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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

 การศึกษาผลการดําเนินงานศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน  ซ่ึงเปนการดําเนินการ
ตามโครงการนํารองของการจัดตั้งศูนยนี้ มีทั้งสิ้น 7 แหง อยูที่ภูมิภาค 6 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร    
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
 

1. ผลการวิจัย สรุปที่สําคัญ ดังนี ้
1.1 ผลการดําเนินงานตามขัน้ตอนของการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ 
       กระบวนการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ ประกอบดวย 8 ขั้นตอน คอื ขั้นตอนที่ 1 (การนํา 

เสนอแนวคิดเกี่ยวกับศูนยฯใหผูเกี่ยวของทกุภาคสวนเขาใจและยอมรับ) จนถึงขั้นตอนที่ 8 (ศูนยฯ ทําการ
วางแผนและดาํเนินกจิกรรมตางๆของศูนยฯ) ซ่ึงตองดําเนินการใหครบถวน ซ่ึงผูวิจยัใชเปนเกณฑ การวัด
ความสําเร็จ 

       ผูวิจัยพบวา ใน 7 ศนูยนั้นไดมกีารดําเนินการครบถวน 6 ศูนย  มีเพียง 1 ศูนย คอื ศอสช. 
กทม.เพชรทองคํา ที่ดําเนินการลุลวงเพียงขัน้ตอนที่ 1 
 

 1.2 ผลสําเร็จในการดําเนินงานทั้ง 7 ศอสช. 
       ผลสําเร็จในการดําเนินงานทั้ง 7 ศอสช. แบงไดเปน 4 กลุม ดังนี ้
       1) ศอสช. ท่ีประสบผลสาํเร็จมาก ไดแก 
  - ศอสช. อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
  - ศอสช. เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
  - ศอสช. องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง จังหวดัขอนแกน 
            ปจจัยทีน่ําไปสูความสําเร็จมาก มีดงันี้ 
  (1) มีการบริหารจัดการที่ดแีละมีประสิทธิภาพ 
  (2) ผูนํามีความชัดเจนใน 
   - แนวคิดในการจัดการสวัสดกิารทางสังคม 
   - แนวคิดในการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ 
   - การบริหารจดัการ 
  (3) การนําแนวคิดในการจดัตั้งศูนยอเนกประสงคฯ เขามาใชในการจัดตั้ง และบริหาร
ศูนยฯ 
  (4) การวางแผนการจัดใหบริการและกจิกรรม ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ 
  (5) ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของมีการรับรูขอมูลขาวสาร และมีความรูความเขาใจ
ในแนวคิดในการใหบริการสวัสดิการทางสังคมในรูปแบบศูนยอเนกประสงคฯ 
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     2) ศอสช.ท่ีประสบผลสําเร็จปานกลาง ไดแก 
  - ศอสช. องคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง จังหวดัชลบุรี 
           ถึงแมวา ศอสช. แหงนี้ยังไมมีสถานที่ทําการเปนของศูนยฯ อยางถาวร  แตมีการดําเนินการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพพอสมควร  มีการตั้งคณะกรรมการ 2 ระดับ คือ คณะกรรมการที่ปรึกษา 
และคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฯ การตั้งคณะกรรมการของ ศอสช.แหงนี้เปนรูปแบบผสมผสานที่
เหมาะสม สมาชิกและชุมชนใหความรวมมือดีตอการดําเนินงาน เนื่องจากประชาชนมีการรับรูและมี
ความรูเกี่ยวกับ ศอสช.พอสมควร 
 

     3) ศอสช.ท่ีประสบผลสําเร็จนอย มี 2 ศอสช. ไดแก 
  - ศอสช. เทศบาลตําบลบางระกํา จังหวดัพษิณุโลก 
  - ศอสช. องคการบริหารสวนตําบลสามพระยา จังหวดัเพชรบุรี 
         อาจกลาวสรุปไดวาทั้ง 2 ศอสช. ที่ประสบผลสําเร็จนอย มาจากปจจัยที่สําคัญ คือ ขาดการ
บริหารจัดการที่ดีของเจาภาพหลัก ผูนํา และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งเจาภาพหลักและเจาหนาที่
ของสํานักพัฒนาสังคมฯจังหวัด ที่มีการติดตามและใหคําแนะนํา (Supervisor) อยางไมใกลชิด (ศอสช.ทต.
บางระกํา) ทําใหการตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ขาดภาคประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในหลาย
ภาคสวน ที่ควรเขามามีสวนรวมในการบริหาร 
          การจัดตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาที่ยังไมเหมาะสม (ศอสช.อบต.สามพระยา) 
          จากเหตดุังกลาวสงผลใหการจดัการบริหารไมมีประสิทธิภาพ มผีลไปยังการดาํเนินการและ
การจัดกจิกรรมของทั้ง 2 ศูนยฯ 
 

     4) ศอสช.ท่ีไมประสบผลสําเร็จ (ในการจัดตั้ง) 
  - ศอสช.กทม.เพชรทองคํา จังหวัดกรุงเทพฯ 
          ปจจัยทีท่ําใหไมประสบผลสําเร็จที่สําคัญ คือ 
  1) ขาดความเอาใจใสและจริงจังจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ในทุกฝายของการดําเนินการ
จัดการโครงการนํารองของ ศอสช.แหงนี้ 
  2) ขาดการศึกษากฎระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดตั้ง ศอสช.ในชุมชน
เมือง วามีความเอื้อหรือไมเอื้อตอการจัดตั้งศูนยฯจึงทําใหขาดความชัดเจนในการขับเคลื่อน และการชี้แจง
ใหภาคประชาชนไดทราบจากทางเจาหนาที่ 
 

1.3 ประโยชนและคุณคาของการจัดตัง้ศูนยอเนกประสงคฯ 
       ศูนยอเนกประสงคฯ ทั้ง 7 เปนโครงการนํารอง และเพิ่งดําเนนิการได 2 ป และแตละศูนยฯ

แสดงผลการบริหารจัดการที่เหมือนและแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามบริบทการทํางานของแตละแหง ซ่ึง
ผลรวมจากการปฏิบัติงานของศูนยฯเหลานั้น ไดแสดงถงึประโยชนและคุณคาของการมีศูนยฯเหลานั้น
หลายประการ ซ่ึงสามารถประมวลเปนประเด็นสําคัญได 4 ประเด็น คือ 
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       ประเด็นท่ี 1  การจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนที่จัดตั้งในพื้นที่ตางๆ นั้น 
นับวาเปนการเติมชองวาง (Gap) ของการใหบริการสวัสดิการทางสังคมใหกับผูสูงอายุในชุมชน หรือใน
พื้นที่ที่คนเหลานั้นยังไมสามารถเขาถึงบริการในหลายรูปแบบที่ทางรัฐจัดให 

 

       ประเด็นท่ี 2 รูปแบบของการจัดตัง้ศูนยอเนกประสงคฯ เปนแบบศูนยที่มีสวัสดิการตอผูสูงอายุ 
(Well-Being Model) คือ เปนรูปแบบของการบูรณาการบริการตางๆ เขาดวยกัน โดยยึดผูสูงอายเุปน
ศูนยกลาง มุงพัฒนาและใหบริการแกผูสูงอายุอยางเปนองครวมในมิติ 6 ดานดวยกัน คือ อารมณและจิตใจ 
(Emotion Wellness) สติปญญา (Intellectual Wellness)  ดานกาย (Physical Wellness)  ดานสังคม (Social 
Wellness)  ดานจติวิญญาณ (Spiritual Wellness) และดานการพักผอนหยอนใจ (Vacational Wellness) ซ่ึง
การจัดบริการและกิจกรรมที่มีการบูรณาการเชนนี้ ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชวีิตของผูสูงอายุใหดีและ
มีความสุขมากขึ้น จากการดําเนินกจิกรรมใหผูสูงอายุเปนศูนยกลาง ทําใหผูสูงอายุมองเห็นคณุคาของ
ตนเองมากขึ้น ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น แสดงออกในการกระทําในกิจกรรมที่ตรงกับความ
ตองการของตน และยังเปนการใชสิทธิของผูสูงอายุที่ควรไดรับตามความเหมาะสมดวย   

 

       ประเด็นท่ี 3  การกระจายการใหบริการสวัสดิการทางสังคมใหกับผูสูงอายุในรูปแบบของ
ศูนยอเนกประสงคฯ โดยไดมีการสนับสนุนตามความเหมาะสมและศักยภาพของแตละองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ที่เปนเจาภาพหลักในการสนับสนุนงบประมาณ และดานอื่นๆ เชน สถานที่ เปนตน โดยมี
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปนแกนนําในการกําหนดรูปแบบในการใหบริการสวัสดิการทางสังคม ให
การสนับสนุนเปนที่ปรึกษา และเปนพี่เล้ียงใหขอแนะนําทางวิชาการ (Supervisor and Mentor Academic) 
และมีหนวยงานที่เกี่ยวของ  เขามาประสานและสนับสนุน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน 
ฯลฯ ทั้งนี้ไดจัดวางไวอยูแลว การดําเนินการในรูปแบบนี้เปนการปฏิบัติสนับสนุนนโยบายของรัฐในเชิง
กระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถิ่น 

 

       ประเด็นท่ี 4  การจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนขึ้นมา นับวาเปนการ
สรางใหเกิดทัศนคติ ความตระหนัก และจิตสํานึกที่ดี เกิดขึ้นกับประชาชน คือ 
  4.1 เปนการสรางพื้นฐานทางประชาธิปไตยใหกับประชาชน เพราะการจัดตั้งศูนยฯเกดิ
จากพื้นฐานความคิดความรวมมือจากชุมชนเปนฐาน (Community base Approach) 
  4.2 เกิดความรูสึกความเปนเจาของ (Sense of Belonging) เนื่องจากการใหบริการและ
ดูแลศูนยโดยคนในชุมชนนัน้ 
  4.3 เกิดความรูสึกรับผิดชอบในการดแูลรวมกัน (Sense of Responsibility)  ของคนใน
ชุมชน 
  4.4 เกิดความรวมมือระหวางคนในชุมชนกบัเจาหนาที่ทกุฝายที่เขามาเกีย่วของ และทกุ
ภาคสวน ทําใหเกิดความรวมมือที่ไปสูเปาหมายเดียวกนั (Collaboration) 
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  4.5 เกิดจากทุกฝายมีสวนรวม (Participation) 
  4.6 เพราะถือวาทุกภาคสวนเปนหุนสวนรวมกัน (Partnership) 
 

 1.4 การเปนแบบอยางทีด่ี (Best Practice) 
       ผลการศึกษาพบวา ศอสช.บางแหงมีการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี จนเปนปจจัยทีน่ําไปสู
ความสําเร็จของ ศอสช.นั้น และอาจนําไปเปนแนวทางปฏิบัติ หรือปรับใชกับ ศอสช.อ่ืนไดดังนี ้

ศอสช. Best Practice 
1. อําเภอเขาชัยสน 1. นําแนวคิดในการจัดตั้ง ศอสช.มาใชในการกอต้ัง

และการดําเนินงาน ทําใหเกิดการรวมมือกับหนวย 
งานอื่น และทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิภาพ 
2. มีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
3. เจาภาพหลักใหความสําคัญตอผูสูงอายุ และมี
ความเขาใจในแนวคิดของ ศอสช. 
4. ความเขมแข็งของคณะกรรมการบริหารศูนยฯและ
สมาชิก 
5. ลักษณะกิจกรรมที่จัดใหมีการบูรณาการในหลาย
มิติ และมีหลายรูปแบบ นําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของผูสูงอายุ 
 

2. ทม.สกลนคร 1. มีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
     - มีโครงสรางของคณะกรรมการทั้ง 3 ระดับ 
เช่ือมโยงอยางชัดเจน ทําใหเห็นการสนับสนุนการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
     - คณะกรรมการบริหารศูนยฯมีหลายภาคสวนของ
ประชาชน 
     - คณะกรรมการที่ปรึกษามีหลายภาคสวนของรัฐ 
เอกชน และประชาชน 

ฯลฯ    
2. ภาคประชาชนเขมแข็ง ทั้งที่เปนสมาชิกศูนยฯ ผูนํา 
และประชาชนทั่วไป 
3. เจาภาพหลักมีนโยบายอยางชัดเจนที่เกี่ยวกับ
ผูสูงอายุ 
4. ลักษณะกิจกรรมที่จัดใหมีการบูรณาการในหลาย
มิติ และมีหลายรูปแบบ นําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของผูสูงอายุ 
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ศอสช. Best Practice 
3. อบต.เขาสวนกวาง คณะผูบริหารเจาภาพหลัก (อบต.) มีการทํางานที่

เขมแข็ง รวมมือกับหนวยงานตางๆ เปนอยางดี จึงทํา
ใหเกิดผล คือ ศอสช.แหงนี้ไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานตางๆ อยางดีมาก 

 

2. แนวทางการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคฯ 
2.1 แนวทางในการดําเนินงานของ ศอสช.ในปจุบัน 
       2.1.1 ใหขยายผลการปฏิบัติงานของ ศอสช. ที่ประสบผลสําเร็จมาก และมีความพรอมที่จะ

ขยายผล ไดแก ศอสช.อําเภอเขาชัยสน และ ศอสช.ทม.สกลนคร สําหรับ ศอสช.อบต.เขาสวนกวางใหมี
การดําเนนิการสักระยะ เพื่อใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยนืจนอยูตัวแลว จึงคอยพิจารณาตั้งศูนยเครอืขาย
หรือศูนยบริวารแบบ 2 ศอสช. 

