 )  ได้แก่ 

1) แผนงานให้บริการด้านสุขภาพอนามัย  
2) แผนงานส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและการสร้างความเข้มแข็งด้านองค์กรผู้สูงอายุ  
3) แผนงานส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ของผู้สูงอายุและคนพิการ  
4) การจัดให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) และผู้พิการ  
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ได้กําหนดไว้ว่า อปท. มีภาระงานในการจัดให้มี

โครงการบริการเพ่ือผู้สูงอายุในชุมชน  โดยโครงการต่างๆ ประกอบด้วย 1) การมีศูนย์เอนกประสงค์สําหรับ
ผู้สูงอายุ 2) การมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเวลากลางวัน 3) การบริการเย่ียมผู้สูงอายุที่บ้าน 4) การบริการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่บ้าน 5) การมีหน่วยบริการเคลื่อนที่สําหรับผู้สูงอายุในชุมชน 6) การส่งเสริมการจัดระบบดูแล
ผู้สูงอายุ 7) การมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 8) การส่งผู้ดูแลหรืออาสาสมัครออกไปรับการอบรมเรื่องการดูแล
ผู้สูงอายุ และ 9) การมีหน่วยงาน/บุคคลภายนอกเข้ามาให้การอบรมแก่ผู้ดูแล/อาสาสมัครเรื่องการดูแล
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ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน (แผนผู้สูงอายุฉบับที่ 2 (2545-2564))  ซึ่งผลการศึกษาของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ในรอบปี พ.ศ. 2549 
พบว่า มีบริการเพียง 3 ประเภทเท่าน้ันที่บรรลุเป้าหมายของการบริการต่างๆ ในระดับตําบลที่ต้ังไว้ที่ร้อยละ 
50 ได้แก่ บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน (ร้อยละ 61) หน่วยบริการเคลื่อนที่สําหรับผู้สูงอายุ (ร้อยละ 53) 
และบริการเย่ียมผู้สูงอายุที่บ้าน (ร้อยละ 52) (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และ คณะ, 2551) 

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) เป็นโครงการนําร่องที่ริเริ่มโดยสํานักงานส่งเสริมและพิทักษ์
ผู้สูงอายุ (สทส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
ระบบงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้ชุมชนเป็นกลไกในการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองผู้สูงอายุ รวมถึงการ
เฝ้าระวัง เตือนภัย ส่งเสริมสิทธิต่างๆ ของผู้สูงอายุโดยมีอาสาสมัครซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชนท่ีมีจิตอาสาและ
ได้รับการฝึกอบรมทักษะและเสริมสร้างทัศนคติให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบ
ปัญหาในชุมชนของตนเองได้ โดยทาง สทส. จัดฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และทัศนคติ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่ประชาชนในชุมชนที่สนใจและต้องการเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  และเมื่อผ่านการอบรมแล้วก็
สามารถทําหน้าที่เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ โดยทาง พม. ช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครในการ
เข้าเย่ียมผู้สูงอายุตามบ้านเป็นรายเดือน เดือนละ 300 บาทและจะให้เงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปี 
จากน้ันจะได้ส่งมอบหรือหรือโอนภารกิจดังกล่าวให้ อบต. รับไปดําเนินการต่อไป    

โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) เริ่มดําเนินการในปี พ.ศ. 2546-2547 ได้ทดลองนํา
ร่องใน 4 ภาคๆ ละ 2 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ พิษณุโลก เพชรบุรี สุพรรณบุรี ขอนแก่น 
ร้อยเอ็ด สงขลา และ สุราษฎร์ธานี กําหนดให้ดําเนินการจังหวัดละ 1 ตําบล  เริ่มแรกมีเป้าหมายให้มี
อาสาสมัครพ้ืนที่ละ 40 คน  และมีการดําเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2549 มีการขยายการ
ดําเนินงานจนครอบคลุมทั้ง 75 จังหวัด และมีตําบลท่ีร่วมในโครงการทั้งหมด 95 ตําบล มีอาสาสมัครจํานวน 
5,000 คน ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจํานวน 30,340 คน (สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.), 2551) และ
ต่อมาได้ขยายผลโดยมติคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ (กสผ.) ครั้งที่ 1/2548 เมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 ให้ดําเนินการขยายผลในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ (นาถ พันธุมนาวิน และ คณะ, 
2549) ต่อมาคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2550 เรื่องนโยบายด้านการคุ้มครองสถานภาพผู้สูงอายุ 
โดยขยายผลการดําเนินงานโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) น้ันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) เป็นองค์กรหลักในการดําเนินงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในท้องถิ่น และมี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงาน สนับสนุนด้านวิชาการ ในปี พ.ศ. 2556 
โครงการ อผส. โดยการดําเนินงานของ สท. สามารถขยายผลครอบคลุมครบทุกเขต อปท. ทั่วประเทศ ทั้งน้ี
โดยมี อปท. ที่จัดให้มี อผส. ในพ้ืนที่รวมท้ังสิ้น 7,602 อปท. มี อผส. รวมทั้งสิ้น 51,854 คน และผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแลรวมทั้งสิ้น 787,957 คน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557) 
 เน่ืองจากโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) เป็นโครงการที่ อปท. ได้รับมอบหมายจาก
คณะรัฐมนตรีให้ทําหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการดําเนินงาน ดังน้ัน เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ของการดําเนินงาน
โครงการในส่วนที่เก่ียวข้องกับ อปท. และเพ่ือศึกษาทัศนะของ อปท. ในประเด็นที่เก่ียวกับปัจจัยที่ส่งเสริมและ
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานของ อผส. รายงานผลการวิจัยเชิงปริมาณในบทน้ีจึงประกอบด้วย
ประเด็นการศึกษารวมทั้งสิ้น 5 ประเด็นดังน้ี 

6.1  ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่างของการศึกษา  
6.2  อปท. กับการรับรู้บทบาท เป้าหมายของการทํางาน และการให้บริการ/ความช่วยเหลือแก่ 
      ผู้สูงอายุของ อผส. 
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6.2.1 การรับรูบ้ทบาทหน้าที่ของ อผส. 
6.2.2 การรับรูเ้ป้าหมายการทํางานของ อผส. 
6.2.3 การรับรูก้ารทําหน้าที่ให้บริการ/ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุของ อผส. 

6.3  การประเมินผลการทํางานของ อผส. โดย อปท. 
6.3.1 ความครบถ้วนและความถูกต้องตามข้ันตอนการดําเนินงาน 
6.3.2 ความครอบคลุมและเพียงพอของการให้บริการ/ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ 
6.3.3 ความครอบคลุมในการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและความชัดเจนในสถิติที่ทํา 
6.3.4 การเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากผู้สูงอายุและครอบครัว 
6.3.5 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการทํางานของ อผส. 

6.4  บทบาทของ อปท. ในการสนับสนุนงานของ อผส. 
6.5  ความเห็นของ อปท. ต่อปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยอุปสรรคในการทํางานของ อผส. 

 
6.1 ข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(ประเภทองค์กร ภาค จํานวนผูสู้งอายุและจํานวน อผส.) 
 การศึกษาทัศนะของผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการดําเนินงานของ 
อผส. และบทบาทของ อปท. ต่อการดําเนินงานของ อผส. ในบทน้ีใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสํารวจโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยสถิติจากตารางที่ 
6.1.1 แสดงว่ามี อปท. ที่ส่งแบบสอบถามกลับรวมทั้งสิ้น 497 อปท. มีแบบสอบถามท่ีได้รับคืนจาก อบต. เป็น
สัดส่วนที่สูงที่สุด คือ ร้อยละ 69.2 รองลงมาคือ เทศบาลตําบล (ร้อยละ 27.6) และเทศบาลเมือง (ร้อยละ 3.2) 
ตามลําดับ ทั้งน้ีโดยแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาเป็นสัดส่วนกับจํานวนทั้งหมดของ อปท. แต่ละประเภท 
(Proportional to size) กล่าวคือ อปท. ที่มีฐานะเป็น อบต. มีจํานวนมากที่สุด จึงได้รับแบบสอบถามคืนมา
มากที่สุด และ อปท. ที่มีฐานะเป็นเทศบาลเมืองมีน้อยที่สุดจึงได้รับแบบสอบถามคืนมาน้อยที่สุดเช่นกัน      
ในทํานองเดียวกัน แบบสอบถามที่ได้รับจาก อปท. ตามภาคต่างๆ ก็มีทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมี อปท. มากที่สุดส่งแบบสอบถามกลับมามากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมา
คือ ภาคกลาง (ร้อยละ 27.8) ภาคเหนือ (ร้อยละ 23.3) และภาคใต้ (ร้อยละ 12.5) ตามลําดับ    
 
ตารางที่ 6.1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอบกลับแบบสอบถาม จาํแนกตามประเภทขององค์กรและภาค 

 จํานวน ร้อยละ 
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
เทศบาลนคร/เมือง 16 3.2 
เทศบาลตําบล 137 27.6 
องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 344 69.2 

รวม 497 100.0 
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ตารางที่ 6.1.1(ต่อ) 

 จํานวน ร้อยละ 
ภาค   
เหนือ 116 23.3 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 181 36.4 
กลาง 138 27.8 
ใต้ 62 12.5 
รวม 497 100.0 

 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ได้กําหนดเง่ือนไขการดําเนินงานของ อผส. ไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ที่
เป็น อผส. ต้องเป็นคนภายในชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรม ฝึกทักษะ เสริมสร้างทัศนคติ ให้มีความสามารถปฏิบัติ
หน้าที่พ้ืนที่ละ 40 คน (กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, มปด) ดังน้ัน 
การศึกษานี้จึงได้สอบถาม อปท. แต่ละแห่งเก่ียวกับจํานวนเฉลี่ยของ อผส. ซึ่งสถิติจากตารางที่ 6.1.2 แสดงว่า 
จํานวนเฉลี่ยของ อผส. ที่ อปท. แต่ละแห่งมียังตํ่ากว่าเป้าหมาย โดยภาพรวม อปท. แต่ละแห่งมีจํานวนเฉลี่ย 
อผส. เพียงแห่งละประมาณ 10 คน และถึงแม้เทศบาลตําบลจะรายงานว่ามีจํานวนเฉลี่ยของ อผส. มากที่สุด
คือ ประมาณ 12 คน แต่ก็แทบไม่ต่างจาก อบต. ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่รายงานว่ามีจํานวนเฉลี่ย อผส. น้อยที่สุดคือ
ประมาณ 9 คน  

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ถึงแม้เทศบาลนคร/เทศบาลเมืองจะรายงานจํานวนเฉลี่ย อผส. 
ใกล้เคียงกับเทศบาลตําบลที่มีจํานวนเฉลี่ย อผส. มากที่สุด แต่เมื่อศึกษาสัดส่วนของพื้นที่ที่ไม่มี อผส. พบว่า 
เทศบาลนคร/เทศบาลเมืองถึงร้อยละ 19 หรือประมาณหน่ึงในห้าของเทศบาลนคร/เทศบาลเมืองที่ตอบ
แบบสอบถามรายงานว่าในพ้ืนที่ไม่มี อผส. ซึ่งสถิติจากจํานวนเฉลี่ย อผส. และสัดส่วนของ อปท. ที่มี อผส. 
ช้ีแนะว่า เขตเทศบาลนคร/เทศบาลเมืองครอบคลุมพ้ืนที่ที่ใหญ่กว่าเทศบาลตําบลและ อบต. ดังน้ัน ในพ้ืนที่
เทศบาลนคร/เทศบาลเมืองที่มี อผส. จึงมีจํานวน อผส. มากกว่า เพราะมีประชากรมากกว่าและมีผู้สูงอายุ
มากกว่า แต่การที่สัดส่วนของเทศบาลนคร/เทศบาลเมืองที่ไม่มี อผส. ในระดับที่สูงกว่า อปท. แห่งอ่ืนน้ัน 
นับเป็นสัญญาณที่บ่งช้ีว่ายังมีเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองถึงเกือบหนึ่งในห้าที่ยังไม่มี อผส. ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
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ตารางที่ 6.1.2 จํานวนและจํานวนเฉลี่ยของ อผส. จําแนกตามประเภทของ อปท.  