       2.1.2 สําหรับ ศอสช. ที่ประสบผลสําเร็จปานกลาง และปานกลางคอนขางต่ํา เจาหนาที่
พัฒนาสังคมจงัหวัดตองดูแลใหใกลชิด เนนเรื่องการบริหารจัดการ  รูปแบบกิจกรรม เปนตน สําหรับศูนย
ที่ยังไมเรียบรอยในเรื่องสถานที่ ควรมีการเรงรัด โดยประสานกับ   เจาภาพหลัก และคณะกรรมการ
บริหารศูนยฯ 

       2.1.3 สําหรับ ศอสช.อบต.สามพระยานั้น หลังจากการเลือกตั้งคณะกรรมการบรหิารสวน
ตําบล และไดคณะกรรมการบริหารสวนตําบลชุดใหมแลว สํานักงานพฒันาสังคมฯจงัหวัดควรเขาไปดูแล 
แนะนํา (Advise and Supervise) อยางใกลชิดเหมือนเดิม โดยเฉพาะเรือ่งการบริหารศูนยฯ และแนะนํา
กิจกรรม เพราะ ศอสช.แหงนี้มีปจจยัเอื้อทัง้ภายใน – นอกเปนพืน้ฐาน พรอมที่จะสนบัสนุนใหการ
ดําเนินงานกาวหนาอยูแลว 

       2.1.4 สําหรับ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา เสนอดังนี ้
                 แนวที่ 1 ถาตองการผลักดันใหเกิด เพื่อหารูปแบบของ ศอสช. ในเขตเมือง ควรมีการ

รวมมือระหวางผูบริหารระดับสูงของกระทรวง พม. กับทางกรุงเทพมหานครในสวนที่เกี่ยวของ เพือ่หารือ
ความเปนไปไดในการจัดตั้ง 

                 แนวที่ 2 หากการประชุม หรือมกีารพิจารณาแลว มีความเปนไปไมไดสูงในหลายดาน
ที่พิจารณา 

2.1 ใหยุตกิารดําเนินการการจดัตั้ง ศอสช.กทม.เพชรทองคํา 
2.2 และควรมกีารถอดบทเรียนแหงความไมประสบผลสําเร็จของการตัง้ ศอสช. 

ในเขตเมืองดวย 
 

2.2 แนวทางการจัดตั้ง ศอสช.ในอนาคต 
       ศอสช.ยังมีความจําเปนท่ีตองเกิดขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาค เพื่อเปนการเติมเต็มของการ

ใหบริการและสวัสดิการทางสังคมใหกับผูสูงอายุในชุมชนท่ีอยูระดับตําบลที่ยังเขาไมถึงบริการสวัสดิการ
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ทางสังคม การมี ศอสช.เกิดขึ้นเทากับชวยสรางสะพานเชื่อมโยงการเขาถึงของผูสูงอายุไดดีอีกทางหนึ่ง 
โดยยังคงอยูภายใตการดูแล และการสนับสนุนจากหนวยงานที่อยูภายใตองคกรการปกครองสวนทองถ่ิน 

       สําหรับการจัดตั้ง ศอสช.ในภูมิภาคยังคงรูปแบบใหหนวยงานภายใตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อบต./เทศบาล) เปนผูดูแล สนับสนุนงบประมาณ หรือบางเรื่องท่ีจําเปน เชน สถานที่ สวนทาง
วิชาการ และเทคนิคยังคงเปนของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และกระทรวงอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

2.3 แนวทางการจัดตั้ง ศอสช.ในเขตเมือง 
       ควรมีการศึกษาหารายละเอียด 

2.3.1 ที่จะบอกแนวทางความเปนไปไดมากนอยเพียงไรเกี่ยวกับ 
- กฎระเบยีบ ขอบังคับ 
- เจาภาพหลักเปนใคร 
- ใครเปนผูใหการสนับสนุน 

- งบประมาณ 
- วิชาการ 

   - สถานที่/อุปกรณ 
   - บุคลากร 
         ฯลฯ 

   - ปญหาอุปสรรคที่จะเกดิขึ้นขางหนา 
หากการประชมุพบวามีทางเปนไปได คอยสานตอในระดับรองลงมาจนถึงระดับ

ปฏิบัติ 
2.3.2 เนื่องจากในพื้นที่เขตเมืองมีหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลายหนวยงาน ที่

ใหบริการในลักษณะที่ใกลเคียงอยูแลว ผูรับผิดชอบควรจะตองศึกษาใหละเอียดกอนดําเนินการ เพื่อ
หลีกเลี่ยงความขัดแยงหรือซํ้าซอนที่อาจจะเกิดขึ้นได 
 

3. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย   

1) เนื่องจากการดําเนินงาน ศอสช. จะตองอยูภายใตการดแูลและสนับสนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จึงควรมีการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
กระทรวงมหาดไทย และสํานักงบประมาณ เพื่อหาขอตกลงหรือวางระเบียบการจายเงิน เพื่อใชในการ
บริหารงานและกิจกรรมของ ศอสช. ใหคลองตัวและถูกตองเปนแนวทางเดียวกัน 

2) เนื่องจากการจัดบริการสวัสดิการสังคมใหผูสูงอายุในรูปแบบศูนยอเนกประสงค
สําหรับผูสูงอายุในชุมชนเปนแนวคิดใหม และเปนการจัดทําโดยใหหนวยงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนเจาภาพหลักในการดูแล และสนับสนุน  ดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ตองรวมมือกับ
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กระทรวงมหาดไทยจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรที่จะตองเกี่ยวของกับแนวคิดดังกลาว รวมถึงตองให
ความรู แนวคิดการใหบริการสวัสดิการทางสังคมที่เกี่ยวกับกลุมเปาหมายที่กระทรวงกําหนดไว เพื่อให
บุคคลเหลานี้มีฐานความรูความเขาใจที่เกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคมใหถูกตองทางวิชาการ ทั้งในเชิง
ทฤษฎี และปฏิบัติในการทํางานดานนี้มากยิ่งขึ้น 

3) นอกเหนือจากการใหคําแนะนําแลว ควรตองมีการติดตามงาน (Monitoring) เปน
ระยะ สําหรับโครงการที่เร่ิมปฏิบัติใหม และแนวคิดใหมๆ โดยใชระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปก็ได จะได
ทําใหทราบปญหา หรืออุปสรรคบางอยางของการเพิ่งเริ่มตนสิ่งที่เปนสิ่งใหม (Innovation) โดยใช CIPP 
Model เขาชวยในการติดตามและประเมินผล 

4) การสรางความเชื่อมโยงกับเครือขายภาคเอกชนเปนเรื่องสําคัญ เพราะการจัด
สวัสดิการทางสังคมใหกับชุมชน ไมจําเปน หรือตองเปนหนาที่ของภาครัฐเทานั้น ควรเปดโอกาสใหทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ดังนั้นเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวน
รวมในการเปนหุนสวน (Partnership) รับผิดชอบดวย เพราะจะทําใหเกิดความเขาใจในสถานการณทาง
สังคม (Social Situation) ในชุมชนอยางดี นอกจากนี้ทําใหเกิดความเขาใจ มีการรวมมือ (Collaboration) 
อยางดี และทําใหเกิดภาคีการรวมมือระหวางประชาชนในชุมชน ภาครัฐ และเอกชน เขามาดูแล
กลุมเปาหมายในสังคม (ไมเฉพาะผูสูงอายุเทานั้น) ไดใกลชิดมากขึ้น 
 

     3.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ มี 7 ประเด็น คือ 
  7.2.1 การสรางความมีสวนรวมของชมรม/ผูสูงอายุ 
  7.2.2 การสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  7.2.3 ความเขมแข็งของคณะกรรมการ ศอสช. 
  7.2.4 การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ 
  7.2.5 การพึ่งตนเอง 
  7.2.6 สถานที่/อุปกรณ 
  7.2.7 การจัดกิจกรรม 
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Executive Summary 
 
 Performance assessments have been conducted on the seven Multipurpose Senior 
Center in Community (MSCC) which are pilot projects of the Ministry of Social 
Development and Human Security. Six of the centers are located in provinces and one is in 
Bangkok Metropolitan area. 
 
 The significances of results are summarized as followed. 
 
1. Finding of research 
 

1.1 Assessment of results of the Establishment of the MSCC 
      The road map of the establishment of an MSCC comprises of eight phase with 

Phase 1 defined as the acceptance of the philosophy of the MSCC and Phase 8 defined as 
the center produces definitive operational plan(s) and carried out the planned activities. 
       It is clear that six of the seven pilot centers studied in this project have attained 
all the eight phase of the stipulated development. Petch Thong Kam MSCC has attained 
only the phase one. 
 

1.2 The achievement of the studied MSCC 
       1. The achievement of the seven MSCC studied can be classified into four 
distinctive groups, namely : 
 

Highly  
successful 

Mid-level 
successful 

Low-level 
successful 

Limited  
successful 

MSCC Khao Chai 
Son District, 
Pattalung Province 
 
MSCC Sakol 
Nakorn City 
Municipality, Sakol 
Nakorn Province 
 
MSCC of Sub-
district 
Administrative 
Organization * 
Khao Saun Kwang, 
Khon Kaen Province 

MSCC of  SAO 
Nong Hieng, 
Cholburi Province 

MSCC Bang Ra 
Kam Sub-district 
Municipality, 
Phitsanuloke 
Province 
 
MSCC of SAO Sam 
Pra Ya, Petchaburi 
Province 

MSCC Petch Thong 
Kam of Bangkok 
Metropolitan Area 

 
       2. Factors of the successful in each level of MSCC 

2.1 The highly successful MSCC show the following characteristics : 
      1) Good and effective management system ; 

2) Leader(s) demonstrate clear understanding in the concepts of 
organizing social welfare system ; the fundamental concept of MSCC operating ; and 
practice of good management ; 

      3) Follow the concept of MSCC in details ; 
4) The system of social services and activities directly affective quality 

of life for the senior citizen ; 
5) The citizen and agencies involved are knowledge and understanding 

of concepts of providing social services in the format of MSCC. 
  
* Sub-district Administrative Organization = SAO 
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2.2 The mid-level successful MSCC 
        It shows clearly that the management of the center in quite effective for 
example : the appointment of the Advisory Committee and the Executive Committee with 
well-balanced memberships and the citizen are well aware of the concept and fundamental 
practice of MSCC. 
 

2.3 The low-level successful MSCC 
                   However, they demonstrate common characteristics of lack of good 
management among “The principle local agency”, operating officials and leader of 
executive committee ; Poor and distant supervision and follow-up activities (as in Bang Ra 
Kam Sub-district Municipality MSCC) and lack of citizen and related agencies 
participations or the advisory board is not suitable (such as Sam Pra Ya MSCC). 
 

2.4 The MSCC with limited success 
                   Petch Thong Kam MSCC demonstrate lessons learned for future 
organizers of MSCC as follows : 
        1) Insufficient commitment and supervision of officials of nearly all 
involved agencies. 
        2) Insufficient study and insights about the applications of MSCC 
concept in urban community (which largely differs from rural communities). This gap leads 
to lack of focus in official-citizen communication and direction of drive of the projects. 
 

 1.3 Beneficial contributions of MSCC to Public Social Services and Welfare 
 
       There are four dimensions of MSCCs’ beneficial contributions ; there are : 
 
       Dimension 1 
  Reduction of “Gap” in social services for senior citizen. MSCCs enable the 
government to provided more diversify social services to senior citizen in otherwise 
inaccessible communities or areas ; 
       Dimension 2 
  Uplifting self-value of senior citizens through MSCC’s integrated and 
comprehensive actions and activities. This is generated by the concept of MSCC which 
emphasizes integrative welfare for senior citizen using “Well-being Model” which is 
people-centered and integrated 6 areas contributing to “Wellness”, that is Emotion, 
Intellectual, Physical, Social, Spiritual, and Vacational Wellness. This MSCC approach has 
proven results that quality of life of senior citizen is markedly improved ; the senior 
citizens enjoy and happy more opportunities to express themselves in varied activities, 
including their rights. All these possibility enhances self-perception and self-value of the 
senior citizens. 
       Dimension 3 
  The MSCCs operations in effect support the government policy of 
divestment of local administrative authorities. The distribution of social-welfare services to 
the local administrative authorities through MSCC program Ministry Social Development 
and Human Security (MSDHS) as core authority, responsible for designing, supporting, 
mentoring and coordinating activities of other ministries such as Ministries of Public 
Health, Ministry of Labor and amounts to divesting more authorities to the local 
administrative organization. 
       Dimension 4 
  The establishment of MSCC and accompanying activities naturally and 
(almost) automatically raise positive awareness, perception and consciousness of the people 
in the following ways : 
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  4.1 Cultivation of community-based democracy ; 
  4.2 Create sense of belonging among citizen towards their community ; 
  4.3 Create sense of (common) responsibility among the citizen. 
  4.4 Stimulate the collaboration between local citizen and government 
officials. 
  4.5 Create opportunity of frequent participation of all sectors of the 
community and society ; 
  4.6 Create opportunity to strengthen the “bond-of-partnership” among 
members of community and other agencies. 
 
 1.4 Best Practice 
       The results of this study reveal many good practices at each locations which can 
be valuable lesson-learned to managers and members of others or future MSCC. 
 

MSCC Best Practices 
 
Khao Chai Son District 

 
1. Apply the  MSCC concept at all stages of 
development with desirable results 
especially the positive participation of all 
concerned ; 
2. Demonstrate good and effective 
management. 
3. Principle local authority awareness to 
senior citizen and clear the MSCC concept. 
4. Strengthen of executive committee and 
member. 
5. There are varieties of activities which 
integrate in many aspects bring to good 
quality of life senior citizen. 
 