จํานวน อผส.(คน) รวม ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เทศบาลนคร/เมือง เทศบาลตําบล อบต. 

0 6.8 (34) 18.8 (3) 8.8 (12) 5.5 (19) 
1 – 4 4.6 (23) 6.3 (1) 5.1 (7) 4.4 (15) 
5 – 9 71.2 (354) 50.0 (8) 59.9 (82) 76.7 (264) 

10 คนหรือมากกว่า 17.3 (86) 25.0 (4) 26.3 (36) 13.4 (46) 
รวม 100.0 (497) 100.0 (16) 100.0 (137) 100.0 (344) 
เฉลี่ย 9.8  11.4   11.6  9.1  

น้อยที่สุด 0 0 0 0 
มากที่สุด 248 67 115 248 

 
 เน่ืองจากขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองใหญ่กว่า อปท. แห่งอ่ืน 
ดังน้ันจึงพบว่า เทศบาลนครและเทศบาลเมืองมีจํานวนเฉลี่ยของผู้สูงอายุในพ้ืนที่มากท่ีสุดและสูงกว่า อปท. 
แห่งอ่ืนหลายเท่าตัว สถิติจากตารางที่ 6.1.3 แสดงว่า จํานวนเฉลี่ยของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครและ
เทศบาลเมืองมีถึง 3,433 คน หรือคิดเป็นเกือบ 50 เท่าของจํานวนเฉลี่ยของผู้สูงอายุในเขต อบต. ที่เป็น อปท. 
ที่มีจํานวนเฉลี่ยของผู้สูงอายุน้อยที่สุดคือ 728 คน และถึงแม้สถิติจากตารางที่ 6.1.2 จะบ่งช้ีว่า จํานวนเฉลี่ย
ของ อผส. ในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมืองมีสูงสุด แต่เมื่อคํานวณอัตราส่วนผู้สูงอายุต่อ อผส. 1 คน ดัง
ตัวเลขที่นําเสนอในภาพที่ 6.1.1 พบว่า ในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง อผส. 1 คนต้องรับผิดชอบดูแล
ผู้สูงอายุถึง 573 คน ซึ่งนับเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักของ อผส. ในขณะที่ อผส. ในเขตเทศบาลตําบล 1 คนดูแล
ผู้สูงอายุ 133 คน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น อปท. ประเภทใด อัตราส่วนผู้สูงอายุต่อ อผส. 1 คน ก็อยู่ใน
ระดับที่สูงมาก และสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สทส. กําหนด เพราะในคู่มือการปฏิบัติงานของ อผส. ได้
กําหนดไว้ว่า อผส. มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุทุกคนในชุมชนโดยแบ่งผู้สูงอายุเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่ม    
สีแดง หมายถึง ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน 7 ประเภทได้แก่ ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแล ถูกทอดทิ้ง 
ถูกทิ้งให้อยู่ตามลําพัง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ถูกละเลยเพิกเฉย ได้รับการดูแลไม่ถูกต้อง ยากจน และกลุ่ม      
สีเขียว ซึ่งหมายถึงผู้สูงอายุอ่ืนในชุมชน ทั้งน้ีโดยกําหนดอัตราส่วนการดูแลผู้สูงอายุของ อผส. 1 คนว่าดูแล
ผู้สูงอายุกลุ่มสีแดงไม่น้อยกว่า 5 คน และดูแลสอดส่องผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียวไม่น้อยกว่า 15 คน (กลุ่มการ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, มปด)   
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ตารางที่ 6.1.3 จํานวนและจํานวนเฉลี่ยของผู้สูงอายุ จําแนกตามประเภทของ อปท.  

จํานวนผูสู้งอายุ(คน) รวม ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เทศบาลนคร/เมือง เทศบาลตําบล อบต. 

น้อยกว่า 500 22.5 (112) 0.0 (0) 15.3 (21) 26.5 (91) 
500 – 999 50.3 (250) 0.0 (0) 48.9 (67) 53.2 (183) 
1,000 – 1,499 18.3 (91) 6.3 (1) 24.1 (33) 16.6 (57) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 
1,500 

8.0 (40) 93.8 (15) 10.9 (15) 2.9 (10) 

ไม่ทราบจํานวน 0.8 (4) 0.0 (0) 0.7 (1) 0.8 (3) 
รวม 100.0 (497) 100.0 (16) 100.0 (137) 100.0 (344) 
เฉลี่ย 871 3,433  929 728 

น้อยที่สุด 15 1,061 75 15 
มากที่สุด 10,703 10,703 3,272 2,074 

 
ภาพท่ี 6.1.1  อัตราส่วนผู้สูงอายุต่อ อผส. 1 คน จําแนกตามประเภทของ อปท. (n=460) 

 
 

6.2 อปท. กับการรับรูบ้ทบาท เป้าหมายของการทํางาน และการให้บริการ/ความชว่ยเหลือแก่ผูส้งูอายุ 
     ของ อผส. 

การให้การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตามโครงการที่ริเริ่มโดย สทส. น้ัน ไม่ได้จํากัดขอบเขตของการมี 
อผส. เพ่ือการเย่ียมเยียนผู้สูงอายุที่บ้านและดูแลผู้สูงอายุทั่วไปเท่าน้ัน แต่ สทส. ได้ดําเนินการนําร่องโครงการ
สนับสนุนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในชุมชนด้วย ทั้งน้ีโดยมุ่งหมายให้เกิดการสร้างฐานชุมชนในการ
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ดูแลช่วยเหลือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิแก่ผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้นําชุมชน เป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวังและเตือนภัย และจัดบริการและสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุทุกคนของชุมชนให้ได้รับสิทธิทุกด้าน ทั้งน้ีโดยได้กําหนดกิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของ อผส. ไว้อย่าง
ชัดเจนว่า อผส. ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจุดมุ่งหมาย (สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2550) โดยมีสิ่งที่
จะต้องคํานึงถึงอย่างควบรวมกัน 3 ประการคือ 

1.1 ความครอบคลุมต่อลักษณะงาน คือ 
 (1) การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
 (2) การเฝ้าระวังและเตือนภัย 
 (3) การจัดบริการและสวัสดิการ 
1.2 ความคุ้มครองต่อผู้สูงอายุทุกคน คือ 
 (1) ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน 
 (2) ผู้สูงอายุอ่ืนในชุมชน 
1.3 ความครอบคลุมต่อสิทธิผู้สูงอายุ คือ 
 (1) สิทธิการมีอายุยืน 
 (2) สิทธิการคุ้มครอง 
 (3) สิทธิการส่งเสริม 
 (4) สิทธิการมีส่วนร่วม 
 
สําหรับกิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของ อผส. น้ัน สทส. ได้กําหนดไว้ว่า ผู้สูงอายุอาจได้รับการดูแล

ช่วยเหลือ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิในกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 
(1) เย่ียมเยียนดูแลทุกข์สุข 
(2) ดูแลอาหารการกิน 
(3) ดูแลเรื่องยา 
(4) ช่วยเรื่องการออกกําลังกาย 
(5) พาออกไปพบแพทย์ 
(6) พาแพทย์มาตรวจรักษาที่บ้าน 
(7) พาไปร่วมงานในชุมชน 
(8) พาไปพักผ่อนนอกบ้าน 
(9) พาไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
(10) ช่วยปรับสภาพที่อยู่ในบ้านให้เหมาะสม 
(11) รวมกลุ่มผู้สูงอายุทํากิจกรรม 
(12) ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัว 
(13) ให้คําปรึกษาแก่ผู้สูงอายุเมื่อเกิดปัญหา 
(14) ให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิและการเข้าถึงสิทธิต่างๆ 
(15) ให้ข้อมูลบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ 
(16) ประสานหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
(17) เก็บข้อมูลผู้สูงอายุ 
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(18) เฝ้าระวังปัญหาแก่ผู้สูงอายุ 
(19) พาไปติดต่อทํากิจธุระหรือทําแทนผู้สูงอายุ 
(20) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ 
 
ดังน้ัน การศึกษานี้ได้ให้ความสําคัญกับการที่ อปท. รับรู้บทบาท เป้าหมายของการทํางาน และการ

ให้บริการ/ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุของ อผส. ซึ่งการนําเสนอผลการศึกษาจําแนกเป็นประเด็นต่างๆ 3
ประเด็น ซึ่งแต่ละประเด็นมีสาระสําคัญพอสรุปดังน้ี 

 
6.2.1 การรับรูบ้ทบาทหน้าที่ของ อผส. 
6.2.2 การรับรูเ้ป้าหมายการทํางานของ อผส. 
6.2.3 การรับรูก้ารทําหน้าที่ให้บริการ/ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุของ อผส. 

 
6.2.1 การรับรู้บทบาทหน้าที่ของ อผส. 

สถิติจากตารางที่ 6.2.1 บ่งช้ีให้เห็นว่า โดยภาพรวมแล้ว ลักษณะงานของ อผส. ที่ อปท. รับรู้เป็น
สัดส่วนที่สูงที่สุดคือหน้าที่ในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน โดย อปท. เกือบทั้งหมดรับรู้ใน
หน้าที่น้ีของ อผส. (ร้อยละ 99.0) บทบาทหน้าที่ของ อผส. ที่ อปท.รับรู้รองลงมาคือ การเฝ้าระวังและเตือนภัย
ผู้สูงอายุ (ร้อยละ 72.6) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ (ร้อยละ 59.0) การจัดบริการและ
สวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ (ร้อยละ 51.5) ตามลําดับ สําหรับบทบาทหน้าที่ในเรื่องประสานงานหน่วยงานรัฐกับ
ชุมชนนั้น นับเป็นบทบาทหน้าที่ที่แทบไม่มี อปท. ใดเลยรับรู้ว่า อผส. มีบทบาทหน้าที่ดังกล่าว ส่วนบทบาท
หน้าที่อ่ืนที่นอกเหนือจากหน้าที่ของ อผส. ที่พบ คือ การคัดกรองผู้ป่วยโรคเร้ือรังในชุมชน ซึ่งพบว่ามี อปท. 1 
แห่ง (ร้อยละ 0.2) ที่ยังมีความเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของ อผส. ด้วยเช่นกัน  

อน่ึง เป็นที่น่าสังเกตว่าในบรรดาบทบาทหน้าที่ของ อผส. ที่ อปท. รับรู้ซึ่งได้แก่ 1) การดูแลช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในชุมชน 2) การเฝ้าระวังและเตือนภัยผู้สูงอายุ 3) การจัดบริการและสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ  และ 4) 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ น้ัน พบว่าเทศบาลนครและเทศบาลเมือง เป็น อปท. ที่รับรู้
บทบาทหน้าที่ดังกล่าวของ อผส. ในระดับที่สูงที่สุด รองลงมาคือเทศบาลตําบล และ อบต. ตามลําดับ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่า สทส. ควรจัดกิจกรรมหรือการสื่อสารในเรื่องบทบาทหน้าที่ของ อผส. เพ่ิมเติมให้แก่ อบต.  
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ตารางที่ 6.2.1 ร้อยละของ อปท. ตามการรับรู้ในบทบาทการทํางานของ อผส. ในด้านต่างๆ จําแนกตาม    
                  ประเภทของ อปท.  
 

การรับรูใ้นบทบาทการทํางานของ อผส. 
 

รวม 
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เทศบาลนคร/
เมือง เทศบาลตําบล อบต. 

ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน 99.0 
(492) 100.0 (16) 98.5 (135) 99.1 (341) 

เฝ้าระวังและเตือนภัยผู้สูงอายุ 72.6 
(361) 

75.0 (12) 73.0 (100) 72.4 (249) 

จัดบริการและสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ 51.5 
(256) 

62.5 (10) 51.1 (70) 51.2 (176) 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 59.0 
(293) 

75.0 (12) 68.6 (94) 54.4 (187) 

ประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐกับ
ชุมชน 

0.4 (2) 
 

0.0 (0) 
 

0.7 (1) 
 

0.3 (1) 
 

อ่ืนๆ (คัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.3 (1) 

 
6.2.2 การรับรู้เปา้หมายการทํางานของ อผส. 

ถึงแม้ สทส. จะกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับ อผส. ไว้อย่างชัดเจนว่าการดําเนินกิจกรรมของ อผส. 
จะต้องคํานึงถึงความครอบคลุมต่อสิทธิผู้สูงอายุ 4 ประการคือ 1) สิทธิการมีอายุยืน 2) สิทธิการคุ้มครอง      
3) สิทธิการส่งเสริม และ 4) สิทธิการมีส่วนร่วม แต่เน่ืองจากความครอบคลุมดังกล่าวมีความเป็น “นามธรรม” 
ซึ่งติดตาม ประเมินผล และวัดได้ยากในทางปฏิบัติ ดังน้ัน สทส. จึงได้แปลงเป้าหมายการทํางานของ อผส. ไว้
อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งสิ้น 6 ประการ คือ 1) สุขภาพกาย 2) สุขภาพจิต 3) การให้ความรู้ 4) เศรษฐกิจ     
5) สังคม 6) สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ซึ่งผลการศึกษาจากตารางที่ 6.2.2 แสดงว่า 
มากกว่าร้อยละ 90 ของ อปท. ทั้งหมดรับรู้ว่าเป้าหมายในการทํางานของ อผส. คือการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ทางด้านสุขภาพ ซึ่งรวมทั้งสุขภาพกาย (ร้อยละ 93.8) และสุขภาพจิต (ร้อยละ 92.0) รองลงมาคือการรับรู้
เก่ียวกับเป้าหมายการทํางานของ อผส. ในเรื่องการให้ความรู้ (ร้อยละ 81.1) และการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ (ร้อยละ 77.5) ตามลําดับ สําหรับเป้าหมายการทํางานของ อผส. ในประเด็น
อ่ืนๆ น้ัน การรับรู้อยู่ในระดับที่ตํ่า เพราะ อปท. ไม่ถึงคร่ึงทราบว่าเป้าหมายการทํางานของ อผส. เก่ียวข้องกับ
งานทางด้านสังคม (ร้อยละ 47.1) และมี อปท. เพียงร้อยละ 16 เท่าน้ันที่ทราบว่าการทํางานของ อผส. มี
เป้าหมายที่เก่ียวข้องกับเร่ืองการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ผู้สูงอายุด้วย ประเด็นที่พบเพ่ิมเติมจากการศึกษา
ครั้งน้ี ได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ่งพบว่ามี อปท. 1 แห่งเข้าใจว่าเป็นเป้าหมาย
การทํางานของ อผส. ด้วย  นอกจากน้ียังพบว่าเทศบาลนครและเทศบาลเมืองเป็น อปท. ที่รับรู้เป้าหมายของ
การทํางานของ อผส. ในทุกเป้าหมายในระดับที่สูงกว่า อปท. ประเภทอ่ืน รองลงมาคือ เทศบาลตําบล และ 
อปท. ที่รับรู้เป้าหมายของ อผส. ในระดับที่น้อยที่สุดคือ อบต. 
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ตารางที่ 6.2.2  ร้อยละของ อปท. ตามการรับรู้เป้าหมายในการทํางานของ อผส. จําแนกตามประเภทของ   
                   อปท.  

เป้าหมายในการทํางานของ อผส. 
เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านต่างๆ 

 
รวม 

ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เทศบาลนคร/
เมือง เทศบาลตําบล อบต. 

สุขภาพกาย 93.8 (466) 93.8 (15) 91.2 (125) 94.8 (326) 

สุขภาพจิต 92.0 (457) 93.8 (15) 89.8 (123) 92.7 (319) 

การให้ความรู้ 81.1 (403) 93.8 (15) 83.2 (114) 79.7 (274) 
เศรษฐกิจ 16.1 (80) 25.0 (4) 19.7 (27) 14.2 (49) 
สังคม 47.1 (234) 62.5 (10) 53.3 (73) 43.9 (151) 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี
เหมาะสมกับผูสู้งอายุ 

77.5 (385) 81.3 (13) 
 

85.4 (117) 74.1 (255) 

อ่ืนๆ (วัฒนธรรมและภูมิปัญญา) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.3 (1) 
 
6.2.3 การรับรู้การทําหน้าทีใ่ห้บริการ/ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุของ อผส. 

เมื่อศึกษาลงลึกในรายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ อผส. ตามประเภทของกิจกรรมที่ อผส. ได้
ปฏิบัติในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนการสํารวจ โดยสอบถาม อปท. เก่ียวกับกิจกรรมท่ี อผส. ปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 19 
กิจกรรมดังสถิติในตารางที่ 6.2.3 และการจัดอันดับกิจกรรมที่ อผส. ปฏิบัติมากที่สุดและน้อยที่สุดในตารางที่ 
6.2.4 พบว่า กิจกรรมที่ทํามากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1) การเย่ียมเยียนดูแลทุกข์สุข (ร้อยละ 77.8) 2) การให้
ความรู้ (ร้อยละ 68.9) 3) การประสานหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ (ร้อยละ 64.4) 4) การให้คําปรึกษาเมื่อเกิด
ปัญหา (ร้อยละ 63.1) และ 5) การพาไปร่วมกิจกรรมในชุมชน (ร้อยละ 59.3)  

สําหรับกิจกรรมที่ อผส. ปฏิบัติน้อยที่สุด 5 อันดับในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนการสํารวจได้แก่ 1) พา
ผู้สูงอายุไปพักผ่อนนอกบ้าน (ร้อยละ 17.5) 2) ช่วยปรับสภาพบ้าน รอบบ้าน หรือซ่อมบ้านให้เหมาะสมกับ
การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ (ร้อยละ 30.9) 3) พาแพทย์มาตรวจรักษาผู้สูงอายุที่บ้าน (ร้อยละ 32.0) 4) พา
ผู้สูงอายุไปพบแพทย์ (ร้อยละ 33.9 ) และ 5) พาผู้สูงอายุไปติดต่อหรือทํากิจธุระแทนผู้สูงอายุ (ร้อยละ 37.1) 
ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า กิจกรรมท่ี อผส. ปฏิบัติค่อนข้างน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับกิจกรรมอ่ืนส่วนใหญ่เป็น
กิจกรรมที่ต้องพาผู้สูงอายุออกนอกบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถทําได้บ่อยนักเพราะผู้สูงอายุจํานวนไม่
น้อยมีปัญหาในการเคลื่อนไหว และญาติของผู้สูงอายุมักไม่สะดวกใจหรือไม่ยินดีที่จะให้ผู้สูงอายุออกนอกบ้าน
ด้วยเกรงว่าผู้สูงอายุอาจได้รับอันตรายจากการหกล้ม สําหรับกิจกรรมการพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์หรือการพา
แพทย์ไปที่บ้านผู้สูงอายุมักไม่เกิดบ่อยคร้ังนัก เพราะในหลายชุมชนทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล หรือ
หน่วยอนามัยในชุมชนมักมีกิจกรรมการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุอยู่แล้วโดยที่ อผส. ไม่จําเป็นต้องพาบุคลากรทาง
การแพทย์ไปบ้านผู้สูงอายุ นอกจากน้ีผู้สูงอายุมักมีนัดที่จะพบแพทย์ซึ่งสมาชิกในครอบครัวมักจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในเร่ืองดังกล่าวอยู่แล้ว สําหรับการปรับปรุงสภาพบ้านให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุก็
เป็นเรื่องที่ทําได้ลําบาก เพราะผู้สูงอายุพักอาศัยร่วมกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ซึ่งคนในบ้านอาจไม่สะดวกใจ หรือรู้สึก
ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องภายในบ้านที่คนในบ้านสามารถทําเองได้ ไม่ต้องการให้บุคคลภายนอกเข้าไปยุ่งเก่ียว 
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นอกจากน้ี การปรับปรุงหรือซ่อมแซมบ้านก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ทุนทรัพย์ ซึ่งผู้สูงอายุอาจมีข้อจํากัดในเรื่อง
ดังกล่าว และชุมชนท้องถิ่นก็มักจะมีข้อจํากัดในเรื่องการหาทุนทรัพย์มาปรับปรุงหรือซ่อมแซมบ้านของ
ผู้สูงอายุด้วย 

เม่ือคํานวณจํานวนของบริการความช่วยเหลือที่ อปท. รายงานว่า ผู้สูงอายุได้รับจาก อผส. ในช่วง 6 
เดือนก่อนการสํารวจดังสถิติที่นําเสนอในตารางที่ 6.2.5 พบว่า เกือบหน่ึงในห้าของ อปท. (ร้อยละ 18.8) 
รายงานว่า ผู้สูงอายุไม่ได้รับบริการหรือความช่วยเหลือใดๆจาก อผส. เลยในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนการสํารวจ 
ทั้งน้ีโดย เทศบาลนครและเทศบาลเมืองรายงานประเด็นดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด (ร้อยละ 23.1) 
รองลงมาคือ อบต. (ร้อยละ 21.2) ทั้งน้ีเป็นที่น่าสังเกตว่า มีเทศบาลตําบลเพียงประมาณร้อยละ 12 เท่าน้ันที่
รายงานว่าผู้สูงอายุไม่ได้รับบริการหรือความช่วยเหลือจาก อผส. ในช่วง 6 เดือนก่อนการสํารวจ ในขณะที่
ประมาณหน่ึงในห้าของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบลรายงานประเด็นดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม สําหรับ อปท. ที่รายงานว่าผู้สูงอายุในพ้ืนที่ได้รับบริการหรือความช่วยเหลือจาก อผส. 
ในช่วง 6 เดือนก่อนการสํารวจพบว่า จํานวนเฉลี่ยของบริการหรือความช่วยเหลือที่ผู้สูงอายุได้รับจาก อผส. อยู่
ที่ประมาณ 10 กิจกรรม และในทุกพ้ืนที่ของ อปท. ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล 
หรือ อบต. แทบไม่มีความแตกต่างกันของจํานวนเฉลี่ยของบริการหรือความช่วยเหลือที่ผู้สูงอายุได้รับจาก 
อผส. ในช่วง 6 เดือนก่อนการสํารวจ 

 
ตารางที่ 6.2.3 ร้อยละของ อปท. ที่รายงานว่า ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนการสํารวจ อผส. ได้ให้บริการหรือ

 ความช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่ผู้สูงอายุ จําแนกตามประเภทของ อปท.  

 บริการ/ความช่วยเหลือที่ผูสู้งอายุได้รบัในช่วง 
6 เดือนก่อนการสาํรวจ ไม่ได้รับ ได้รับ ได้รับจาก อผส. 