Sakol Nakorn City Municipality 1. Demonstrate good and effective 
management practices with clear linkage 
between the three levels of committee ; 
executive, consultative committee and 
provincial committee are composed of 
varied agencies (private and public) and 
groups. 
2. Strong participation and contribution 
from the citizen sector. 
3. Principal local authority aware for senior 
citizen and clear the concept of MSCC. 
4. Innovative and integrative in design and 
implementation of activities resulting in 
improvement of quality of life of the target 
group. 
 

Khao Saun Kwang SAO     The local principal agency is enthusiastic 
and coordinate well with all concerned 
agencies gaining remarkable cooperation. 
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2. Future operative direction of MSCC 
 2.1 Current trend and direction 
       2.1.1 Continue to expand the operations of the successful MSCC at Khao Chai 
Son and Sakol Nakorn which are most advanced and well established so that the two 
centers can deliver a comprehensive services to the location and after that establish a 
network of associate center in nearly areas. 
       For the center at Khao Saun Kwang which is also highly successful but not yet 
most strengthen, therefore this MSCC should be supported to develop to capability up to 
the level of Khao Chai Son and Sakol Nakorn along the same path. 
       2.1.2 The centers which attain a moderate or low success should be supervised 
and supported closely by provincial representatives of the Ministry so as to raise their level 
of achievement and potential capability. 
       2.1.3 The Sam Pra Ya center should receive supervision and supports especially 
in management capabilities so that the center could more fully utilized its existing 
potentials to become and example in the future. 
 
 2.2 Future trend 
       The MSCCs are needed in the provincial as a fulfillment of social services and 
welfare for senior citizen which can be regard as a bridge linking senior citizen which 
society such under the responsibility and support (such as budget) of local administrative 
authority. In operation matter with academic and technical support from Ministry Social 
Development and Human Security and other related ministries. 
 
 2.3 Future direction of urban MSCC 
       The lesson learn from Petch Thong Kam center indicates that there needs to 
acquire more detailed knowledge and clears understanding before re-initiate the program 
once more. 
       Some of critical issues that needed to be more understood are : 
       2.3.1 Who’s the principal operating agency and responsibility such budget, 
personal, place etc. 
       2.3.2 Define clearly the role, supports and commitment of agencies to be 
involved ; 
       2.3.3 Areas of judiciary overlapping authority. 
       These studies should be conducted at the policy level down to field operations. 
 
3. Recommendations 
 3.1 On Policy matters 
       1) Because the establishment and operating of MSCC will be within the 
jurisdiction of local administration agencies, therefore, there should be serious discussion 
among high level administrator of the Ministry of Social Development and Human 
Security, Ministry of Interior and Bureau of Budget to reach a common standardized 
agreement on the budgetary requirements and regulations for effective disbursement of 
funds of the MSCC. 
       2) The concept of the “ MSCC ” is new in the context of social services in 
Thailand, as such the concept and policy of the program must be brought and explained to 
whosoever would be involved very clearly and thoroughly. The Ministry of Social 
Development and Human Security and its provincial officers must make full commitment 
and closely cooperate with local administrative authorities. 
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       3) To back up the advices and consultancy, the principal initiating agency must 
design a comprehensive and effective monitoring system and procedures of the project  
by CIPP Model on such matters as  a) the local Context   b) necessary Inputs   
c) implementation Processes  and d) Product or outcome. This must be part of the pre-
project feasibilities assessment. 
       4) Create cooperation network with private sector (enterprises) with the aim of 
establishing collaboration and partnership to support the implementation of projects. 
 
 3.2 On operation matters 

       There are seven issues that must be clearly designed for effective implementation 
of the project: 

       3.2.1 Building of participation of organizations of senior citizen; 
       3.2.2 Meaningful supports form local administrative authorities; 
       3.2.3 The strengths and effectiveness of the MSCC committee. 
       3.2.4 Wider supports from other Government agencies and private organizations; 
       3.2.5 Self supporting and self-sufficiency of the project. 
       3.2.6 Adequacy of necessary facilities 
       3.2.7 Nature and diversities of activities. 
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การศึกษาผลการดําเนินงาน 
ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 

 

บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคหลักของการศึกษาผลการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุใน
ชุมชน 1) ศึกษาผลการดําเนินงานของศูนยฯ  2) เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของศูนยฯ  3) ปจจัยที่มีผล
ตอการดําเนินงานศูนยฯ และ 4) หาแนวทางในการดําเนินงานของศูนยฯ   ศึกษาในพื้นที่ศูนยนํารอง 7 
แหง อยูในภูมิภาค 6 แหง และกรุงเทพมหานคร 1 แหง เก็บขอมูลเชิงปริมาณโดยการสัมภาษณจาก
ผูรับบริการในศูนยฯพื้นที่นํารองทั้ง 7 แหง จํานวน 397 คน เก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณเชิงลึกจาก
เจาหนาที่ และบุคลากรที่เกี่ยวของ : องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  คณะกรรมการบริหารศูนยฯ  ผูแทน
กระทรวงหลัก  และผูนําชุมชน 
 ผลการดําเนินงานของศูนยฯ ศึกษาจากความพึงพอใจของผูรับบริการใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) 
ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการ ประกอบดวย 7 ดาน คือ สถานที่  ลักษณะกิจกรรมที่จัดให  
ลักษณะการใหบริการ  การใหบริการของบุคลากร  งบประมาณ  การกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ  
และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินงาน และ 2) ความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากการ
บริการ 
 ผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ นํามาบูรณาการกัน สรุปเปนผลการวิจัยที่สําคัญ ดังนี้ 
 

1. ผลการศึกษาจากการวิจัย 
 1.1 ผลการดําเนินงานตามขัน้ตอนของการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ 
       พบวามี 6 พื้นที่ ศอสช.ที่ผาน 8 ขั้นตอนของการดําเนินงานที่สํานกัสงเสริมและพิทักษ
ผูสูงอายุไดกําหนดไว คือ จากขั้นตอนที่ 1 ขั้นการรับการเผยแพรแนวคดิรูปแบบของศูนยอเนกประสงคฯ 
จนถึงขั้นที่ 8 คือ ศูนยฯมกีารวางแผนและดําเนินกิจกรรมตางๆ และมีเพียง 1 ศอสช.ที่ผานเพียงขั้นตอนที่ 
1 คือ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา 
 

 1.2 ผลสําเร็จในการดําเนินงานทั้ง 7 ศอสช. แบงไดเปน 4 กลุม ดังนี ้
       1) ศอสช.ท่ีประสบผลสาํเร็จมาก ไดแก 
  - ศอสช. อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
  - ศอสช. อําเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร 
  - ศอสช. องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง จังหวดัขอนแกน 
       2) ศอสช.ท่ีประสบผลสาํเร็จปานกลาง ไดแก 
  - ศอสช. องคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง จังหวดัชลบุรี 
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       3) ศอสช.ท่ีประสบผลสาํเร็จนอย ไดแก 
  - ศอสช. เทศบาลตําบลบางระกํา จังหวดัพษิณุโลก 
  - ศอสช.องคการบริหารสวนตําบลสามพระยา จังหวัดเพชรบุรี 
       4) ศอสช.ท่ีไมประสบผลสําเร็จ (ในการจัดตั้ง) ไดแก 
  - ศอสช.กทม.เพชรทองคํา 
 

 1.3 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในกระบวนการบริการในภาพรวมทั้งหมด 
       พบวาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในกระบวนการบริการในภาพรวมของผูรับบริการมี
ความพึงพอใจตางกัน โดยมี 3 พื้นที่ ศอสช.ที่มีความพึงพอใจระดับมาก คือ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน  อบต.
เขาสวนกวาง  และ ทม.สกลนคร นอกนั้นพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 

 1.4 ความพึงพอใจตอประโยชนท่ีไดรับจากบริการของผูรับบริการ 
       ผลการศึกษาพบวาในการดําเนินงานสวนนี้ มีผูรับบรกิาร 6 ศอสช.ที่เห็นวา ตนเองมีความพึง
พอใจระดับมากตอประโยชนที่เกิดขึน้หลังจากไดรับบรกิารหรือเขารวมกิจกรรม มีเพียง ศอสช.เดยีวที่พึง
พอใจระดับปานกลาง คือ ศอสช.อบต.สามพระยา 
 

 1.5 การเปนแบบอยางทีด่ี (Best Practice) 
       ผลการศึกษาพบวา ศอสช.บางแหงมีการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี จนเปนปจจัยทีน่ําไปสู
ความสําเร็จของ ศอสช.  มี 3 ศอสช. คือ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน  ศอสช.ทม.สกลนคร  และ ศอสช.อบต.
เขาสวนกวาง ซ่ึงการเปนแบบอยางที่ดีนี้เหมือนกันทั้ง 3 ศอสช. คือ มีการจัดการบริหารที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ วิสัยทัศนของผูนํา เจาภาพหลัก และการจดักิจกรรมที่เอื้อตอผูสูงอายุ 
 

 1.6 ปจจัยท่ีเอ้ือและไมเอ้ือตอผลสําเร็จในการดําเนินงานของ ศอสช. 
       ปจจัยท่ีเอ้ือ 

1. การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯที่มีภาคประชาชนรวมดวย 
2. โครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน 
3. การไดรับการสนับสนุนจากเจาภาพหลกั 
4. ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานหลัก และหนวยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
5. ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของ 
    มนุษย (สวนกลาง) และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
    จังหวดั (ระดับจังหวัด) 
6. กิจกรรมที่จดัใหมกีารบูรณาการ มีหลากหลายรูปแบบที่ชัดเจน 
7. การเสนอโครงการขอเงินทุน 
8. การใชทรัพยากรทุนทางสงัคมที่มีอยูในพื้นที่นั้น 
9. มีการรับรู และมีความเขาใจในแนวคิดการจัดตั้ง ศอสช. 
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       ปจจัยท่ีไมเอ้ือ 
1. การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯที่ยังไมเหมาะสม มีภาคประชาชนเขา 
    มารวมนอยมาก 
2. ปจจัยภายในตัวของเจาภาพหลัก 
3. ลักษณะกิจกรรมที่จัดยังไมชัดเจน 

 

2. แนวทางการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคฯ 
 2.1 ในปจจุบัน 

       2.1.1 ใหมกีารดําเนนิการตอใน 6 ศูนย โดยตองมีการพัฒนาศักยภาพ และปรับปรงุแกไข 
ตามปจจัยทีเ่อือ้ และไมเอื้อที่มีอยู 

       2.1.2 ทําการขยายผลการดําเนินงาน โดยจัดตั้งศนูยเครือขาย หรือศูนยบริวารของ ศอสช.
อําเภอเขาชัยสน และ ทม.สกลนคร สําหรับ ศอสช.อบต.เขาสวนกวางใหมกีารดําเนินงานอีกสักระยะ 
เพื่อใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืนจนอยูตัวแลว จึงคอยพจิารณาขยายผลการดําเนินงาน 

       2.1.3 สวนศูนยฯที่ประสบผลสําเร็จปานกลาง และประสบผลสําเร็จนอย ทั้ง 3 ศอสช. คือ 
ศอสช.อบต.หนองเหียง (ปานกลาง)  และ ศอสช.ทต.บางระกํา และ อบต.สามพระยา (ผลสําเร็จระดับ
นอย) ตองไดรับการแกไข ปรับปรุง :- 

                   1) ทั้ง 3 ศูนยฯนัน้ เจาหนาที่สํานักพัฒนาสังคมฯจังหวัดตองมาเปนผูแนะนาํและพี่
เล้ียงในดานวชิาการ หรือหลักการที่จําเปน (Supervisor and Mentor Academic) อยางใกลชิด โดยเฉพาะ
เร่ืองการบริหารจัดการศูนยฯ รูปแบบการจดัตั้งคณะกรรมการศูนยฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา ฯลฯ ของ 
ศอสช.ทต.บางระกํา และ ศอสช.อบต.สามพระยา  

                   2) สําหรับ ศอสช.อบต.สามพระยา หากไดรับการดูแลที่ใกลชิดและขอแนะนําทีด่ี   
จะมีความกาวหนา เพราะมปีจจัยเอื้อทั้งภายในและภายนอกที่ดีมาก 

                   3) สําหรับศูนยฯทั้ง 2 ศูนยที่ประสบผลสําเร็จนอยนัน้ ควรมีการสัมมนา แลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็ซึ่งกันและกัน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแกไข 

                   4) สําหรับ ศอสช.ที่ยังมีความไมเรียบรอยในเรื่องสถานที่ ทางสํานักงานพัฒนาสังคมฯ
ระดับจังหวดัควรมีการติดตามและเรงรัด โดยประสานกบัเจาภาพหลัก และคณะกรรมการบริหารศูนยฯ 

       2.1.4 สําหรับกรณี ศอสช.กทม.เพชรทองคํา ใหขอพจิารณาดังนี ้
      แนวทางที่ 1 ถาตองการใหเกิดรูปแบบ ศอสช.ในเขตเมอืง ตองมีการปรึกษาหารือ และ
รวมมือกันระหวางผูบริหารระดับสูงของกระทรวง พม. กับทางกรุงเทพมหานคร ในสวนที่เกีย่วของ และ
รวมทั้งชมรมผูสูงอายุ กทม.เพชรทองคําดวย เพื่อหารือความเปนไปไดในการจดัตั้ง 
      แนวทางที่ 2 หากประชุมหารือแลว มีความเปนไปไมไดสูงในหลายดาน ใหยุติการ
จัดตั้ง ศอสช.นี้ 
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2.2 ในอนาคต 
       ควรมีการจัดตั้ง ศอสช.ในภูมภิาค เพราะเปนการชวยเติมชองวางใหประชาชนในภูมิภาคทีย่ัง
เขาไมถึงบริการสวัสดิการทางสังคมที่รัฐจัดให โดยอยูภายใตการสนับสนุนจากหนวยงานที่ขึ้นกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน สําหรับทางดานวิชาการและเทคนคิยังคงใหกระทรวงการพัฒนาสังคมฯเปนแกนนํา
หลัก และมกีระทรวงอื่นที่เกีย่วของเปนผูสนับสนุน เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน เปนตน 
 