1 เย่ียมเยียนดูแลทุกข์สขุ 11.9 88.1  (438) 77.8 (360) 
2 ดูแลอาหารการกิน 42.8 57.2  (283) 49.9  (231) 
3 ดูแลเรื่องยา 37 63.0  (313) 54.7  (252) 
4 ช่วยเรื่องการออกกําลังกาย 42.7 57.3  (283) 51.5  (238) 
5 พาไปพบหมอ 60.2 39.8  (198) 33.9  (157) 
6 พาหมอมาตรวจรักษาที่บ้าน 67.9 32.1  (159) 32.0  (147) 
7 พาไปร่วมกิจกรรมในชุมชน 32.4 67.6  (336) 59.3  (274) 
8 พาไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา 36.9 63.1  (313) 53.1  (246) 
9 พาไปพักผ่อนนอกบ้าน 81.5 18.5  (92) 17.5  (81) 
10 พาไปติดต่อหรือทํากิจธุระแทนผู้สูงอายุ 59.8 40.2  (200) 37.1  (172) 
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ตารางที่ 6.2.3 (ต่อ) 

 บริการ/ความช่วยเหลือที่ผูสู้งอายุได้รบัในช่วง 
6 เดือนก่อนการสาํรวจ ไม่ได้รับ ได้รับ ได้รับจาก อผส. 

11 รวมกลุ่มผูสู้งอายุทํากิจกรรม 31.6 68.4  (340) 57.5  (266) 
12 จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ 26.6 73.4  (364) 59.0  (273) 
13 ให้ความรู้ 23.2 76.8  (381) 68.9  (319) 
14 ให้คําปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา 32.9 67.1  (333) 63.1  (292) 

15 
ให้ความรู้เรื่องสิทธิและการเข้าถึงสิทธิของ
ผู้สูงอายุ 

34.4 65.6  (326) 55.9  (259) 

16 ให้ข้อมูลด้านบริการที่เป็นประโยชน์ 30.6 69.4  (344) 59.0  (273) 
17 ประสานหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ 23.9 76.1  (378) 64.4  (298) 
18 เฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดกับผู้สูงอายุ 35.6 64.4  (318) 56.1  (259) 

19 
ช่วยปรับสภาพบ้าน รอบบ้าน หรือซ่อมบ้านให้
เหมาะกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 

62.4 37.6  (187) 30.9  (142) 

 

ตารางที่ 6.2.4 บริการหรือความช่วยเหลือที่ผู้สูงอายุได้รับจาก อผส. มากที่สุดและน้อยที่สุด 5 อันดับแรก 

บริการหรือความช่วยเหลือทีผู่้สูงอายุได้รับ 
 มากที่สุด 

บริการหรือความช่วยเหลือทีผู่้สูงอายุได้รับ 
น้อยที่สุด 

1. เย่ียมเยียนดูแลทุกข์สขุ 1. พาไปพักผ่อนนอกบ้าน 
2. ให้ความรู้ 2. ช่วยปรับสภาพบ้าน รอบบ้าน หรือซ่อม

บ้านให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
3. ประสานหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ 3. พาหมอมาตรวจรักษาที่บ้าน 
4. ให้คําปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา 4. พาไปพบหมอ 
5. พาไปร่วมกิจกรรมในชุมชน 5. พาไปติดต่อหรือทํากิจธุระแทนผู้สูงอายุ 
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ตารางที่ 6.2.5 จํานวนและจํานวนเฉลี่ยของบริการ/ความช่วยเหลือที่ผูสู้งอายุได้รับจาก อผส. ในช่วงเวลา 6 
 เดือนก่อนการสํารวจ  

จํานวนบริการ/ความ
ช่วยเหลือที่ผูสู้งอายุได้รบั
จาก อผส. 

รวม 
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เทศบาลนคร/
เมือง เทศบาลตําบล อบต. 

0 18.8 (87) 23.1 (3) 12.0 (15) 21.2 (69) 
1-5 7.1 (33) 0.0 (0) 8.0 (10) 7.1 (23) 

6-10 22.5 (104) 15.4 (2) 21.6 (27) 23.1 (75) 

11-15 30.7 (142) 30.8 (4) 35.2 (44) 28.9 (94) 
มากกว่า 15 ขึน้ไป 21.0 (97) 30.8 (4) 23.2 (29) 19.7 (64) 

รวม 100.0 (463) 100.0 (13) 100.0 (125) 100.0 (325) 
จํานวนเฉลี่ย 9.8 10.8 10.6 9.4 

 
6.3 การประเมินผลการทํางานของ อผส. 
 นอกจากการศึกษาการรับรู้ของ อปท. ในเรื่องที่เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของ อผส. เป้าหมายการทํางาน
ของ อผส. และการรับรู้การทําหน้าที่ให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุของ อผส. แล้ว การศึกษา
สภาพการณ์ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ อผส. ยังได้ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการทํางานของ 
อผส. ในพ้ืนที่ ซึ่งโดยทั่วไป ผลสัมฤทธ์ิ (Results) จากการดําเนินงานโครงการจะมี 3 ลักษณะประกอบด้วย
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ซึ่งนําไปสู่วิธีการประเมินที่เรียกว่าการ
ประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency) และการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ของโครงการ โดยการ
ประเมินประสิทธิภาพครอบคลุมการประเมินผลผลิต ในขณะที่การประเมินประสิทธิผลของโครงการครอบคลุม
ผลลัพธ์และผลกระทบ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550; และสมคิด พรมจุ้ย, 2544) แต่เน่ืองจากการจัดให้มี อผส. 
เพ่ิงจะครอบคลุมการดําเนินงานของทั้งประเทศ ดังน้ัน ระยะเวลาการดําเนินงานของ อผส. ยังไม่สามารถ
ประเมินผลในรูปของการประเมินผลกระทบได้ ดังน้ัน การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ อผส. ใน
โครงการน้ีจึงจํากัดขอบเขตไว้เพียงการติดตามและประเมินผลในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์เท่าน้ัน 

สําหรับการประเมินผลผลผลิต (Output) ของการดําเนินงานของ อผส. เป็นการประเมินสิ่งที่ได้จาก
การดําเนินโครงการ เป็นการติดตามผลการดําเนินงานในรูปของการให้บริการ (Service) และผลการ
ดําเนินงานในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ 3 
ประเด็นคือ 1) ความครบถ้วนและความถูกต้องตามข้ันตอนการดําเนินงาน 2) ความครอบคลุมและเพียงพอ
ของการให้บริการ/ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ และ 3) ความครอบคลุมในการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและความ
ชัดเจนในสถิติที่ทํา 
 สําหรับการประเมินผลลัพธ์ (Outcome) เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิที่ได้รับจากผลผลิต (Output) 
ของการดําเนินโครงการเพ่ือศึกษาว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจการดําเนินงานมากน้อยเพียงใด ทั้งน้ีโดย
กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาน้ีประกอบด้วย อปท. ในพ้ืนที่ที่ อผส. ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการอันได้แก่ 
ผู้สูงอายุและครอบครัวของผู้สูงอายุ ดังน้ัน การศึกษาในบทน้ี จึงสอบถามความเห็นของ อปท. เก่ียวกับการที่ 
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อผส. เป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากผู้สูงอายุและครอบครัว รวมทั้งความพึงพอใจโดยรวมของ อปท. 
ที่มีต่อการทํางานของ อผส. 
 ด้วยเหตุน้ีประเด็นการประเมินในบทน้ีจึงประกอบด้วยสาระสําคัญรวมทั้งสิ้น 5 ประเด็น ดังน้ี 

1) ความครบถ้วนและความถูกต้องตามข้ันตอนการดําเนินงาน 
2) ความครอบคลุมและเพียงพอของการให้บริการ/ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ 
3) ความครอบคลุมในการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและความชัดเจนในสถิติที่ทํา 
4) การเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากผู้สูงอายุและครอบครัว 
5) ความพึงพอใจโดยรวมต่อการทํางานของ อผส. 

 
6.3.1 ความครบถ้วนและความถูกต้องตามขั้นตอนการดําเนินงาน 
 การประเมินความครบถ้วนของการปฏิบัติงานของ อผส. ได้กําหนดระดับของผลสัมฤทธ์ิไว้ 4 ระดับคือ 
1) ครบถ้วนทุกคร้ังที่ทํางาน 2) ส่วนใหญ่ทําได้ครบถ้วน 3) ทําครบถ้วนระดับปานกลาง และ 4) ส่วนใหญ่ทําไม่
ครบถ้วน ผลการศึกษาที่นําเสนอในตารางที่ 6.3.1 แสดงว่า ในประเด็นที่เก่ียวกับความครบถ้วนในการปฏิบัติ
หน้าที่ของ อผส. น้ัน โดยภาพรวมแล้ว มี อปท. ที่ตกเป็นตัวอย่างเพียงร้อยละ 8.6 เท่าน้ันที่มีความเห็นว่า ส่วน
ใหญ่ อผส. ยังไม่สามารถทํางานได้อย่างครบถ้วน ในขณะที่ร้อยละ 45.6 ประเมินว่า อผส. สามารถทํางานได้
ครบถ้วนในระดับปานกลาง และ อปท. อีกร้อยละ 36.7 ให้ความเห็นว่า อผส. ทํางานได้ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ 
อย่างไรก็ตาม ระดับของผลสัมฤทธ์ิของการทํางานของ อผส. ในเรื่องความครบถ้วนและความถูกต้องตาม
ขั้นตอนการดําเนินงานมีความแปรผันตามพ้ืนที่ โดยพบว่า เทศบาลนครและเทศบาลเมืองประเมินว่า ส่วนใหญ่ 
อผส. ทํางานได้ครบถ้วนเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดคือร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ เทศบาลตําบล (ร้อยละ 40.8) และ 
อบต. (ร้อยละ 34.5) ตามลําดับ  
  
ตารางที่ 6.3.1 ความครบถ้วนในการปฏิบัติหน้าที่ของ อผส. (n=463) 

ความครบถ้วนในการปฏิบติัหน้าที ่ รวม 
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เทศบาลนคร/
เมือง 

เทศบาลตําบล อบต. 

ครบถ้วนทุกคร้ังที่ทํางาน 6.5 (30) 7.7 (1) 8.0 (10) 5.8 (19) 
ส่วนใหญท่ําได้ครบถ้วน 36.7 (170) 53.8 (7) 40.8 (51) 34.5 (112) 
ทําครบถ้วนระดับปานกลาง 45.6 (211) 23.1 (3) 44.0 (55) 47.1 (153) 
ส่วนใหญท่ําไมค่รบถ้วน 8.6 (40) 15.4 (2) 5.6 (7) 9.5 (31) 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 2.6 (12) 0.0 (0) 1.6 (2) 3.1 (10) 

รวม 100.0 (463) 100.0 (13) 100.0 (125) 100.0 (325) 
  
 สําหรับความเห็นของ อปท. ในประเด็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของ อผส. ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน
การดําเนินงานดังที่ปรากฏในตารางที่ 6.3.2 โดยจัดระดับการประเมินเป็น 4 ระดับคือ 1) ถูกต้องทุกครั้งที่
ทํางาน 2) ส่วนใหญ่ทําได้ถูกต้อง 3) ทําถูกต้องระดับปานกลาง และ 4) ส่วนใหญ่ทําไม่ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่า 
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แทบไม่มี อปท. ใดเลยที่ประเมินว่า อผส. ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามข้ันตอนการดําเนินงาน โดยภาพรวมแล้ว 
ร้อยละ 46.0 ของ อปท. ประเมินว่า อผส. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้ันตอนการดําเนินงานระดับปานกลาง 
และอีกร้อยละ 42.5 ประเมินว่า อผส. ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนการดําเนินงาน ทั้งน้ีโดยผล
การประเมินการปฏิบัติงานของ อผส. ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอนการดําเนินงานมี
ระดับต่างกันใน อปท. แต่ละประเภทเพราะเทศบาลนครและเทศบาลเมืองประเมินว่า อผส. ปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการดําเนินงาน (ร้อยละ 53.8) ในระดับที่สูงกว่าเทศบาลตําบล (ร้อยละ 46.4) และ 
อบต. (ร้อยละ 40.6) ตามลําดับ 

เป็นที่น่าสังเกตว่าความครบถ้วนในการปฏิบัติหน้าที่ของ อผส. (ตารางที่ 6.3.1) และความถูกต้องตาม
ขั้นตอนการดําเนินงานของ อผส. (ตารางที่ 6.3.2) แปรผันตามระดับของความเป็นเมือง เพราะพบว่าย่ิงระดับ
ของความเป็นเมืองสูง อผส. ก็จะย่ิงทํางานได้ครบถ้วนและถูกต้องตามขั้นตอนการดําเนินงานเป็นส่วนใหญ่ 
และเน่ืองจากระดับของความเป็นเมืองมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษา จึงอาจเป็นไปได้ว่า อผส. ในเขต
เทศบาลนครและเขตเทศบาลเมืองน่าจะมีการศึกษาสูงกว่า อผส. ในเขตชนบท ดังน้ัน อผส. ในเขตเมืองขนาด
ใหญ่จึงน่าจะมีความรู้ ความเข้าใจ และเข้าถึงความรู้ได้มากกว่า อผส. ในเขตเมืองขนาดเล็กเช่นเทศบาลตําบล 
หรือเขตชนบทของ อบต. จึงส่งผลต่อความครบถ้วนและความถูกต้องของการปฏิบัติหน้าที่ตามข้ันตอนการ
ดําเนินงาน หรืออีกนัยหน่ึงอาจกล่าวได้ว่าระดับการศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานของ อผส. ในพ้ืนที่ 

 
ตารางที่ 6.3.2 ความถูกต้องตามข้ันตอนการดําเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ (n=463) 

ความถูกต้องตามขั้นตอนการ
ดําเนนิงาน รวม 

ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เทศบาลนคร/

เมือง 
เทศบาลตําบล อบต. 

ถูกต้องทุกคร้ังที่ทํางาน 8.6 (40) 7.7 (1) 12.0 (15) 7.4 (24) 
ส่วนใหญท่ําได้ถูกต้อง 42.5 (197) 53.8 (7) 46.4 (58) 40.6 (132) 
ทําถูกต้องระดับปานกลาง 46.0 (213) 38.5 (5) 40.5 (50) 48.6 (158) 
ส่วนใหญท่ําไมถู่กต้อง 1.3 (6) 0.0 (0) 0.8 (1) 1.5 (5) 
ไม่ทราบ 1.5 (7) 0.0 (0) 0.8 (1) 1.8 (6) 

รวม 100.0 (463) 100.0 (13) 100.0 (125) 100.0 (325) 
 
6.3.2 ความครอบคลุมและเพียงพอของการให้บริการ/ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ 

การประเมินการทํางานของ อผส. ในเรื่องความครอบคลุมของการให้บริการหรือความช่วยเหลือ ได้
จัดระดับของการประเมินเป็น 5 ระดับคือ 1) ไม่เคยทําเลย 2) ทําได้ทั่วถึงทุกคร้ังที่ทํางาน 3) ส่วนใหญ่ทําได้
ทั่วถึง 4) ทําได้อย่างทั่วถึงระดับปานกลาง และ 5) ส่วนใหญ่ไม่สามารถทําได้อย่างทั่วถึง ผลการศึกษาจาก
ตารางที่ 6.3.3 แสดงว่า ในภาพรวมแล้ว มี อปท. เพียงหน่ึงในสามหรือร้อยละ 32.8 เท่าน้ันที่รายงานว่า 
บริการหรือความช่วยเหลือที่ อผส. ดําเนินการมีความครอบคลุม โดยจําแนกเป็น อผส. สามารถปฏิบัติได้ทั่วถึง
ทุกคร้ังที่ทํางาน ร้อยละ 12.3 และ อผส. ส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วถึง นอกจากน้ี อปท. อีกร้อยละ 
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32.6  เท่าน้ันที่มีความเห็นว่า อผส. สามารถทํางานได้อย่างทั่วถึงในระดับปานกลาง  ในขณะที่อีกเกือบหน่ึงใน 
สามของ อปท. (ร้อยละ 30.9) เห็นว่า อผส. ส่วนใหญ่ไม่สามารถให้บริการหรือความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุได้
อย่างทั่วถึง 

ระดับของความครอบคลุมของการให้บริการหรือความช่วยเหลือที่ อผส. ให้แก่ผู้สูงอายุมีความแปรผัน
ตามประเภทของ อปท. เพราะพบว่า อปท. ในเขตชนบท อันได้แก่ อบต. และอปท. ในพ้ืนที่เขตเมืองขนาดเล็ก 
หรือเทศบาลตําบล เป็นพ้ืนที่ที่ อผส. สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วถึงทุกคร้ังที่ทํางาน และส่วนใหญ่ทํางานได้ทั่วถึง
เป็นสัดส่วนที่สูงกว่า อปท. ที่มีฐานะเป็นเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยร้อยละ 40.8 ของเทศบาลตําบล 
และร้อยละ 29.8 ของ อบต. รายงานว่า อผส. ในพ้ืนที่สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วถึงทุกครั้งที่ทํางานและส่วน
ใหญ่ทํางานได้ทั่วถึง เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 30.8 ของ อปท. ในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมืองที่
รายงานประเด็นเดียวกัน ซึ่งผลการศึกษาน่าจะสะท้อนให้เห็นว่า พ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลนครและเทศบาล
เมือง   มีขนาดใหญ่กว่าพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลและ อบต. ดังน้ัน ความครอบคลุมของการให้บริการหรือความ
ช่วยเหลือที่ อผส. ให้แก่ผู้สูงอายุจึงยังไม่สามารถดําเนินการได้ครอบคลุมหรือทั่วถึงทุกครั้งที่ทํางานเมื่อ
เปรียบเทียบกับเทศบาลตําบลหรือ อบต. ที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบงานเล็กกว่า 

 
ตารางที่ 6.3.3 ความครอบคลุมของการให้บริการ/ความช่วยเหลือ (n=463) 

ความครอบคลุมของการ
ให้บริการ/ความช่วยเหลือ รวม 

ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เทศบาลนคร/

เมือง 
เทศบาลตําบล อบต. 

ไม่เคยทําเลย 0.6 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.9 (3) 
ทําได้ทั่วถึงทุกคร้ังที่ทํางาน 12.3 (57) 15.4 (2) 11.2 (14) 12.6 (41) 
ส่วนใหญท่ําได้ทั่วถึง 20.5 (95) 15.4 (2) 29.6 (37) 17.2 (56) 
ทําได้อย่างทั่วถึงระดับปานกลาง 32.6 (151) 38.5 (5) 30.4 (38) 33.2 (108) 
ส่วนใหญ่ไม่สามารถทําได้อย่างทั่วถึง 30.9 (143) 30.8 (4) 25.6 (32) 32.9 (107) 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 3.0 (14) 0.0 (0) 3.2 (4) 3.1 (10) 

รวม 100.0 (463) 100.0 (13) 100.0 (125) 100.0 (325) 
 
 ในมุมมองของ อปท. ในประเด็นของความเพียงพอของการให้บริการหรือความช่วยเหลือที่ อผส. 
ให้แก่ผู้สูงอายุน้ัน ผลการศึกษาจากตารางที่ 6.3.4 แสดงว่า อปท. ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 40.6) เห็นว่าทําได้
เพียงพอในระดับปานกลางเท่าน้ัน ในขณะท่ีร้อยละ 27.4 มีความเห็นว่าส่วนใหญ่ทําได้เพียงพอ และประมาณ 
หน่ึงในห้าเห็นว่าส่วนใหญ่ อผส. ยังไม่สามารถให้บริการหรือความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุได้อย่างเพียงพอ มี 
อปท. เพียงร้อยละ 9.4 ของ อปท. ทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถามเท่าน้ันที่มีความเห็นว่า อผส. สามารถให้บริการ
หรือความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุได้เพียงพอทุกคร้ัง 
 เมื่อศึกษาความคิดเห็นของ อปท. ที่มีต่อความเพียงพอของการให้บริการหรือความช่วยเหลือที่ อผส. 
ให้แก่ผู้สูงอายุจําแนกตามประเภทของ อปท. พบว่า เกือบคร่ึงหน่ึงของเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง (ร้อยละ 
46.2) มีความเห็นว่าส่วนใหญ่ อผส. สามารถให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุได้อย่างเพียงพอ 
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ในขณะที่มีเพียงหน่ึงในสามของเทศบาลตําบล (ร้อยละ 32.8) และเพียงหน่ึงในสี่ของ อบต. (ร้อยละ 24.6) ที่มี
ความเห็นดังกล่าว 
 ประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษานี้ก็คือ เมื่อสอบถามถึงความครอบคลุมของการให้บริการหรือความ
ช่วยเหลือที่ อผส. ให้แก่ผู้สูงอายุ อปท. ที่มีฐานะเป็นเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองมีความเห็นว่าระดับของ
ความครอบคลุมหรือความท่ัวถึงของความช่วยเหลือหรือบริการที่ อผส. ให้แก่ผู้สูงอายุยังอยู่ในระดับที่ยังไม่น่า
พอใจนักเมื่อเปรียบเทียบกับเขตเทศบาลตําบลและเขต อบต. ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ 
อผส. ในเขตเมืองมีขนาดใหญ่กว่าและมีประชาชนหนาแน่นกว่าเทศบาลตําบลและ อบต. มาก แต่เมื่อพิจารณา
ถึงความเพียงพอของบริการหรือความช่วยเหลือที่ อผส. ให้แก่ผู้สูงอายุพบว่า เทศบาลนครและเทศบาลเมืองมี
ความเห็นว่าประเด็นดังกล่าวน้ี อผส. ในเขตเทศบาลนครและเขตเทศบาลเมืองทําได้ดีกว่า อผส. ในเขต
เทศบาลตําบล และ เขตชนบทอย่าง อบต. ซึ่งประเด็นน้ีอาจเก่ียวข้องกับเงินงบประมาณท่ีใช้ในการให้บริการ
หรือความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุซึ่งเทศบาลนครและเทศบาลเมืองอาจมีงบประมาณจัดสรรเพ่ือให้การสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชนและของผู้สูงอายุได้มากกว่าเทศบาลตําบลและเขตชนบทของ อบต. 
 
ตารางที่ 6.3.4 ความเพียงพอของการให้บริการ/ความช่วยเหลือแก่ผูสู้งอายุ (n=463) 

ความเพียงพอของการให้บรกิาร/
ความช่วยเหลอื รวม 

ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เทศบาลนคร/

เมือง 
เทศบาลตําบล อบต. 