 2.3 แนวทางการดําเนินงานในเขตเมือง 
       2.3.1 ควรมีการศึกษาถึงอุปสรรค หรือขอจํากัด จากกรณีศึกษา ศอสช.กทม.เพชรทองคํา เพื่อ
เปนแนวทางในการจัดตั้งในเขตเมือง 
       2.3.2 ในขณะเดียวกนัก็ศกึษาถึงแนวทางความเปนไปไดที่จะเกดิ ศอสช.ในเขตเมือง และควร
มีการพิจารณาวามีความซ้ําซอนกับหนวยงานอื่นที่ใหบริการลักษณะเดยีวกันหรือไม 
 

3. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 3.1 เชิงนโยบาย 
       3.1.1 ในเรือ่งระเบียบการเบิกจายและสวนของงบประมาณที่ไดจากเจาภาพหลัก ยังมีความไม
ชัดเจนในเรื่องนี้อยู ดังนั้นควรมีการปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ  กระทรวงมหาดไทย  และสาํนักงบประมาณ  และรวมถึงหนวยงานทีเ่กีย่วของ เชน 
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ เขารวมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติดําเนนิงาน
ใหชัดเจน ถูกตอง และมีการปฏิบัติเหมือนกันทกุที่ของผูที่อยูในระดบัปฏิบัติ 

       3.1.2 เนื่องจาก ศอสช.เปนแนวคิดใหม ตองมีการเผยแพรแนวคิดนี้ใหกับผูเกี่ยวของ 
โดยเฉพาะเจาหนาที่ในพื้นที่ที่จะตองเปนเจาภาพหลักดูแลสนับสนุน ศอสช. กระทรวงการพัฒนาสังคม
ตองเปนผูถายทอดแนวคิดนี้ โดยมีการรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) อยางใกลชิด 

       3.1.3 นอกเหนือจากการใหคําแนะนําแลว ตองมีการติดตามผลงาน (Monitoring) การ
ดําเนินงานในขั้นตน และพอไปไดสักระยะแลวทําการประเมินผล หรือจะใชการประเมินผลแบบ      
CIPP Model  มาใชตั้งแตการเริ่มตั้งโครงการจนจบโครงการก็ได  ก็จะทําใหมีการประเมินโครงการตั้งแต
เร่ิมจนจบ 
    - บริบท (Context) 
    - ปจจยันําเขา (Input) 
    - กระบวนการ (Process) 
    - ผลการดําเนนิงาน (Product) 

                โดยเฉพาะการประเมินผลเบื้องตน  ในสวนที่เปนบริบท และปจจัยนําเขา   จะเปน
การศึกษาความเปนไปได (Feasibility) ที่จะเกิดศูนยนั้นๆ 
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       3.1.4 สรางเครือขายใหเกิดขึ้นกับภาคเอกชน โดยขยายแนวคิดและผลงานไปยังภาคเอกชน
ใหเขามามีสวนรวมในการรวมมือ (Collaboration) และเปนหุนสวนที่ดี (Partnership) ในการสนับสนุน
โครงการที่เกิดขึ้น 
 

 3.2 เชิงปฏิบัติ  มี 7 ประเด็น คือ 
3.2.1 การสรางความมีสวนรวมของชมรม/ผูสูงอายุ 

   3.2.2 การสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   3.2.3 ความเขมแข็งของคณะกรรมการ ศอสช. 
   3.2.4 การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ 
   3.2.5 การพึ่งตนเอง 
   3.2.6 สถานที่/อุปกรณ 
   3.2.7 การจัดกจิกรรม 
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Assessment on Implementation of 
Multipurpose Senior Center in Community 

 
Abstract 

 
 The objectives of this assessment are four folds : 1) to assess the operational results 
of the Multipurpose Senior Center in Community(MSCC) ;  2) to make comparisons of the 
operational results among the MSCC ;  3) to find out factors affecting the efficiency and 
effectiveness of each centers ;  and 4) to find out the trend of the operations of the centers. 
 The assessments are conducted at the areas covered by each of the seven pilot 
centers located in six local administrative regions and one pilot center in the Bangkok 
Metropolitan Area. 
 Quantitative data are obtained by interviews schedule of 397 recipients of services 
provided by the seven areas of assessment; in-depth interview is the qualitative method for 
gathering the data from the officials and involved personels ;  the local administration 
agencies, executive committee of each center and local leaders. 
 The assessments are carried out in two main issues that are 
 
 1) The satisfactions of recipients towards the processes of service delivery in 
seven centers, namely ;  the features of location provided services, delivered services, the 
service delivery by personel, budgetary, the decision to select target group(s) and the 
conduct(s) of the centers ’executive committees, and  
 2) The recipients’ satisfactions to services benefit from the centers’ operations  
 
      The qualitative and quantitative results of the assessments are integrated into this 
report as follow : 
 
1. The Results 

1.1 Assessment of results of the Establishment of the MSCC 
      The road map of the establishment of an MSCC comprises of eight phases with 

Phase 1 defined as the acceptance of the philosophy of the MSCC and Phase 8 defined as 
the center produces definitive operational plan(s) and carried out the planned activities. 
       It is clear that six of the seven pilot centers studied in this project have attained 
all the eight phases of the stipulated development. Petch Thong Kam MSCC has attained 
only the phase one. 
 

1.2 The achievement of the studied MSCC 
       1. The achievement of the seven MSCC studied can be classified into four 
distinctive groups, namely : 
 

Highly  
successful 

Mid-level  
successful 

Low-level  
successful 

Limited  
successful 

MSCC Khao Chai Son 
District, Pattalung 
Province 
 
MSCC Sakol Nakorn 
City Municipality, 
Sakol Nakorn Province 
 
MSCC of Sub-district 
Administrative 
Organization * 
Khao Saun Kwang, 
Khon Kaen Province 

MSCC of  SAO Nong 
Hieng, Cholburi 
Province 

MSCC Bang Ra Kam 
Sub-district 
Municipality, 
Phitsanuloke Province 
 
MSCC of SAO Sam Pra 
Ya, Petchaburi 
Province 

MSCC Petch Thong 
Kam of Bangkok 
Metropolitan Area 

 

* Sub-district Administrative Organization = SAO 
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1.3 Over-all satisfaction of recipients 
       It is found that the recipients in the high-success centers (Khao Chai Son, Khao 
Suan Kwang and Sakol Nakorn) are very satisfied with the services and participative 
activities provided by the centers. The recipients of other centers express moderate 
satisfaction. 
 
 1.4 Recipients satisfaction on benefits of the program 
       It is found that six centers except recipients in area of Sam Pra Ya center 
express high satisfaction towards received services and participation in activities. The 
recipients in Sam Pra Ya area express moderate satisfaction. 
 

1.5 Best Practices  
       The results of the study show that three highly successful centers (i.e. Khao Chai 
Son, Khao Suan Kwang and Sakol Nakorn) exhibit common best practices in good and 
effective management, leadership’s vision, commitment of principal local agency and the 
provision of activities that not only attractive and interesting but also give real benefits to 
members. 
 
 1.6 Enabling Factors and Disabling Factors 

       The assessment finds the followings : 
 
       1.6.1 Enabling Factors to the successful operation of the center : 

a) The appointment of people participation in the center executive  
    committee ; 
b) Clearly defined organization structures and procedures ; 
c) Support from principal project owner; (local administration organization) 
d) Support from principal agency and related  agencies; 
e) Support from central authority (Ministry of Social Development and  
    Human Security  and Provincial Social Development and Human Security  
    Authority) ; 
f) Well-defined, diversed and integrated activities ; 
g) Effective fund-raising for projects ; 
h) Utilization of local social capital ; 
i) Awareness, knowledge and understanding of the concepts about “ the  
    center ”. 
 

       1.6.2 Disabling Factors are : 
a) Inappropriate appointment of center executive committee especially  
    under representation from the people ; 
b) Internal problem(s) of the project owner ; 
c) Diffused objectives and purpose of project’s activities. 
 

2. Operating direction of MSCC 
 2.1 Current 
       2.1.1 Continue the operation of the six successful center by further developing 
the enabling factors and disabling factors as appropriate to each centers. 
       2.1.2 Expand the operations of Khao Chai Son and Sakol Nakorn by establish 
networks of sub-centers in the areas. For Khao Suan Kwang center should be procedure 
about one year to become more strong and sustainable position, before expansion linkage. 
       2.1.3 As for the remaining three centers (Nong Hieng, Bang Ra Kam and Sam 
Pra Ya) should be improved in the following area : 
     1) The three centers should be closely supervised, advised and evaluate 
regularly by representatives from provincial of Social Development and Human Security 
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Office, especially the matters of management and the structures and systems of committees 
of the center ; 
     2) Sam Pra Ya MSCC shows high potential of enabling factors and 
therefore should be assisted so as to utilize the potential fully. 
     3) For the two MSCCs are less achievement (Bang Ra Kam and Sam Pra 
Ya) should be joined seminar for sharing experience and find the means together for 
developing and rectifying the short-coming. 
     4) There are imperfect in location and building in some centers (Nong 
Hieng and Bang Ra Kam). The provincial offices principal local agencies and executive 
committee should give close attention and fulfill the necessary requirement. 
 

 2.2 Future 
      More MSCC are needed in the provincial settings as a fulfillment of social 

services and welfares for senior citizens which can be regard as a bridge linking senior 
citizen with society. Such project should be the responsibility and supports of local 
administrative authorities. 
 

 2.3 Future direction of urban MSCC 
       The lesson learn from Petch Thong Kam center indicates that there needs to 
acquire more detailed knowledge and clears understanding before re-initiate the program 
once more. 
       Some of critical issues that needed to be more understood are : 
       2.3.1 Who’s the principal operating agency and responsibility such budget, 
personal, place etc. 
       2.3.2 Define clearly the role, supports and commitment of agencies to be 
involved ; 
       2.3.3 Areas of judiciary overlapping authority. 
       These studies should be conducted at the policy level down to field operations. 
 
3. Recommendations 

3.1 On policy matters 
       3.1.1 There is no clearly defined budgetary procedure and operating financial 
rules. This hinder greatly the activities of the MSCC. There should be a serious and 
purposeful discussion between Ministry of Social Development and Human Security, 
Ministry of Interior, Bureau of Budget and Office of Auditor General to reached a 
standardized financial procedures for the operating agencies. 
       3.1.2 The concept of the MSCC is new in the context of social services in 
Thailand, as such the concept and policy of the program must be brought and explained to 
whosoever would be involved very clearly and thoroughly. The Ministry of Social 
Development and Human Security and its provincial officers must make full commitment 
and closely cooperate with local administrative authorities. 
       3.1.3 To back up the advices and consultancy, the principal initiating agency 
must design a comprehensive and effective monitoring system and procedures of the 
project by CIPP Model on such matters as  a) the local Context   b) necessary Inputs   
c) implementation Processes  and d) Product or outcome. This must be part of the pre-
project feasibilities assessment. 
       3.1.4 Create cooperation network with private sector (enterprises) with the aim 
of establishing collaboration and partnership to support the implementation of projects. 
 