ทําได้เพียงพอทุกคร้ัง 9.4 (44) 0.0 (0) 11.2 (14) 9.2 (30) 
ส่วนใหญท่ําได้เพียงพอ 27.4(127) 46.2 (6) 32.8 (41) 24.6 (80) 
ทําได้เพียงพอระดับปานกลาง 40.6(188) 30.8 (4) 32.8 (41) 44.0(143) 
ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ 19.9 (92) 23.1 (3) 20.8 (26) 19.4 (63) 
ไม่เคยทําเลย 0.6 (3) 0.0 (0) 0.8 (1) 0.6 (2) 
ไม่ทราบ 1.9 (9) 0.0 (0) 1.6 (2) 2.2 (7) 

รวม 100.0 (463) 100.0 (13) 100.0 (125) 100.0 (325) 
 
6.3.3 ความครอบคลุมในการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและความชัดเจนในสถิติที่ทํา 
 การดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการบริหารจัดการและเพ่ือการพัฒนางาน มีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูล
เป็นฐานในการกําหนดแผนงาน กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นระบบ การปราศจากซึ่งข้อมูลจะส่งผลให้การ
ดําเนินงานขาดทิศทางและมีความยากลําบากในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานว่า
ประสบผลสําเร็จหรือไม่ ในระดับใด ดังน้ัน สทส. จึงกําหนดให้ อผส. มีภาระหน้าที่ที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ 
การจัดเก็บข้อมูล และการนําข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนงานด้านการจัดกิจกรรม บริการ และการ
ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของผู้สูงอายุ สถิติจากภาพท่ี 
6.3.1 บ่งช้ีว่าร้อยละ 12.3 ของ อปท. ไม่ทราบว่ามีการจัดเก็บข้อมูลและจัดทําสถิติผู้สูงอายุในรอบปีที่ผ่านมา 
ในขณะที่ ร้อยละ 27.0 รายงานว่า อผส. ไม่ได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุหรือจัดทําสถิติผู้สูงอายุในรอบปี
ที่ผ่านมา  
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เมื่อศึกษาลงลึกไปถึง อปท. ที่รายงานว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 60.7 ของ อปท. ที่ตกเป็นตัวอย่างทั้งหมด ผลการศึกษากลับพบว่า มีเพียงประมาณคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 
48.8) ของ อปท. ที่มีการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุเท่าน้ันที่รายงานว่ามีการนําข้อมูลผู้สูงอายุที่มีการจัดเก็บไว้มา
จัดทําเป็นสถิติ หรืออีกนัยหน่ึงคือ มีการนําข้อมูลที่จัดเก็บไว้แล้วมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือการวางแผน
และกําหนดกิจกรรมเพ่ือการให้บริการและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ นอกจากน้ียังพบว่าเกือบคร่ึงหน่ึง
ของ อผส. (ร้อยละ 47.3) ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่ที่ตกเป็นตัวอย่างของการศึกษาไม่ได้มีการใช้ข้อมูลเก่ียวกับ
ผู้สูงอายุในการวางแผนงานหรือกําหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือการให้บริการหรือการช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ ข้อมูลที่เก็บมานั้นเป็นเพียง “ข้อมูลที่เก็บมาเพ่ือโชว์ ไม่ได้เก็บมาเพ่ือใช้” น่ันย่อมตีความ
ได้ว่าการปฏิบัติงานของ อผส. ในพ้ืนที่เป็นการดําเนินงานที่เป็นการตอบสนองปัญหาหรือให้บริการเฉพาะหน้า 
หรือเฉพาะกรณีเท่าน้ัน ยังไม่ได้มีการจัดทําแผนงานการให้การดูแลที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของผู้สูงอายุแต่ละคนอย่างแท้จริง  
 
ภาพท่ี 6.3.1 การจัดเก็บข้อมูลผูสู้งอายุและจัดทําสถิติผู้สงูอายุในรอบปีที่ผ่านมา (n=463) 

ไม่ได้เก็บข้อมลู
27.0%

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
12.3%

ไม่ได้ทําสถิติ
47.3%

ทําสถิติ
48.8%

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
8.9%

เก็บข้อมูล
60.7%

 

 
เมื่อศึกษาคุณภาพของข้อมูลที่ อผส. จัดเก็บมาโดยการใช้ดัชนีช้ีวัดทางอ้อม  2 ดัชนีคือ ความ

ครอบคลุมในการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ (ตารางที่ 6.3.5) และความชัดเจนของสถิติผู้สูงอายุ (ตารางที่ 6.3.6) 
ผลการศึกษาในประเด็นที่เก่ียวกับความครอบคลุมในการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ดังสถิติจากตารางที่ 6.3.5 
แสดงว่า อปท. ที่มีการจัดเก็บข้อมูลเกือบคร่ึง (ร้อยละ 45.9) มีความเห็นว่า ข้อมูลที่ อผส. จัดเก็บมาสามารถ
ครอบคลุมผู้สูงอายุได้ในระดับปานกลาง และ ประมาณหน่ึงในสี่มีความเห็นว่าส่วนใหญ่ไม่ครอบคลุม อย่างไร 
ก็ตามประมาณหน่ึงในห้าของ อปท. ที่รายงานว่า อผส. มีการจัดเก็บข้อมูล มีความเช่ือมั่นว่าข้อมูลที่ อผส. เก็บ
มาน้ันส่วนใหญ่มีความครอบคลุม และ ประมาณร้อยละ 7.5 ให้ความเห็นว่า อผส. สามารถเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ
ได้ครอบคลุมทั้งหมด 

ความเห็นของ อปท. เก่ียวกับความครอบคลุมในการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุที่ดําเนินการโดย อผส. มี
ความแตกต่างกันตามประเภทของ อปท. โดย อปท. ในเขตชนบท อันได้แก่ อบต. (ร้อยละ 27.1) และ อปท. 
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ในเขตเมืองเล็ก อันได้แก่ เทศบาลตําบล (ร้อยละ 25.9) มีความเห็นว่า ส่วนใหญ่ อผส. สามารถเก็บข้อมูลได้
ครอบคลุมเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าเทศบาลนครและเทศบาลเมือง (ร้อยละ 12.5)  อย่างชัดเจน ซึ่งการที่ข้อมูล
ผู้สูงอายุที่ อผส. เป็นผู้เก็บในเทศบาลนครและเทศบาลเมืองมีระดับของความครอบคลุมค่อนข้างตํ่าน้ัน 
นอกจากจะมีสาเหตุมาจากการที่พ้ืนที่เทศบาลนครและเทศบาลเมืองมีอาณาเขตใหญ่กว่าแล้ว การเข้าถึง
ผู้สูงอายุในเขตเมืองก็ทําได้ยากลําบากมากกว่า เพราะสังคมเมืองเป็นสังคมที่มีความหลากหลายและ
สัมพันธภาพของคนในเขตเมืองมักจะเป็นการติดต่อกันอย่างเป็นทางการ หรือ มีความรู้สึกของการเป็น “คน
แปลกหน้า” ต่อกัน ไม่ไว้ใจกัน ผู้สูงอายุ ลูกหลาน หรือสมาชิกในครัวเรือนจึงอาจไม่ยินยอมที่จะให้ข้อมูล
เพราะเกรงจะเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของผู้สูงอายุและสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครัวเรือน ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว
น้ีได้รับการยืนยันจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากงานวิจัยเชิงคุณภาพของโครงการน้ี ซึ่ง อผส. ผู้นําชุมชน และ 
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ให้ข้อมูลว่า ในหลายกรณี อผส. ไม่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุได้ เพราะผู้สูงอายุและคนในบ้าน  
ไม่ไว้วางใจ รวมท้ังยังไม่เช่ือมั่นว่าจะได้รับบริการหรือความช่วยเหลือที่มีคุณภาพ เพราะ อผส. ก็คือ ชาวบ้าน
ธรรมดาๆ คนหน่ึงที่ไม่ได้มีความรู้ ความสามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุได้ดีกว่าคนอ่ืนๆ ในชุมชน 

 
ตารางที่ 6.3.5 ความครอบคลุมในการจัดเก็บข้อมูลผูสู้งอายุ (n=281) 

ความครอบคลุมในการจัดเก็บ
ข้อมูลผูสู้งอายุ รวม 

ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เทศบาลนคร/

เมือง 
เทศบาลตําบล อบต. 

ทําได้ครอบคลุมทั้งหมด 7.5 (21) 12.5 (1) 4.9 (4) 8.3 (16) 
ส่วนใหญท่ําได้ครอบคลุม 26.3 (74) 12.5 (1) 25.9 (21) 27.1 (52) 
ครอบคลุมระดับปานกลาง 45.9 (129) 50.0 (4) 48.1 (39) 44.8 (86) 
ส่วนใหญ่ไม่ครอบคลุม 20.3 (57) 25.0 (2) 21.0 (17) 19.8 (38) 

รวม 100.0 (281) 100.0 (8) 100.0 (81) 100.0 (192) 
 
เมื่อสอบถามความเห็นของ อปท. เก่ียวกับความชัดเจนของสถิติผู้สูงอายุเพ่ือใช้เป็นดัชนีช้ีวัดทางอ้อม

เก่ียวกับคุณภาพของข้อมูล ผลการศึกษาจากตารางที่ 6.3.6 แสดงว่า แม้โดยภาพรวมจะพบว่า มี อปท. เพียง
ร้อยละ 17.1 เท่าน้ันที่มีความเห็นว่าสถิติของผู้สูงอายุที่ อผส. จัดทําไว้ส่วนใหญ่ทําได้ไม่ชัดเจน แต่เมื่อศึกษา
ประเด็นดังกล่าวจําแนกตามประเภทของ อปท. กลับพบว่าหน่ึงในสี่ของบุคลากรในเขตเทศบาลนครและ
เทศบาลเมืองให้คําตอบว่า ส่วนใหญ่สถิติที่ อผส. จัดทําไว้ไม่มีความชัดเจน และไม่มีบุคลากรคนใดเลยของ
เทศบาลนครและเทศบาลเมืองที่มีความเห็นว่าสถิติผู้สูงอายุที่ อผส. จัดทําไว้มีความชัดเจน ซึ่งต่างจากบุคลากร
ของเทศบาลตําบลและ อบต. ที่ร้อยละ 17.6 มีความเห็นว่าสถิติผู้สูงอายุที่ อผส. จัดทําไว้มีความชัดเจน  
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ตารางที่ 6.3.6 ความชัดเจนของสถิติผู้สูงอายุ (n=123) 

ความชัดเจนของสถิติผูสู้งอายุ รวม 
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เทศบาลนคร/
เมือง เทศบาลตําบล อบต. 

ชัดเจน 17.1 (21) 0.0 (0) 17.6 (6) 17.6 (15) 
ส่วนใหญ่ชัดเจน 29.3 (36) 25.0 (1) 26.5 (9) 30.6 (26) 
ชัดเจนระดับปานกลาง 35.8 (44) 50.0 (2) 44.1 (15) 31.8 (27) 
ส่วนใหญท่ําได้ไม่ชัดเจน 17.1 (21) 25.0 (1) 11.8 (4) 18.8 (16) 
ไม่ทราบ 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.2 (1) 

รวม 100.0 (123) 100.0 (4) 100.0 (34) 100.0 (85) 
 

6.3.4 การเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากผู้สูงอายุและครอบครัว 
 การศึกษาการที่ อผส. เป็นที่ยอมรับและ อผส. ได้รับการสนับสนุนจากผู้สูงอายุและครอบครัว เป็น
วิธีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ อผส. ในรูปของการประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่งจะ
สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ของโครงการ เพ่ือศึกษาว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้รับบริการจาก อผส. ทั้งทางตรงและทางอ้อมอันได้แก่ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว มีความพึงพอใจใน
การดําเนินงานของ อผส. หรือไม่ ซึ่งการประเมินผลลัพธ์น้ีใช้การยอมรับและการให้การสนับสนุนจากผู้สูงอายุ
และสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุเป็นดัชนีในการวัด 
 ผลการศึกษาจากตารางที่ 6.3.7 แสดงว่า มากกว่าครึ่งหน่ึงของ อปท. ที่ตกเป็นตัวอย่างของการศึกษา 
(ร้อยละ 51.6) มีความเห็นว่า อผส. ได้รับการการยอมรับและสนับสนุน โดยร้อยละ 13.6 มีความเห็นว่า อผส. 
ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากผู้สูงอายุและครอบครัวมากที่สุด และร้อยละ 38.0 มีความเห็นว่า อผส. 
ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากผู้สูงอายุและครอบครัวค่อนข้างมาก และแทบไม่มี อปท. พ้ืนที่ไหนเลยที่ให้
ความเห็นว่า อผส. ไม่ได้รับการยอมรับหรือสนับสนุนจากผู้สูงอายุและครอบครัวของผู้สูงอายุเลย  