3.2 On operational matters 
      There are seven issues that must be clearly designed for effective 

implementation of the project: 
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       3.2.1 Building of participation of organizations of senior citizen; 
       3.2.2 Meaningful supports form local administrative authorities; 
       3.2.3 The strengths and effectiveness of the MSCC committee. 
       3.2.4 Wider supports from other Government agencies and private  

    organizations; 
       3.2.5 Self supporting and self-sufficiency of the project. 
       3.2.6 Adequacy of necessary facilities 
       3.2.7 Nature and diversities of activities. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 นับเปนที่ประจักษแลววา รัฐบาลไทยไดตระหนักและเห็นคุณคาของผูสูงอายุในทุกเพศ ทุกสถานะ 
ไมวาจะอยูที่แหงใด รัฐบาลโดยภายใตการบริหารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยไดพยายามที่จะจัดบริการสวัสดิการสังคมในหลากหลายรูปแบบใหเขาถึงผูสูงอายุทั้งที่อยูในเขต
เมืองและชนบท โดยเฉพาะผูสูงอายุที่อยูในชนบทที่หางไกลจากบริการของรัฐซึ่งยังไมสามารถเขาไปถึง
ในอีกหลายพื้นที่ โครงการนํารองศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน (ศอสช.) เปนอีกโครงการ
หนึ่งที่สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุซ่ึงอยูภายใตการบริหารของสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหเปนอีก
รูปแบบหนึ่งที่รัฐจะจัดขึ้นโดยใหองคกรที่อยูในทองถ่ินคือ เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงอยู
ใกลชิดกับผูสูงอายุในทองที่เปนผูรับผิดชอบและดูแลผูสูงอายุเหลานั้น โดยใชรูปแบบใหมในการนํา
บริการสวัสดิการทางสังคมในรูปแบบของ ศอสช.เขาไป เพื่อเติมชองวางของการใหสวัสดิการทางสังคม
ในบางพื้นที่ที่ยังขาดใหสมบูรณมากขึ้น ทั้งนี้มีรูปแบบของการบูรณาการการบริการตางๆ ใน 6 มิติเขา
ดวยกัน คือ อารมณและจิตใจ สติปญญา กาย สังคม จิตวิญญาณ และการพักผอนหยอนใจ โดยยึดผูสูงอายุ
เปนศูนยกลาง การจัดบริการเชนนี้ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหดีขึ้นและมีความสุข
มากขึ้น นับวาหนวยงานที่รับผิดชอบในการดูแลผูสูงอายุไดพยายามดําเนินนโยบายเชิงรุก เพื่อใหเขาถึงตวั
ผูสูงอายุอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น จึงทําใหเกิดโครงการนํารองของศูนยอเนกประสงคฯทั้ง 7 แหงเกิดขึ้น 
และไดมีการศึกษาติดตามผลการทํางาน เพื่อนําไปสูการพัฒนาของศูนยฯ และปรับปรุงแกไขใหเกิดผลดี
ในอนาคตตอไป 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอผูสูงอายุทุกทาน ดวยสํานึกในบุญคุณของทุกทานที่ไดทํา
ประโยชนในขณะที่ทานยังมีชีวิตอยูในสังคม ในทองถ่ินของทาน และตลอดจนสวนรวม และที่สําคัญทุก
ทานไดใหความรวมมือใหขอมูลที่ทานไดประสบกับการเขามารับบริการในศูนยฯ ตางๆ เปนอยางดี  
ตลอดจนขอเสนอแนะอันเปนประโยชนอยางมากในการนําไปปรับปรุงพัฒนาศูนยฯในแตละแหง 
นอกเหนือจากนี้ตองขอขอบคุณตอเจาหนาที่และผูเกี่ยวของในเรื่องนี้ในทุกภาคสวนของทุกพื้นที่ที่ผูวิจัย
ไดออกไปศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจากความเปนจริงจากทุกทาน  นับตั้งแตระดับจังหวัด องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จนถึงระดับปฏิบัติ ในพื้นที่ของทุกศูนยฯที่ไดใหขอมูลตามขอเท็จจริง และเสนอแนะแนวทาง 
ซ่ึงนอกเหนือจากการ สนับสนุนขอมูลทางเอกสาร พรอมอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ อยางเต็มใจยิ่ง 
จึงทําใหงานวิจัยช้ินนี้ไดมีความสมบูรณและเกิดประโยชนมากขึ้น 
 งานวิจัยเร่ืองนี้ไดรับการชวยเหลือและใหกําลังใจจากบุคคลรอบขางที่เห็นความสําคัญของงาน ซ่ึง
จะเปนสวนหนึ่งที่จะนําไปสูการพัฒนา ปรับปรุงและแกไขในโครงการนํารอง ศอสช. ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหดีขึ้น ที่จะเกิดขึ้นในชนบทหรืออาจใน
เขตเมืองได  ในที่นี้ผูวิจัยขอกลาวคําขอบคุณจากใจถึงบุคคลตอไปนี้ คือ คุณปรีชา  เกื้อแกว และ นางสาว
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พัชรนันท  ทัพพอรรถ ที่อยูชวยทํางานอยางมิเห็นแกเหน็ดเหนื่อยหรือทอถอยตออุปสรรคบางอยางที่
เกิดขึ้น และใหกําลังใจโดยการปฏิบัติอยางเสมอตนเสมอปลาย ตลอดระยะเวลาที่ทํางานโครงการนี้มา
ดวยกัน  นับวาเปนการใหกําลังใจที่ดีเยี่ยมตลอดโครงการฯ ของผูวิจัย  นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ดังกลาวผูวิจัยไดรับความเมตตาอยางสูงจากทานที่ปรากฏและมิไดปรากฏตัวตอการใหความชวยเหลือและ
ช้ีแนะในการทํางานชิ้นนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณและระลึกถึงทานดวยความเคารพอยางสูงตลอดไป 
 คุณคาของงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยขอมอบใหกับผูสูงอายุทุกทาน โดยเฉพาะผูสูงอายุที่ยากไร และยัง
รอการเขาถึงบริการสวัสดิการทางสังคมของรัฐที่จะขยายไปถึงยังทานทุกคน ทุกพื้นที่ ทั้งในเขตเมืองและ
ชนบท ซ่ึงนอกเหนือจากคุณประโยชนของหนวยงานที่จะไดรับแลว ผูวิจัยหวังวาผลการวิจัยฉบับนี้จะเปน
ประโยชนและมีคุณคากับผูสนใจที่จะนําไปขยายผลใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้น 
 

คณะผูวจิัย 
สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
         กันยายน 2552 
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คํานํา  
 

 จากการเปลี่ยนโครงสรางประชากรของผูสูงอายุ และปญหาการใหบริการสวัสดิการทางสังคมที่
ผานมามีผลตอการเตรียมระบบสวัสดิการใหกับผูสูงอายุในอนาคต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย โดยสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 
(สท.) ไดใหความสําคัญตอภารกิจที่มีผลตอการสราง และวางแนวทางการเตรียมความพรอมดาน
สวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุ   ดังนั้นสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส.) ภายใต สท. จึงไดจัดทํา
โครงการนํารองการดําเนินงานศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน (ศอสช.) ขึ้น โดยใชรูปแบบ
ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน ซ่ึงเปนผลการวิจัยของ รองศาสตราจารย ศศิพัฒน ยอดเพชร 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ เปนตนแบบโครงการนํารอง ในป พ.ศ. 2550  
ทาง สท. จึงไดผลักดันใหมีการจัดตั้งโครงการนํารอง ศอสช. ขึ้นใน 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร รวม
ทั้งสิ้น 7 แหง ไดแก พิษณุโลก สกลนคร ขอนแกน ชลบุรี เพชรบุรี พัทลุง และกรุงเทพมหานคร รวมเปน
ระยะเวลาการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ ที่ดําเนินงานมาเปนเวลา 2 ปกวา  จึงไดมีการศึกษาผลการ
ดําเนินงานศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน เพื่อใหทราบวาผลการดําเนินโครงการในพื้นที่
ตางๆ ในภูมิภาค และในเขตเมืองนั้นไดผลเชนไร เกิดประโยชนตอผูสูงอายุที่มารับบริการมากนอย
เพียงไร และแนวทางในการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคฯ 
 

 ผูวิจัยหวังวาการวิจัยคร้ังนี้  ขอมูลในทุกสวนของผลการวิจัยจะถูกนําไปเปนแนวทางในการ
พิจารณาพัฒนา และปรับปรุงการดําเนินการศูนยอเนกประสงคฯ   ตลอดจนอาจไดขอพิจารณาในการ
จัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ ในอนาคตดวย 

 
                                                                                                                คณะผูวจิัย 

                                                                                                               สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
                                                                                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

                                                                                                             กันยายน 2552 



 (27) 

สารบัญ 
 

  หนา 
   

บทสรุปสําหรับผูบริหาร (1) 
   

บทคัดยอ  (13) 
   

กิตติกรรมประกาศ  (23) 
   

คํานํา  (25) 
   

สารบัญตาราง  (31) 
   

สารบัญตารางภาคผนวก (35) 
   

สารบัญภาพ  (37) 
   

บทท่ี  1   ความสําคัญของปญหา 1 
 บทนํา 1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงคการวิจยั 5 
 ขอบเขตการศึกษา 5 
 ประโยชนที่ไดรับ 6 
 คําศัพทที่สําคัญ  7 
 คํายอ 8 
   

บทท่ี 2 การตรวจเอกสาร 9 
 แนวคิดในการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 9 
 แนวคดิการลดความพึ่งพิงจากสถาบันรัฐ  9 
 แนวคดิการใชชุมชนเปนพืน้ฐาน 16 
 แนวคดิความเปนหุนสวน  24 
 แนวคดิเกีย่วกบัความรวมมือ  29 
 แนวคดิการดแูลระยะยาว  32 
 ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ  38 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับตัวแปรที่ศึกษา 46 
 แนวคดิการรับรู 46 
 แนวคดิเกีย่วกบัความรู  52 
 แนวคดิการมสีวนรวม  56 
 แนวคดิเกีย่วกบัความพึงพอใจ  60 



(28) 

สารบัญ (ตอ) 
  หนา 
 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 66 
 ตัวแปรที่ศึกษา 73 
 กรอบแนวคิด  75 
 นิยามศัพททีใ่ชในการศึกษา 76 
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจัย 79 
 วิธีการวิจยั 79 
 พื้นที่ที่ศึกษา 79 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 80 
 เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล 82 
 การวัดตวัแปร 83 
 การทดสอบและการหาคาความเชื่อมั่น 90 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 91 
 การวิเคราะหขอมูล 92 
บทท่ี 4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 93 
 สวนท่ี 1 : ผลการวิจัยเชิงปรมิาณ 94 
 ตอนที่ 1  ลักษณะพืน้ฐานทางสังคมของผูมารับบริการ 95 
 ตอนที่ 2  ลักษณะพืน้ฐานทางเศรษฐกิจของผูมารับบริการ 100 
 ตอนที่ 3  ลักษณะการมารับบริการที่ ศอสช. 107 
 ตอนที่ 4  การรับรูขอมูลของ ศอสช. 124 
 ตอนที่ 5  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ศอสช. 127 
 ตอนที่ 6  การมีสวนรวมของผูมารับบริการ 134 
 ตอนที่ 7  ความพึงพอใจตอการดําเนนิงานของ ศอสช. 139 
               7.1  ความพึงพอใจตอกระบวนการบริการ 139 
               7.2  ความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากการบริการ 170 
 ตอนที่ 8 การทดสอบสมมติฐานการวจิัย 177 
 ตอนที่ 9 ปญหา และขอเสนอแนะของผูมารบับริการตอการดําเนินงาน  
                ของศอสช. ในแตละพื้นที ่ 221 
 สวนท่ี 2 : ผลการวิจัยเชิงคณุภาพ 233 
 สถานภาพของ ศอสช. เทศบาลตําบลบางระกํา 233 
 สถานภาพของ ศอสช. เทศบาลเมืองสกลนคร 244 
 สถานภาพของ ศอสช. องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 255 
 สถานภาพของ ศอสช. องคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง 267 



 (29) 

สารบัญ (ตอ) 
  หนา 
 สถานภาพของ ศอสช. องคการบริหารสวนตําบลสามพระยา 277 
 สถานภาพของ ศอสช. อําเภอเขาชัยสน 288 
 สถานภาพของ ศอสช. กรุงเทพมหานครหมูบานเพชรทองคํา 302 
 สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคฯ ท้ัง 7 ศอสช. 312 
บทท่ี 5 สรุปและขอเสนอแนะ 333 

สวนท่ี 1 : สรุปผลการวิจัย 334 
 1.1 ผลการดําเนินงานตามขัน้ตอนของการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ 334 

 1.2 ผลสําเร็จในการดําเนินงานทั้ง 7 ศอสช. 334 

 1.3 ประโยชนและคุณคาของการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ 336 
 1.4 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในกระบวนการบริการในภาพรวม 

      ทั้งหมด 
 

337 
 1.5 ผลการเปรียบเทียบเปนรายคูตอความพงึพอใจในการดําเนินงานของ 

      ศูนยอเนกประสงคฯ 
 

340 
1.6 การเปนแบบอยางที่ด ี 342 

 

 
1.7 ปจจัยที่เอือ้และไมเอื้อตอผลสําเร็จในการดําเนนิงานของ ศอสช. 343 

สวนท่ี 2 : แนวทางการดําเนนิงานของศนูยอเนกประสงคสําหรับผูสงูอายุในชุมชน 348 

 2.1 แนวทางการดําเนินงาน ศอสช.ในปจจบุัน 349 
 2.2 แนวทางการดําเนินงาน ศอสช.ในอนาคต 355 

 

 2.3 แนวทางการจัดตั้ง ศอสช.ในเขตเมือง 358 
สวนท่ี 3 : ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 359 

 3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 359 
 

 3.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ 360 
เอกสารและสิ่งอางอิง 364 
ภาคผนวก 373 
 ภาคผนวก ก  แบบสัมภาษณผูมารับบริการจากศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ 

                      ในชุมชน 
 

375 
 ภาคผนวก ข  แนวทางการสัมภาษณเชิงลึก 391 
 ภาคผนวก ค  คาความเชื่อมัน่ของแบบสัมภาษณในการวดัตัวแปรตางๆ 399 
 ภาคผนวก ง  ขอมูลของผูไมมารับบริการ 415 
 ภาคผนวก จ  ภาพกจิกรรมเกี่ยวกับผูสูงอายุใน ศอสช. ทีศ่ึกษา 425 



(30) 

สารบัญ (ตอ) 
  หนา 
 ภาคผนวก ฉ  พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชือ่สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษ 

                      เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ เปนสํานักงานสงเสรมิ 
                      สวัสดิภาพและพิทักษเดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ พ.ศ. 2552 

 
 

437 
 ภาคผนวก ช  คําสั่งแตงตั้งกรรมการศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชมุชน 

                      ตามพื้นที่ตางๆ 
 

443 
 ภาคผนวก ซ  รายช่ือผูใหสัมภาษณเชิงลึกของศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุใน 

                      ชุมชนตามพื้นที่ตางๆ 
 

461 
 ภาคผนวก ฌ  รายช่ือคณะวิจยั และผูชวยนกัวิจยั 471 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 (31) 

สารบัญตาราง 
   

ตารางที่  หนา 
   

1 ประเภทของความเปนหุนสวน วัตถุประสงค และขอบเขตการกระจายอํานาจ 26 
2 จํานวนประชากรและขนาดกลุมตัวอยางของผูมารับบริการในแตละศนูย  
 อเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 81 
3 จํานวนและรอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการมารับบริการ ศอสช. ตามพื้นที่ ศอสช. 94 
4 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามเพศ 95 
5 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช.  จําแนกตามอาย ุ 96 
6 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามระดบัการศึกษา

สูงสุด 
 

97 
7 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามสถานภาพทาง

สังคม 
 

98 
8 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามการเปนสมาชิกกลุม 

หรือชมรม 
 

99 
9 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามการประกอบอาชีพ 101 
10 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามการวางงาน/ไมได

ประกอบอาชพี 
 

101 
11 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามการประกอบอาชีพ 102 
12 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามรายได 103 
13 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามรายจายตอเดือน 104 
14 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามแหลงที่มาของ

รายได 
 

106 
15 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามเงินเหลือเก็บ 107 
16 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามระยะทางจาก

บานพักถึงศอสช. 
 