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาจําแนกตามประเภทของ อปท. ช้ีแนะให้เห็นว่า ร้อยละ 30.8 ของบุคลากร
ของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองให้ความเห็นว่า อผส. ในพ้ืนที่ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากผู้สูงอายุ
และครอบครัวค่อนข้างน้อย ซึ่งความเห็นดังกล่าวน้ีพบเป็นสัดส่วนที่น้อยมากในเขตเทศบาลตําบล (ร้อยละ 
12.8) และ อบต. (ร้อยละ 12.9) ทั้งน้ีน่าจะเป็นเพราะรูปแบบของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของผู้ที่พักอาศัยใน
เขตเมืองขนาดใหญ่ หรือในเขตเทศบาลนครเป็นความสัมพันธ์แบบไม่สนิทชิดเช้ือ ต่างจากในเขตเมืองเล็ก หรือ
เขตชนบทที่ผู้ที่พักอาศัยในชุมชนมักมีความสัมพันธ์หรือเก่ียวดองเป็นเครือญาติกัน เป็นเพ่ือนที่เติบโตมา
ด้วยกัน หรือเป็นเพ่ือนบ้านที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันมาเป็นเวลานาน สมาชิกของชุมชนจะมีกิจกรรมของ
ชุมชนร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ หรืองานพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน จึงมีความรู้จักและคุ้นเคยกัน และ อผส.    
ก็คือคนในชุมชนที่มีสัมพันธภาพอันดีกับสมาชิกอ่ืนๆในชุมชน ดังน้ัน อผส. ในเขตเมืองขนาดเล็กและเขตชนบท
อันได้แก่ เทศบาลตําบล และ อบต. จึงได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากผู้สูงอายุและสมาชิกใน
ครอบครัวของผู้สูงอายุมากกว่า อผส. ที่ปฏิบัติงานในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง  
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ตารางที่ 6.3.7 การเป็นที่ยอมรับและได้รบัการสนับสนุนจากผู้สูงอายุและครอบครัว (n=463) 

การเปน็ที่ยอมรับและได้รบัการ
สนับสนุน รวม 

ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เทศบาลนคร/

เมือง 
เทศบาลตําบล อบต. 

ยอมรับและสนับสนุนมากที่สดุ 13.6 (63) 38.5 (5) 13.6 (17) 12.6 (41) 
ยอมรับและสนับสนุนค่อนข้างมาก 38.0 (176) 7.7 (1) 39.2 (49) 38.8 (126) 
ยอมรับและสนับสนุนปานกลาง 32.6 (151) 23.1 (3) 31.2 (39) 33.5 (109) 
ยอมรับและสนับสนุนค่อนข้างน้อย 13.4 (62) 30.8 (4) 12.8 (16) 12.9 (42) 
ไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนเลย  0.4 (2) 0.0 (0) 0.8 (1) 0.3 (1) 
ไม่ตอบ 1.9 (9) 0.0 (0) 2.4 (3) 1.8 (6) 

รวม 100.0 (463) 100.0 (13) 100.0 (125) 100.0 (325) 
 

6.3.5 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการทํางานของ อผส. 
 การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการทํางานของ อผส. ในรูปของผลลัพธ์ (Outcome) อีกรูปแบบหน่ึงคือ
การประเมินความพึงพอใจที่ อปท . มีต่อการทํางานของ อผส . ทั้งน้ีเพราะ อปท . นับเป็นประชากร
กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหน่ึงที่มีความใกล้ชิดกับ อผส. เพราะ อปท. ได้รับมอบหมายภารกิจอย่างเป็นทางการ
จากคณะรัฐมนตรีให้ทําหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการดําเนินงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในท้องถิ่น 
 การศึกษาความพึงพอใจของ อปท. ที่มีต่อการทํางานของ อผส. ในภาพรวมได้กําหนดระดับความ   
พึงพอใจไว้ 5 ระดับคือ 1) พอใจมากที่สุด 2) พอใจมาก 3) พอใจระดับปานกลาง 4) พอใจน้อย และ 5) พอใจ
น้อยที่สุด ซึ่งผลการศึกษาจากตารางที่ 6.3.8 แสดงว่ามี อปท. เพียงร้อยละ 11.0 ของ อปท. ที่ตอบ
แบบสอบถามเท่าน้ันที่รายงานว่าพอใจน้อยถึงพอใจน้อยที่สุดต่อการดําเนินงานของ อผส. ทั้งน้ีโดย อปท. ที่
พอใจต่อการปฏิบัติงานของ อผส. น้อยจนถึงน้อยที่สุดคือ เทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยคิดเป็นร้อยละ 
23.1 (จําแนกเป็นพอใจน้อยร้อยละ 15.4 และ พอใจน้อยที่สุดร้อยละ 7.7) เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 8.8 
ของเทศบาลตําบล และ ร้อยละ 11.4 ของ อบต. ตามลําดับ  

อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาในกลุ่มที่พอใจการปฏิบัติงานของ อผส. ในระดับมากและมากที่สุด ก็ยังคง
พบว่า เทศบาลนครและเทศบาลเมืองถึงร้อยละ 46.2 พอใจการปฏิบัติงานของ อผส. ในระดับพอใจมาก และ
พอใจมากที่สุดเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเทศบาลตําบลและ อบต. ซึ่งผลการศึกษาน้ีน่าจะ
สะท้อนให้เห็นถึงระดับของความสําเร็จของการปฏิบัติงานของ อผส. ในเขตเมืองว่าไม่ได้มีแบบแผนเดียวกัน 
ทั้งน้ีเพราะบางพ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จ อผส. ก็ทํางานได้ในระดับที่ดีมาก ในขณะที่พ้ืนที่ที่ยังไม่ประสบ
ความสําเร็จ อผส. ก็ได้รับความไว้วางใจหรือความพึงพอใจในระดับที่ค่อนข้างตํ่า 
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ตารางที่ 6.3.8 ความพึงพอใจต่อการทํางานของ อผส. (n=463) 

ความพึงพอใจต่อการทํางานของ 
อผส. รวม 

ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เทศบาลนคร/

เมือง 
เทศบาลตําบล อบต. 

พอใจมากที่สุด 5.2 (24) 30.8 (4) 8.8 (11) 2.8 (9) 
พอใจมาก 31.7 (147) 15.4 (2) 28.0 (35) 33.8 (110) 
พอใจระดับปานกลาง 50.1 (232) 30.8 (4) 52.0 (65) 50.2 (163) 
พอใจน้อย 6.9 (32) 15.4 (2) 6.4 (8) 6.8 (22) 
พอใจน้อยที่สุด  4.1 (19) 7.7 (1) 2.4 (3) 4.6 (15) 
ไม่ตอบ 1.9 (9) 0.0 (0) 2.4 (3) 1.8 (6) 

รวม 100.0 (463) 100.0 (13) 100.0 (125) 100.0 (325) 
 

6.4 บทบาทของ อปท. ในการสนับสนุนงานของ อผส. 
 เน่ืองจาก อปท. ได้รับมอบภารกิจให้ทําหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการดําเนินงาน อผส. ในพ้ืนที่ ดังน้ัน 
จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า อปท. มีบทบาท หน้าที่ หรือปฏิบัติการอย่างไรที่จะส่งผลให้การดําเนินงานของ อผส. 
ในพ้ืนที่ประสบความสําเร็จสามารถให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ดังน้ัน การศึกษาน้ีจึงได้สอบถาม อปท. ถึงบทบาทหน้าที่ของ อปท. ในภารกิจต่างๆ รวม 8 
ประเด็นคือ 
 1) ต้ังงบประมาณสนับสนุนงานของ อผส. จากรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 
 2) อํานวยความสะดวก/ให้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานของ อผส. เช่น ค่านํ้ามันรถ 
 3) ประสานหน่วยงานต่างๆ /จัดอบรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ อผส. 
 4) เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ/จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ อผส. 
 5) จัดให้ อผส.ศึกษาดูงาน/เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติงาน 
 6) ออกเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ/จัดประชุมเป็นระยะเพ่ือติดตามการทํางานของ อผส. 
 7) จัดกิจกรรม เช่น ทอดผ้าป่า กล่องรับบริจาคเพ่ือสมทบทุนเข้ากองทุน อผส.  กิจกรรมตามเทศกาล 
 8) ให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาและแนะนําแนวทางการดําเนินงาน 
 
 ผลการศึกษาเก่ียวกับภารกิจหรือกิจกรรมที่ อปท. รายงานว่าได้ดําเนินการจัดทําเพ่ือการสนับสนุน
งานของ อผส. ดังรายละเอียดในตารางที่ 6.4.1 แสดงว่า โดยภาพรวมแล้ว กิจกรรมที่ อปท. ที่ตกเป็นตัวอย่าง
ดําเนินการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  

อันดับที่ 1 การประสานหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการจัดอบรมส่งเสริมความรู้ให้ อผส. (ร้อยละ 38.8) 
อันดับที่ 2 การออกเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ และจัดประชุมเป็นระยะเพ่ือติดตามการทํางานของ อผส.  

   (ร้อยละ 32.0) 
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อันดับที่ 3 การเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ และการจัดสัมมนาเพ่ือการแลกเปลี่ยน 
             ประสบการณ์ให้แก่ อผส. (ร้อยละ 24.5) 

  
 สําหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เหลืออีก 5 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ อปท. ดําเนินงานเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างตํ่า 
เพราะมีการดําเนินงานเป็นสัดส่วนที่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างย่ิง กิจกรรม 2 กิจกรรม
คือ 1) จัดกิจกรรม เช่น ทอดผ้าป่า กล่องรับบริจาคเพ่ือสมทบทุนเข้ากองทุน อผส. กิจกรรมตามเทศกาล และ 
2) การให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาและแนะนําแนวทางการดําเนินงานให้แก่ อผส. เป็นกิจกรรมที่แทบไม่มี อปท. 
ที่ตกเป็นตัวอย่างจัดให้มีเลย 
 เมื่อศึกษากิจกรรมที่ อปท. รายงานว่าได้ดําเนินการจัดทําเพ่ือสนับสนุนงานของ อผส. โดยจําแนกตาม
ประเภทของ อปท. พบว่า แบบแผนของกิจกรรมที่เทศบาลนครและเทศบาลเมืองจัดมีความแตกต่างไปจาก
กิจกรรมที่เทศบาลตําบลและ อบต. จัด โดยกิจกรรมที่เทศบาลนครและเทศบาลเมืองจัดมากที่สุด 3 อันดับแรก
คือ อันดับที่ 1 คือ การออกเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ และจัดประชุมเป็นระยะเพ่ือติดตามการทํางานของ อผส. โดย
คิดเป็นร้อยละ 43.8 อันดับที่ 2 คือ การประสานหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการจัดอบรมส่งเสริมความรู้ให้ อผส. 
คิดเป็นร้อยละ 25.0 และอันดับที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 18.8 มี 3 กิจกรรมที่มีการดําเนินงานโดยเทศบาลนครและ
เทศบาลเมืองด้วยสัดส่วนที่เท่ากันคือ 1) ต้ังงบประมาณสนับสนุนงานของ อผส. จากรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 2) เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ/จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ อผส. 
และ 3) อํานวยความสะดวก/ให้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานของ  อผส. เช่น ค่านํ้ามันรถ 
 สําหรับกิจกรรมท่ีเทศบาลตําบลและ อบต. จัดสูงสุด 3 อันดับแรกมีแบบแผนเดียวกัน แม้ว่าระดับจะ
ต่างกันได้แก่ อันดับที่ 1 ประสานหน่วยงานต่างๆ /จัดอบรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ อผส. อันดับที่ 2 คือ ออก
เย่ียมบ้านผู้สูงอายุ/จัดประชุมเป็นระยะเพ่ือติดตามการทํางานของ อผส. และ อันดับที่ 3 คือ เข้าร่วมประชุม
กับหน่วยงานต่างๆ/จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ อผส. ตามลําดับ 
 หากเปรียบเทียบกิจกรรมที่เทศบาลนครและเทศบาลเมืองจัด กับกิจกรรมท่ีเทศบาลตําบลและ อบต. 
จัดทําเพ่ือสนับสนุนงานของ อผส. พบประเด็นที่น่าสนใจคือ เทศบาลนครและเทศบาลเมือง ซึ่งมักจะมีรายได้
ค่อนข้างมากมักจะจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการให้การสนับสนุนงบประมาณหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อผส. อาทิเช่น การต้ังงบประมาณสนับสนุนงานของ อผส. จากรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และการให้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานของ อผส. เช่น ค่านํ้ามันรถ 
ในขณะที่กิจกรรมที่เทศบาลตําบลและ อบต. จัดมักจะเก่ียวข้องกับกิจกรรมในเรื่องการประสานงาน การ
จัดการอบรม การออกเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ และการประชุมหรือการสัมมนาเพ่ือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เป็นต้น 
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ตารางที่ 6.4.1 กิจกรรมที ่อปท. รายงานว่าได้ดําเนินการจัดทําเพ่ือสนับสนุนงานของ อผส.       

กิจกรรม รวม 
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เทศบาลนคร/
เมือง 

เทศบาลตําบล อบต. 

1. ต้ังงบประมาณสนับสนุนงานของ อผส. 
จากรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง 

17.1 (85) 18.8 (3) 21.2 (29) 15.4 (53) 

2. อํานวยความสะดวก/ให้เงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานของ  อผส. เช่น 
ค่านํ้ามันรถ 

15.5 (77) 18.8 (3) 16.1 (22) 15.1 (52) 

3. ประสานหน่วยงานต่างๆ /จัดอบรม
ส่งเสริมความรู้ให้แก่ อผส. 

38.8 (193) 25.0 (4) 44.5 (61) 37.2 (128) 

4. เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ/จัด
สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ อผส.  

24.5 (122) 18.8 (3) 30.7 (42) 22.4 (77) 

5. จัดให้ อผส.ศึกษาดูงาน/เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติงาน 

12.5 (62) 12.5 (2) 14.6 (20) 11.6 (40) 

6. ออกเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ/จัดประชุมเป็น
ระยะเพ่ือติดตามการทํางานของ อผส. 

32.0 (159) 43.8 (7) 38.0 (52) 29.1 (100) 

7. จัดกิจกรรม เช่นทอดผ้าป่า, กล่องรับ
บริจาคเพ่ือสมทบทุนเข้ากองทุน อผส.  ,
กิจกรรมตามเทศกาล 

1.0 (5) 0.0 (0) 2.2 (3) 0.6 (2) 

8. ให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาและแนะนํา
แนวทางการดําเนินงาน 

0.64 (3) 6.3 (1) 0.7 (1) 0.3 (1) 

 
นอกจากการให้ อปท. ประเมินการดําเนินงานของ อผส. ในฐานะที่ อปท. เป็นองค์กรที่ต้ังอยู่ในชุมชน

ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่แล้ว การศึกษานี้ยังขอให้ อปท. ประเมินตนเองว่า อปท. ได้ให้การ
ยอมรับและสนับสนุนการทํางานของ อผส. มาก-น้อยเพียงใด ดังสถิติที่แสดงไว้ในตารางที่ 6.4.2 พบว่า แทบ
ไม่มี อปท. ใดเลยที่ไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนการทํางานของ อผส. และมีไม่ถึงร้อยละ 10 ที่รายงานว่ายอมรับ
และสนับสนุน อผส. ค่อนข้างน้อย ซึ่งเมื่อศึกษาการให้การยอมรับและสนับสนุนการทํางานของ อผส. จําแนก
ตามประเภทของ อปท. พบว่า อบต. เป็นพ้ืนที่ที่ยอมรับและสนับสนุนการทํางานของ อผส. ค่อนข้างน้อย 
(ร้อยละ 10.5) เมื่อเปรียบเทียบกับเทศบาลนครและเทศบาลเมือง (ร้อยละ 7.7) และเทศบาลตําบล (ร้อยละ 
7.2) ตามลําดับ สําหรับ อปท. ที่รายงานว่าให้การยอมรับและสนับสนุนการทํางานของ อผส. มากที่สุด คือ 
เทศบาลนครและเทศบาลเมือง (ร้อยละ 46.2) รองลงมาคือ เทศบาลตําบล (ร้อยละ 32.0) และ อบต. (ร้อยละ 
22.5) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 6.4.2 การประเมินตนเองของ อปท. ว่าได้ให้การยอมรับและสนับสนุนการทํางานของ อผส. มาก-  
                  น้อยเพียงใด 

การให้การยอมรับและการ
สนับสนุนแก่ อผส. รวม 

ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เทศบาลนคร/

เมือง 
เทศบาลตําบล อบต. 

ยอมรับและสนับสนุนมากที่สดุ 25.7 (119) 46.2 (6) 32.0 (40) 22.5 (73) 
ยอมรับและสนับสนุนค่อนข้างมาก 36.5 (169) 30.8 (4) 34.4 (43) 37.5 (122) 
ยอมรับและสนับสนุนปานกลาง 25.3 (117) 15.4 (2) 22.4 (28) 26.8 (87) 
ยอมรับและสนับสนุนค่อนข้างน้อย 9.5 (44) 7.7 (1) 7.2 (9) 10.5 (34) 
ไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนเลย  1.1 (5) 0.0 (0) 1.6 (2) 0.9 (3) 
ไม่ตอบ 1.9 (9) 0.0 (0) 2.4 (3) 1.8 (6) 

รวม 100.0 (463) 100.0 (13) 100.0 (125) 100.0 (325) 
 
6.5 ความเห็นของ อปท. ต่อปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยอุปสรรคในการทํางานของ อผส. 

การศึกษานี้ให้ความสําคัญต่อปัจจัยที่จะมีผลต่อการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืนของ อผส. 
ต่อไปในอนาคต จึงได้สอบถามบุคลากรของ อปท. เก่ียวกับปัจจัยที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการทํางานของ 
อผส. ผลการศึกษาดังสถิติที่นําเสนอในภาพที่ 6.5.1 และภาพที่ 6.5.2 แสดงให้เห็นว่า อปท. ที่ตกเป็นตัวอย่าง
ได้ระบุปัจจัยต่างๆ หลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความย่ังยืนในการทํางานของ อผส. และเมื่อจัดหมวดหมู่ของปัจจัย
ต่างๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานของ อผส. พบว่า คําตอบที่ได้จากปัจจัย
ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคมีลักษณะเหมือนการมองเหรียญคนละด้าน ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วปัจจัยเหล่าน้ัน
ก็คือปัจจัยเดียวกัน แต่สามารถส่งผลกระทบได้ในทิศทางที่ตรงกันข้าม 

สําหรับปัจจัยที่ อปท. ระบุว่าเป็นปัจจัยส่งเสริมการทํางานของ อผส. หากเรียงลําดับตามสัดส่วนที่ทาง 
อปท. รายงานมาจะพบว่า ปัจจัยที่มีการรายงานมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ  

อันดับที่ 1 การมีงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อผส. (ร้อยละ 46.5) 
อันดับที่ 2 อผส. ต้องเป็นผู้มีจิตสาธารณะ เสียสละ (ร้อยละ 34.8) 
อันดับที่ 3 การอบรม จัดสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ อผส. (ร้อยละ 34.5) 
อันดับที่ 4 การมีค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ อผส. (ร้อยละ 30.2) 
อันดับที่ 5 การได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุและคนในชุมชน (ร้อยละ 13.2) 
 
ปัจจัยที่ อปท. ระบุว่าเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานของ อผส. ที่มีการรายงานมากที่สุด 5 

อันดับแรกคือ  
อันดับที่ 1 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่ต่อเน่ืองและไม่เพียงพอ (ร้อยละ 40.9) 
อันดับที่ 2 ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวกไม่ต่อเน่ืองและไม่เพียงพอ  
             (ร้อยละ 21.3) 
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อันดับที่ 3 สัดส่วนของ อผส. ในพ้ืนที่มีน้อยกว่าจํานวนผู้สูงอายุทําให้ดูแลได้ไม่ครอบคลุมทั่วถึง 
            (ร้อยละ 21.0) 
อันดับที่ 4 ขาดการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และศักยภาพของ อผส. (ร้อยละ 18.9) 
อันดับที่ 5 นโยบายขาดความต่อเน่ืองและไม่มีหน่วยงานกํากับ และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
             (ร้อยละ 18.6) 

 
หากศึกษาและจัดหมวดหมู่ของคําตอบทั้งที่เป็นปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางาน

ของ อผส. โดยภาพรวมแล้ว สามารถจําแนกหมวดหมู่ของปัจจัยได้เป็น 3 หมวด ภายใต้อักษรย่อที่เรียกว่า 
“3M’s” ซึ่งประกอบด้วยคําสําคัญ 3 คํา คือ Man, Money และ Management ซึ่งแต่ละหมวดประกอบด้วย
ปัจจัยทั้งที่เป็นปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานของ อผส. ดังน้ี 

หมวดที่ 1 Man ประกอบด้วยปัจจัยที่ อปท. ระบุไว้ทั้งในจํานวนคน และในเชิงคุณภาพของคนที่จะ
เป็น อผส. ดังน้ี 

1. สัดส่วนของ อผส. ในพ้ืนที่น้อยกว่าผู้สูงอายุ 
2. จํานวน อผส. มีเพียงพอกับการดูแลผู้สูงอายุ 
3. อผส. มีความเสียสละ มีจิตอาสา 
4. อผส. ขาดความเป็นจิตอาสา ขาดความเสียสละ 
5. ขาดการส่งเสริมพัฒนาความรู้และศักยภาพของ อผส. 
6. ผู้สูงอายุและคนในชุมชนให้ความร่วมมือ 
7. ผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัวมีความรู้ 

 
หมวดที่ 2 Money มีปัจจัยที่ อปท. ระบุไว้เก่ียวกับเรื่องงบประมาณ การเงิน ทั้งที่เป็นปัจจัยส่งเสริม

และสนับสนุนการทํางานของ อผส. ดังน้ี  
1. มีงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อผส. 
2. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่ต่อเน่ืองและไม่เพียงพอ 
3. มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่างๆ ให้ อผส. 
4. ไม่มีค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวก 
 
หมวดที่ 3 Management ประกอบด้วยปัจจัยทั้งที่เป็นปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคท่ี

เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการดังน้ี 
1. อปท. และรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ อผส. 
2. นโยบายไม่ต่อเน่ือง ไม่มีหน่วยงานกํากับ 
3. ข้อกฎหมาย ระเบียบ การกําหนดอํานาจ 
4. ข้อระเบียบ กฎหมาย บทบาทหน้าที่ในการดําเนินงานของ อผส. ไม่ชัดเจน และซ้ําซ้อนกับ อสม. 
5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ อผส. 
6. ขาดการประชาสัมพันธ์ทําให้ผู้สูงอายุและชุมชนขาดความเช่ือมั่นและความร่วมมือ 
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ภาพท่ี 6.5.1 ปัจจัยส่งเสริมการทํางานของ อผส.  
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 สภาพแวดล้อมในชุมชน/สภาพพ้ืนท่ี
 การติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานของ อผส.

ผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ อํานาจหน้าท่ีของ อปท.
จํานวน อผส.ท่ีเพียงพอต่อการดูแลผู้สูงอายุ
นโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐ

การได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุและคนในชุมชน
การมีค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆแก่ อผส.

การอบรม จัดสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ อผส.
อผส. ต้องเป็นผู้มีจิตสาธารณะ เสียสละ

การมีงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อผส.

ร้อยละ

 

ภาพท่ี 6.5.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของ อผส.  

 