108 
17 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามลักษณะการมารับ

บริการ 
 

110 
18 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามสาเหตุที่มารับ

บริการใน ศอสช. 
 

111 
19 จํานวนของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามสาเหตุที่มารับบริการนอก 

ศอสช. 
 

112 
   



(32) 

สารบัญตาราง (ตอ) 
   

ตารางที่  หนา 
   

20 
 

จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามสาเหตุที่มารับ
บริการทั้งในและนอก ศอสช. 

 
113 

21 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามระยะเวลาที่มารวม
กิจกรรม 

 
114 

22 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามความถี่ในการมารับ
บริการภายใน ศอสช. (จํานวนวัน/เดือน) 

 
116 

23 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามวันทีม่ารับบริการ 117 
24 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามเวลาที่มารับบริการ 118 
25 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามบุคคลที่ที่มา 

ศอสช.ดวย 
 

119 
26 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามประเภทบริการที ่

มารับ 
 

120 
27 คะแนนการรบัรูขอมูล ศอสช. ของผูมารับบริการ จําแนกตามพื้นที่ ศอสช. 125 
28 คาเฉลี่ยและระดับการรับรูขอมูลศอสช. ของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. 126 
29 คะแนนความรูเกี่ยวกับ ศอสช.ของผูมารับบริการ จําแนกตามพื้นที่ ศอสช. 128 
30 คาคะแนนเฉลี่ยระดับความรูเกี่ยวกับ ศอสช. ของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. 129 
31 คะแนนการมสีวนรวมของผูมารับบริการ จําแนกตามพืน้ที่ ศอสช. 134 
32 คาเฉลี่ย และระดับการมีสวนรวมของผูมารับบริการแตละพื้นที่ ศอสช. 136 
33 คะแนนความพึงพอใจของผูมารับบริการตอดานสถานที่ จําแนกตามพืน้ที่ ศอสช. 140 
34 คาคะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจดานสถานที่ของผูมารับบริการแตละพื้นที่ 

ศอสช. 
 

141 
35 คะแนนความพึงพอใจของผูมารับบริการตอลักษณะกิจกรรมที่จัดให จําแนกตามพื้นที่  

ศอสช. 
 

144 
36 คาคะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการตอลักษณะกจิกรรมที่จัด 

ใหแตละพื้นที ่ศอสช. 
 

146 
37 คะแนนความพึงพอใจของผูมารับบริการตอลักษณะการใหบริการ จําแนกตามพื้นที ่

ศอสช. 
 

148 
38 คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการตอดานลักษณะการใหบริการตาม

พื้นที่ ศอสช. 
 

150 
39 คะแนนความพึงพอใจของผูมารับบริการตอดานการใหบริการของบุคลากร ศอสช. 

จําแนกตามพื้นที่ ศอสช. 
 

152 
 



 (33) 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางที่  หนา 

40 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการตอการใหบริการของบุคลากร 
ศอสช. ตามพื้นที่ ศอสช. 

 
153 

41 คะแนนความพึงพอใจของผูมารับบริการตองบประมาณ จําแนกตามพืน้ที่ ศอสช. 155 
42 คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจดานงบประมาณของผูมารับบริการ ตามพื้นที่ ศอสช.  156 
43 คะแนนความพึงพอใจของผูมารับบริการตอการกําหนดกลุมเปาหมายทีม่ารับบริการ 

จําแนกตามพืน้ที่ ศอสช. 
 

159 
44 คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการตอการกําหนดกลุมเปาหมายที่มา

รับบริการแตละพื้นที่ ศอสช. 
 

161 
45 ความพึงพอใจของผูมารับบริการตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินงาน 

จําแนกตามพื้นที่ ศอสช. 
 

163 
46 คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการตอการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการดําเนินงาน ตามพื้นที่ ศอสช. 
 

164 
47 คะแนนภาพรวมความพึงพอใจของผูมารับบริการตอกระบวนการใหบริการ จําแนก

ตามพื้นที่ ศอสช. 
 

168 
48 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผูรับบริการตอกระบวนการบริการเปนรายดานและ 

ภาพรวมในแตละพื้นที่ ศอสช. 
 

169 
49 คะแนนความพึงพอใจของผูมารับบริการตอประโยชนที่ไดรับจากการบริการ จําแนก

ตามพื้นที่ ศอสช. 
 

171 
50 คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอประโยชนที่ไดรับจากการบริการ 

แตละพื้นที่ ศอสช. 
 

172 
51 สรุปคาคะแนนเฉลี่ยของผูมารับบริการที่มีตอความพึงพอใจผลการดําเนินงานใน

กระบวนการใหบริการในรายดานและภาพรวมของแตละ ศอสช. 
 

176 
52 เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการ 

ใหบริการภาพรวม 
 

177 
53 เปรียบเทียบคาแตกตางคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. 

ในเรื่องกระบวนการใหบริการภาพรวมแตละพื้นที่เปนรายคู  โดยวิธี Scheffé 
 

178 
54 เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการ

ใหบริการดานสถานที่ 
 

179 
55 เปรียบเทียบคาแตกตางคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช.

ในเรื่องกระบวนการใหบริการดานสถานที่ แตละพื้นทีเ่ปนรายคู โดยวิธี Scheffé             
 

180 



(34) 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางที่  หนา 

56 เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการ
ใหบริการดานลักษณะกิจกรรม 

 
180 

57 เปรยีบเทยีบคาแตกตางคะแนนเฉลีย่ของความพึงพอใจผลการดําเนนิงานของ ศอสช.ใน
เร่ืองกระบวนการใหบริการดานลกัษณะกจิกรรมแตละพืน้ที่เปนรายคูโดยวิธี Scheffé 

 
181 

58 เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการ
ใหบริการดานลักษณะการใหบริการ 

 
182 

59 เปรียบเทียบคาแตกตางคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ใน
เร่ืองกระบวนการใหบริการดานลักษณะการใหบริการแตละพื้นที่เปนรายคูโดยวิธี Scheffé    

 
183 

60 เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการ
ใหบริการดานการใหบริการดานบุคลากร 

 
184 

61 เปรียบเทียบคาแตกตางคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช.
ในเรื่องกระบวนการใหบริการดานการใหบริการของบุคลากรแตละพืน้ที่ เปนรายคู 
โดยวิธี Scheffé 

 
 

184 
62 เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการ

ใหบริการดานงบประมาณ 
 

185 
63 เปรียบเทียบคาแตกตางคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. 

ในเรื่องกระบวนการใหบริการดานงบประมาณ แตละพืน้ที่เปนรายคู โดยวิธี Scheffé 
 

186 
64 เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการ

ใหบริการดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ 
 

187 
65 เปรียบเทียบคาแตกตางคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. 

ในเรื่องกระบวนการใหบริการดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการแตละพืน้ที่ 
เปนรายคูโดยวิธี Scheffé 

 
 

188 
66 เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการ

ใหบริการดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนนิงานของ ศอสช.  
 

189 
67 เปรียบเทียบคาแตกตางคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช.

ในเรื่องกระบวนการใหบริการดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดาํเนินงานของ 
ศอสช. แตละพื้นที่เปนรายคู โดยวิธี Scheffé 

 
 

190 
68 เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในประโยชนที่ไดรับจากการ

ใหบริการ 
 

191 
69 เปรียบเทียบคาแตกตางคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช.

ในประโยชนที่ไดรับจากการใหบริการ แตละพื้นที่ เปนรายคู โดยวิธี Scheffé 
 

191 
 



 (35) 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางที่  หนา 

70 เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการ
ใหบริการในภาพรวม จําแนกตามปจจัยพื้นฐานทางสังคม 

 
193 

71 เปรียบเทียบคาแตกตางคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. 
ในเรื่องกระบวนการใหบริการในภาพรวม จําแนกตามอายุของผูมารับบริการเปนรายคู 
โดยวิธี Scheffé 

 
 

194 

72 เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการ
ใหบริการจําแนกตามปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

 
195 

73 เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในประโยชนที่ไดรับจากการ
ใหบริการ จําแนกตามปจจัยพื้นฐานทางสังคม 

 
196 

74 เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในประโยชนที่ไดรับ 
จากการใหบริการ จําแนกตามปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกจิ 

 
197 

75 ความสัมพันธระหวางการรับรู ความรู และการมีสวนรวมกับความพึงพอใจผลการ
ดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการในรายดาน ภาพรวม และ
ประโยชนที่ไดรับจากการใหบริการ  

 
 

199 
76 การดําเนนิงานของศูนยอเนกประสงคฯทัง้ 7 ศอสช. 312 

ตารางภาคผนวกที่   
1 คาความเชื่อมั่นของการวัดการรับรูขอมูลขาวสารของ ศอสช. 401 
2 คาความเชื่อมั่น ( ttr )ของการวัดการรับรูขอมูลขาวสารของ ศอสช.โดยวิธีวัดดวย KR-20 402 
3 คาความเชื่อมั่นของการวัดความรูเกี่ยวกับศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 404 
4 คาความเชื่อมั่น ( ttr ) ของการวัดความรูเกี่ยวกับ ศอสช. โดยวิธีวัดดวย KR-20 405 
5 คาความเชื่อมั่นของการวัดการมีสวนรวมของผูสูงอายุ 407 
6 คาความเชื่อมั่นของการวัดความพึงพอใจดานสถานที่ 408 
7 คาความเชื่อมัน่ของการวัดความพึงพอใจดานลักษณะกจิกรรมที่จัดให 408 
8 คาความเชื่อมั่นของการวัดความพึงพอใจดานลักษณะการใหบริการ 409 
9 คาความเชื่อมั่นของการวัดความพึงพอใจดานการใหบริการของบุคลากรของ ศอสช. 409 
10 คาความเชื่อมัน่ของการวัดความพึงพอใจดานงบประมาณ 410 
11 คาความเชื่อมั่นของการวัดความพึงพอใจดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ 410 
12 คาความเชื่อมั่นของการวัดความพึงพอใจดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ดําเนินงาน  
 

411 
13 คาความเชื่อมั่นของการวัดความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการใหบริการ 412 

 



(36) 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางภาคผนวกที่  หนา 

14 คาความเชื่อมั่นในการวัดความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากการบริการ 414 
15 คาเฉลี่ยและระดับการรับรูขอมูลขาวสารของ ศอสช. ของผูไมมารับบริการ 418 
16 คาเฉลี่ยและระดับความรูเกี่ยวกับ ศอสช. ของผูไมมารับบริการ 421 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (37) 

สารบัญภาพ 
 46  

ภาพที ่  หนา 
   

1 การเลือกรับขาวสารตามกระบวนการในการเลือกรับขาวสาร 51 
2 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ศึกษา 75 
3 โครงสรางการดําเนินการบริหารงานของ ศอสช.ทม.สกลนคร 250 
4 โครงสรางการดําเนินงานและการแบงภารกิจของ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน 291 
   
   
   
   
   

 



บทที่ 1 
 

ความสําคัญของปญหา 
 

บทนํา 
 

ปจจุบันโครงสรางของประชากรในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงเดิมมีแตวัยเด็กและวัย
แรงงาน เปลี่ยนไปอยูในกลุมประชากรสูงอายุจํานวนเพิ่มมากขึ้น  เห็นไดจากขอมูลประชากรในป พ.ศ. 
2548 ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุจํานวน 7,029,000 คน คิดเปนรอยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศ 
แยกเปนประชากรสูงอายุวัยตน (60–79 ป) จํานวน 6,274,000 คน และเปนประชากรสูงอายุวัยปลาย      
(80 ปขึ้นไป) ประมาณ 755,000 คน และคาดวาในป พ.ศ. 2553 จะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 11.7 (ศศิพัฒน   
ยอดเพชร, 2550: 2)   นอกจากนี้รายงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(2551: 6-7 และ 10-11) ไดรายงานถึงสังคมผูสูงอายุในประเทศไทยวา เปนระยะเวลาการปรับเปลี่ยน
สถานะจากสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) เขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ (Aged Society) ตามคํานิยาม
ขององคการสหประชาชาติ โดยดูจากการมีสัดสวนประชากรวัย 65 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 14.00 ของ
ประชากรรวมทั้งหมดของแตละประเทศ  และในรายงานดังกลาวไดมีการคาดการณใน 20 ปขางหนา 
(พ.ศ. 2550-2570) ประชากรไทยที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปจะเพิ่มสัดสวนขึ้นเปน 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด
จากจํานวน 7.14 ลานคนหรือรอยละ 10.8 ของประชากรในป พ.ศ. 2550 เปน 16.05 ลานคนหรือรอยละ 
22.7 ในป พ.ศ. 2570   ในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดสวนลดลงตามลําดับ ซ่ึงสอดคลอง
กับปราโมทย ประสาทกุล และปทมา  วาพัฒนวงศ (2548: 28 อางใน ศศิพัฒน  ยอดเพชร, 2550: 2) ได
กลาววาปญหาประชากรสูงอายุจะเริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป  เนื่องจากเด็กที่เกิดในป 
พ.ศ. 2500 เพิ่มจํานวนเกิดเปนปละ 8 แสนคนจะเริ่มเขาสูวัยผูสูงอายุ (60 ป)  ดังนั้นปญหาของผูสูงอายุจะ
เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว จนกระทั่งในป พ.ศ. 2566 จะเริ่มเขาสูวัยสูงอายุเปนจํานวนมากในแตละปอยาง
ตอเนื่องไปอีก 20–30 ปขางหนา  นั่นหมายถึงประเทศไทยจะเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ (Population 
Aging) โดยแทจริง 
 

หลักการและเหตุผล  
  

จากสภาวการณที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการเพิ่มขึ้นของประชากร และผลของการเปลี่ยน
โครงสรางประชากรในประเทศคาดวาจะสงผลกระทบตอการวางนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศอยางแนนอน  โดยเฉพาะรัฐจะตองเตรียมการรองรับที่เกี่ยวของกับระบบการจัดบริการ
สวัสดิการทางสังคมใหกับประชากรวัยสูงอายุกลุมนี้  แตผลจากการดําเนินงานดานสวัสดิการผูสูงอายุใน
ประเทศไทยที่ผานมาพบวา มีปญหาในการจัดบริการสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ ดังที่ ศศิพัฒน  ยอดเพชร 
(2549ก, 2549ข:147-148 และ 2550: 4-17) ไดศึกษาและสรุปถึงสภาพปญหาการจัดการสวัสดิการใหกับ
ผูสูงอายุไวหลายมิติ  พรอมเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ  พอสรุป
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ประเด็นหลักๆในเรื่องปญหาระดับนโยบายและแนวคิด ปญหาระดับการปฏิบัติและปญหาระดับ
กลุมเปาหมาย  ในที่นี้จะขอสรุปในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของอันจะนําไปสูการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 
 

. . .ระดับนโยบายและแนวคิด รัฐไดจัดการบริการสวัสดิการแกผูสูงอายุภายใตแนวคิด
แบบบรรเทาปญหา (Residual Model of  Social Welfare) เปนการจัดสวัสดิการสังคมที่รัฐ
จัดบริการใหเพื่อบรรเทาปญหาหรือชะลอปญหา ในลักษณะสงเคราะหเฉพาะหนา ซ่ึงไม
สอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นที่ตองการแกไขในระยะยาว บริการสวัสดิการทางสังคมที่จัด
ขึ้นมานั้นสวนใหญเปนบริการแบบตั้งรับ  เนนบริการในสถาบัน (Institutional Base) ซ่ึง
เปนบริการที่ผูสูงอายุสวนใหญไมสามารถเขาถึงตอการไปใชบริการไดดี  เนื่องจากไม
สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ  เนื่องจากภาวะสุขภาพ ปญหาคาใชจายในการเดินทาง 
นอกจากนี้การจัดบริการสวัสดิการทางสังคมที่รัฐจัดใหสวนใหญยังมีลักษณะรูปแบบเดียว 
ขาดความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของผูสูงอายุอยางแทจริง  สืบเนื่อง 
มาจากแนวคิดสวัสดิการตางๆ ที่ภาครัฐไดจัดขึ้นมานั้นยังเปนแนวคิดการสงเคราะหเนน
การแกไขปญหาเฉพาะหนาผูสูงอายุที่ยากไรมากกวาการแกไขปญหาภายใตแนวคิด
สวัสดิการทุกอยางที่รัฐจัดนั้น เปนสิทธิที่ผูสูงอายุพึงไดรับอยางเทาเทียมกัน จึงพบวา
บริการสวัสดิการของรัฐมุงชวยเหลือผูสูงอายุยากไรมากกวาการใหบริการตามสิทธิที่พึงมี
พึงไดของผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุกลุมใหญขาดสิทธิในการรับบริการและมีผลกระทบตอ
การดําเนินชีวิต . . . 
 

. . . การขาดความรูดานสิทธิตางๆ ของผูสูงอายุเปนปญหาหนึ่งของการรับบริการ
สวัสดิการผูสูงอายุ ซ่ึงการไมทราบสิทธิตางๆ ของผูสูงอายุนั้นเกิดจากหลายประเด็น
ดวยกัน อาทิ หนวยงานภาครัฐละเลยตอการใหความรูสิทธิที่พึงจะไดรับของผูสูงอายุ 
ตลอดจนเงื่อนไข วิธีการเขารับบริการ และรวมถึงกฎระเบียบของหนวยงานภาครัฐที่มี
ความยุงยากในการเขารับบริการ จึงทําใหผูสูงอายุจํานวนมากเขาไมถึงบริการ และหาก
พิจารณาในดานคุณภาพและความยั่งยืนของบริการตางๆที่จัดขึ้นจะเห็นไดวา สถานที่ที่
ใหบริการแกผูสูงอายุนั้นจะอยูในสถานที่ที่ยังขาดคุณภาพและขาดความยั่งยืน เนื่องจาก
ชุมชนและตัวผูสูงอายุเองยังไมไดเขามาเปนเจาของและไดรับการสนับสนุนอยางแทจริง   
จึงทําใหการจัดการบริการไมคอยตอบสนองความตองการที่แทจริง มีหลายสถานที่ที่ตอง
เลิกหรือปดบริการ อันท่ีจริงแลวบทบาทในการจัดบริการสําหรับผูสูงอายุในชุมชนนั้น 
ควรเปนหนาท่ีระหวางประชาชนในชุมชนและผูนํา แตที่ผานมาชุมชนและผูนํามีทัศนะวา
การดูแลผูสูงอายุนั้น เปนหนาที่ของแตละครอบครัวที่จะตองดูแลกันเองหรือภายใตการ
รวมมือของหลายฝายที่ควรชวยกัน และยังเห็นวารูปแบบการใหบริการกับผูสูงอายุนั้นควร
เนนการสงเคราะหแบบใหเปลาและเปนผูรับเพียงฝายเดียว  เปนตน . . .  
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จะเห็นไดวาแนวคิดและสิ่งที่ปฏิบัติผานมานั้นสะทอนใหเห็นวา สังคม ภาครัฐ ตลอดจนผูนําใน
ชุมชนนั้นมีความเชื่อและเห็นตอศักยภาพดานการพัฒนาผูสูงอายุนอยกวาการเปนผูรับความชวยเหลือ 
โดยสวนใหญมีความเห็นวาทุกฝายตองเปนฝายจัดใหสําหรับผูสูงอายุ และสวนใหญยังไมมีแนวคิดการ
จัดบริการสวัสดิการทางสังคมที่แกไขปญหาระยะยาว และใหเกิดความยั่งยืนสําหรับผูสูงอายุควรจะเปน
อยางไร  ดังนั้นจึงยังเปนปญหาและอุปสรรคตอการจัดบริการสวัสดิการทางสังคมใหแกผูสูงอายุ 

 

 จากการเปลี่ยนโครงสรางประชากรของผูสูงอายุและปญหาการใหบริการสวัสดิการทางสังคมที่
ผานมามีผลตอการเตรียมระบบสวัสดิการใหกับผูสูงอายุในอนาคต   ดังนั้นนโยบายดานสวัสดิการสังคม
ของผูสูงอายุจึงควรมุงเนนการเสริมสรางระบบบริการที่จะใหผูสูงอายุไดอยูกับครอบครัวและชุมชน
เพราะการที่ครอบครัวและชุมชนมีการรวมมือกันในการจัดการระบบบริการตางๆ ใหแกผูสูงอายุ ทั้งทาง 
ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินนั้นจะทําใหเกิดสวัสดิการที่เหมาะสมตรงกับ
ปญหาและความตองการของผูสูงอายุในชุมชนนั้นๆ ได   รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญและตระหนักถึง
การรองรับจัดสวัสดิการใหผูสูงอายุจึงใหความสําคัญตอการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการตางๆ 
เพื่อคุมครองและพิทักษสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546  โดยมุงเนนการเสริมสราง
ระบบบริการตางๆ ใหกับผูสูงอายุ เพื่อใหเกิดสวัสดิการที่เหมาะสมกับผูสูงอายุในชุมชน  กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) โดยสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.)* ไดใหความสําคัญตอภารกิจที่มีผลตอการสรางและวาง
แนวทางการเตรียมความพรอมสูสังคมผูสูงอายุ  ทั้งนี้สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส.) จึงไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.) ดําเนินการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดตั้ง
ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนในลักษณะโครงการนํารอง  ดังนั้นในป พ.ศ. 2550 สทส. จึง
ไดดําเนินการผลักดันใหมีการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนขึ้น  โดยใชรูปแบบศูนย
อเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน  ซ่ึงเปนผลงานจากการวิจัยของรองศาสตราจารยศศิพัฒน  ยอด
เพชร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติไปดําเนินการเปนตนแบบโครงการนํารอง 
(สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ, 2551) 
 

 ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนที่จัดตั้งเปนโครงการนํารองนั้น เปนแนวคิดใหมที่จะ
จัดบริการสวัสดิการของสังคมใหผูสูงอายุในชุมชน  โดยนําแนวคิดในเชิงการพัฒนาหลายมิติดวยกัน  เชน  
การใชชุมชนเปนพื้นฐาน (Community – based Approach) ในการใหบริการ การสรางจิตสํานึกรวม 
(Awareness) การใหประชาชนเขามามีสวนรวม (Participatory Approach)  การลดการพึ่งพิงจากสถาบัน
รัฐ (Deinstitutionalization) และการประสานความรวมมือระหวางองคกรภายนอก และบุคลากรภายใน
ชุมชน (Community Collaboration) เปนตน และนํามาผสมผสานกับการจัดบริการสวัสดิการทางสังคม 
ของผูสูงอายุในรูปแบบของประเทศทางตะวันตกและในสหรัฐอเมริกา   ซ่ึงเปนแนวคิดคอนขางใหม 
 
 
 

* ปจจุบันสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ ไดเปลี่ยนชื่อตามพระราช
กฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ เปลี่ยนเปน 
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 (สํานัก
นายกรัฐมนตรี,2552) (ภาคผนวก ฉ) 
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สําหรับประเทศไทย เชน ระบบการดูแลระยะยาว (Long Term Care System) และแนวทางการทํางานศูนย
อเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ (Multipurpose Senior Center)  จากแนวคิดที่กลาวนี้กลาวไดวา การดําเนิน
โครงการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนเปนโครงการที่สรางระบบสวัสดิการและ
เตรียมความพรอมใหกับสังคมผูสูงอายุในอนาคต โดยมุงเนนใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการ
วิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไข   ตลอดจนรวมมือปฏิบัติและประเมินการดําเนินงานและกิจกรรม 
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการเรียนรู ตระหนักและสรางจิตสํานึกพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหเกิดการพัฒนา
บริการตางๆ ใหผูสูงอายุ คนในชุมชน ตลอดจนการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองคกรเครือขายตางๆ 
 

ในป พ.ศ.2550 สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ
ผูสูงอายุ (2551) ไดจัดทําโครงการนํารองจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนขึ้นใน 4 ภาค
และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 8 แหง ดังนี้  

 

ภาคเหนือ ไดแก เทศบาลตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม* และเทศบาลตําบลบาง
ระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
  ภาคกลาง ไดแก องคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และ
องคการบริหารสวนตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี    
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง 
จงัหวัดขอนแกน และเทศบาลเมืองสกลนคร อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   
  ภาคใต ไดแก อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ภายใตการสนับสนุนของเทศบาลตําบลเขาชัยสน) 
และ  
  กรุงเทพมหานคร ไดแก ชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดบริการเขาถึงพื้นที่ที่พักอาศัยของผูสูงอายุ เปนศูนยรวมผูสูงอายุใน
ชุมชนไดมีกิจกรรมรวมกัน แลกเปลี่ยนการเรียนรูซ่ึงกันและกัน ยอมรับในการแสดงออกของผูสูงอายุใน
ฐานะปจเจกบุคคลและกลุม การใชทักษะตางๆ ในการมีสวนรวมกับชุมชนกอใหเกิดการพัฒนาดานกาย 
จิตใจ อารมณ สังคม และภูมิปญญา เพื่อใหโอกาสผูสูงอายุไดแสดงบทบาทในฐานะผูตัดสินใจ เปน
อาสาสมัคร เปนผูปฏิบัติงานที่ไดคาจาง เปนผูมีสวนรวมในกิจกรรม เปนผูพิทักษสิทธิของตนเองและกลุม 
เปนผูรับบริการและทําหนาที่เปนผูพิทักษสิทธิอยางไมเปนทางการสําหรับผูสูงอายุ และรวมทั้งเปนศูนย
รวมในการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางผูสูงอายุ เด็ก เยาวชน และกลุมคนทั่วไป (ศศิพัฒน ยอดเพชร, 2550: 
34-35 และสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ, 2551: 4) 
 
 
 
 
 

* ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนเทศบาลตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ปจจุบันไมไดอยูใน
โครงการนํารองแลว เนื่องจากไดปรับรูปแบบการดําเนินงานเปนศูนยสามวัยสายใยรัก ดังนั้น จึงเหลือพ้ืนที่ที่ดําเนินการ
นํารองเพียง 7 จังหวัดเทานั้น 
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อยางไรก็ตามจากการดําเนินงานของศูนยฯ ในพื้นที่นํารองทั้ง 7 แหงในชวงระยะเวลาที่ผานมา    
2 ป  (พ .ศ .  2550-2551) นั้น  แตละศูนยฯไดมีการเริ่มดําเนินการตามแนวคิดของการจัดตั้งศูนย
อเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุโดยบางพื้นที่มีการใหบริการในกิจกรรมที่หลากหลาย   นอกจากนี้การ 
ดําเนินการของแตละพื้นที่ไดรับการสนับสนุนจากองคกรทองถ่ินที่แตกตางและคลายคลึงกัน เชน ศูนยฯ
บางแหงอยูในความดูแลของเทศบาลเมือง เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล และเขตหรืออําเภอซึ่ง
อยูในพื้นที่ชุมชนเมือง ฯลฯ  ดังนั้นควรมีการศึกษาผลการดําเนินงานที่ผานมาของศูนยฯในพื้นที่นํารอง
ทั้ง 7 แหง โดยศึกษาความพึงพอใจของผูมารับบริการ ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงาน และศึกษา
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของศูนยฯในระหวางพื้นที่  ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการขยายผลและ
พัฒนาการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 1. เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 

 3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนนิงานศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
 4. เพื่อศึกษาแนวทางในการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
 

ขอบเขตการศกึษา 
1. พื้นท่ีท่ีศึกษา 
 

 ศึกษาพื้นที่จังหวัดนํารองที่จัดตั้งและมีการดําเนินการศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุใน
ชุมชน รวม 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 7 จังหวัด 7 ศูนย  รายละเอียด ดังนี้ 
  

 1.1 ภาคเหนือ  
 

       จังหวัดพิษณุโลก : ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน เทศบาลตําบลบางระกํา  
           อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

 

 1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

       จังหวัดขอนแกน : ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน องคการบริหารสวน  
                                       ตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน     

        จังหวัดสกลนคร : ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน เทศบาลเมืองสกลนคร  
             อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร      
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 1.3 ภาคกลาง 
  

       จังหวัดชลบุรี : ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน องคการบริหารสวนตําบล 
                 หนองเหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี             
 

       จังหวัดเพชรบุรี : ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน องคการบริหารสวนตําบล 
        สามพระยา อําเภอชะอํา จังหวดัเพชรบุรี  

 

1.4 ภาคใต   
 

       จังหวัดพทัลุง : ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน อําเภอเขาชัยสน อําเภอเขา  
      ชัยสน จังหวัดพัทลุง        

 

1.5 กรุงเทพมหานคร : ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน ชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา  
                            เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร 

 

2. เนื้อหาการศึกษา 
 

      2.1 ศึกษาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคฯทั้ง 7 ศูนย 
      2.2 ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
      2.3 ศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากเจาหนาที่ บุคลากร ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
      2.4 หาแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินงานศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนใน
อนาคต 

 

3. กลุมเปาหมายที่ศึกษา 
 

3.1 ผูรับบริการศูนยฯ 
3.2 คณะกรรมการบริหารศูนยฯ และบุคลากรที่เกี่ยวของ 
 

ประโยชนท่ีไดรับ 
 

 1. ทําใหทราบถึงปจจัยที่เอื้อและไมเอื้อตอผลการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคสําหรับ 
ผูสูงอายุในชุมชน เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงค
สําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
 2. ขอมูลจากผลการศึกษานํามาพิจารณาเปนแนวทางและวิธีการนําไปสูการขยายผลการ
ดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนในจังหวัดอื่นได 
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คําศัพทท่ีสําคญั (Key Words) 
 

คําศัพทท่ีสําคญั 
 

      ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ  Multipurpose Senior Center 
 

      ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน Multipurpose Senior Center in Community 
 

      การรับรูขอมูลขาวสาร    Information Perception  
              

      ความรูความเขาใจ    Knowledge and Comprehension 
 

การมีสวนรวม     Participation 
 

ความพึงพอใจ     Satisfaction 
 

   ความพึงพอใจในกระบวนการการบริการ  Services Process Satisfaction 
 

  ความพึงพอใจในประโยชนที่ไดรับจากบรกิาร Services Benefit Satisfaction 
 

      การพึ่งตนเอง     Self – Reliance 
 

 กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมัน่คง  Ministry of Social Development and Human 
 ของมนุษย     Security 
 

 สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ และพิทกัษเด็ก The Office of Welfare Promotion,  
 เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (สท.)  Protection and Empowerment of 
       Vulnerable Groups 
 

 สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส.)  Bureau of Empowerment for Older Persons 
 

สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย The Office of Provincial Social Development 
จังหวัด      and Human Security 
 

นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  Provincial Social Development and Human 
จังหวัด      Security Officer 
 

องคการบริหารสวนตําบล Sub-district Administration Organization  
(SAO) 

 

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน   Home Care Volunteer  
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คํายอ (Abbreviation) 

 

คํายอ                                             คําเต็ม 
 

ศอสช./ศูนยฯ/ศูนยอเนกประสงคฯ  ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ/กระทรวง พม.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
                                                                                  ของมนุษย 
 

สํานักพัฒนาสงัคมฯจังหวัด   สํานักพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของ 
      มนุษยจังหวัด 
 

ทม.      เทศบาลเมือง 
 

ทต.      เทศบาลตําบล 
 

อบต.      องคการบริหารสวนตําบล 
 

มบ.      หมูบาน 
 

กทม.      กรุงเทพมหานคร 
 

พมจ.      พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 
มนุษยจังหวัด 

 

อผส.      อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน 
 

สปสช.      สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแหงชาต ิ
 



บทที่ 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยโดยมีหลัก
ใหญ 2 ประเดน็ ดังนี ้
 

 1. แนวคดิในการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
  1.1 แนวคดิการลดความพึ่งพงิจากสถาบันรัฐ (Deinstitutionalization) 
  1.2 แนวคดิการใชชุมชนเปนพื้นฐาน (Community-based Approach) 
  1.3 แนวคดิความเปนหุนสวน (Partnership) 
  1.4 แนวคดิความรวมมือ (Collaboration) 
  1.5 แนวคดิระบบการดูแลระยะยาว (Long Term Care System) 
  1.6 แนวคดิศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน  
           (Multipurpose Senior Center in Community) 
 

 2. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา 
 2.1 แนวคดิการรับรูขาวสาร (Information Perception) 
 2.2 แนวคดิความรู (Knowledge) 
 2.3 แนวคดิการมีสวนรวม (Participation Approach) 
 2.4 แนวคดิความพึงพอใจในการใหบริการ (Services Satisfaction) 
 

จากการตรวจเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี ที่เกีย่วของกับงานวจิัยดังกลาวขางตน มีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

 

1. แนวคิดในการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
 

1.1 แนวคิดการลดความพึง่พิงจากสถาบนัรัฐ (Deinstitutionalization) 
 

แนวคิด 
 

แนวคดิเรื่องการลดความพึ่งพิงจากสถาบันรัฐ หรือ Deinstitutionalization นั้น   มาจากแนวคิดที ่
รัฐบาลทางประเทศตะวันตกตองการลดจํานวนผูปวย/ผูรักษาตวัในสถานดูแลที่เปนสถาบัน หนวยงาน  
หรือองคกรใหการสงเคราะหของรัฐใหนอยลง   แนวคิดนี้เกิดจากสภาพปญหาของสถานพยาบาลหรือ
สถานดูแลผูเจ็บปวยในระยะเวลาที่ยาวนานของรัฐที่ไมสามารถดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมี
ผูปวยเพิ่มจํานวนมากขึ้น วัตถุประสงคของแนวคิดใหมในการดูแลผูปวยที่กลาวนี้คือการที่ผูปวยสามารถ 
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กลับเขาไปอยูในสังคมไดอยางปกติสุข  และลดการพึ่งพิงสถานพยาบาลของรัฐใหไดมากที่สุด   การดูแล
ผูปวยในระยะเวลาที่ยาวนานจึงจําเปนตองปรับเปล่ียนรูปแบบไป โดยการใหชุมชนเขามามีสวนรวม   
กระบวนการลดจํานวนผูปวย/ผูรักษาตัวในสถานดูแลของรัฐลงนี้ เปนผลมาจากความแออัดของจํานวน
ผูปวยที่อาศัยอยูในสถาบันที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหเจาหนาที่ดูแลไมทั่วถึง เกิดปญหาสุขอนามัย  
ประกอบกับเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในชวงทศวรรษ 1960-1970 ที่ทําใหรัฐบาลในหลายประเทศตองตัด
งบประมาณที่เคยสนับสนุนใหหนวยงาน องคกร หรือสถาบันที่ตองรับผิดชอบผูปวย หรือสงเคราะห
บุคคลบางกลุมเหลานี้ลง  กระบวนการลดการพึ่งพิงจากสถาบันรัฐหรือที่เรียกวา Deinstitutionalization จึง
เปนการปองกันการรับ และควบคุมตัวบุคคลไวในสถานสงเคราะหหรือสถาบันตางๆ โดยไมจําเปน และ
ที่สําคัญเปนการคนหาและพัฒนาทางเลือกที่เปนบริการอื่นๆ ซ่ึงเหมาะสมในชุมชนเพื่อทดแทนรูปแบบ
ทางสถาบันทางการของรัฐที่ใหบริการที่มีคาใชจายสูงขึ้นตามภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ  แตเปาหมาย
ที่สําคัญก็คือเปนการเตรียมคนที่อยูในองคกรที่ใหการสงเคราะหกลับไปอยูในสังคมภายนอกหรือชุมชน
ใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดดวยตนเองอยางสมบรูณที่สุด การที่คนอยูในสถาบันที่ใหการสงเคราะห
กลับไปอยูที่บานหรือชุมชนไดมากก็จะเปนการลดการพึ่งพิงสถาบันของรัฐไดมากที่สุด (Bachrach, 1986)  
 

ความหมาย 
 

ความหมายของกระบวนการลดความพึ่งพิงจากสถาบันรัฐ หรือนักวิชาการบางทานเรียกวาเปน
การลดความเปนสถาบัน (Deinstitutionalization)โดยทั่วไปในระยะเริ่มแรกที่ใชกัน หมายถึง นโยบายทาง
สังคมของรัฐที่มีวัตถุประสงคที่จะเคลื่อนยาย หรือลดจํานวนผูปวย หรือผูรับการสงเคราะหที่อยูในสถาน
ดูแลระยะยาวไปใหชุมชนหรือหนวยงานทองถ่ินเปนผูดูแล  ซ่ึงในระยะเริ่มแรกที่ใชแนวคดินีเ้ปนนโยบาย
เพื่อมุงเนนกระบวนการยายคนที่มีปญหาโรคจิตที่อยูในสถานรักษาระยะยาวไปอยูในอีกสถานที่หนึ่งซึ่ง
ไมแยกขาดจากชุมชน (Bachrach, 1997: 12)  ตอมาความหมายไดพัฒนากวางมากขึ้น โดยใหความหมายที่รวม
ความถึง “การปลดปลอยคนที่อยูในสถานที่รักษาใหกลับไปอยูในที่ชุมชน” ซ่ึงความพยายามดังกลาวจึง
เปนการ “ลดจํานวนผูปวยในโรงพยาบาลของรัฐใหกลับไปรักษาตัว/พักฟนในชุมชน”  ตอมาแนวคิดนี้
เร่ิมขยายไปในที่คุมขัง/การรักษาตัวบุคคลทุกประเภทที่อยูในการดูแลของสถาบันหรือหนวยงานของรัฐ 
(Asylums) ไดแก ผูปวยจิตเวช  ผูพิการทางสมองและปญญา  ผูตองโทษ  เด็กที่ถูกทอดทิ้งและผูสูงอายุ  
(Foster, 1989: 3-6)  ในปจจุบันความหมายของกระบวนการลดความพึ่งพิงจากสถาบันรัฐ นอกจากจะ
หมายถึงการลดจํานวนผูปวยแลว(Depopulation) ยังหมายความรวมถึงทางเลือกของการใหบริการหรือ
การรักษาในรูปแบบอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากการใหบริการจากรัฐ  และยังหมายความรวมถึงการปรับลด
ขนาดลง (Downsizing) ของสถาบันรัฐ เพื่อทําใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน และกอใหเกิดประโยชน
กับผูรับบริการมากที่สุด และลดการพึ่งพาสถาบันใหมากที่สุดดวย (Bachrach, 1997: 30-31) 

 

อาจกลาวสรุปไดวา การลดความพึ่งพิงจากสถาบันรัฐเปนการคนหาและพัฒนาทางเลือกที่เปน
การใหบริการในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมในชุมชน  โดยชุมชนมีบทบาทและทําหนาที่ทดแทนรูปแบบ
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ทางสถาบันทางการของรัฐบาลมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระคาใชจายที่สูงของรัฐบาล  ที่สําคัญก็คือเปนการ
เตรียมคนใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดดวยตนเองอยางสมบูรณที่สุด  ดวยการเนนการไดรับการ
ชวยเหลือหรือสนับสนุนจากชุมชนในทองถ่ินเพื่อลดการพึ่งพิงสถาบันของรัฐใหมากที่สุด  

 

ประวัติความเปนมาของ Institutionalization และ Deinstitutionalization 
 

การจะเขาใจแนวคิดเรื่องการลดความพึ่งพิงจากสถาบันรัฐที่มาจากฐานการคิดที่จะลดจํานวน
ผูปวย/ผูรักษาตัวในสถานดูแลของรัฐบาล  จําเปนจะตองเขาใจประวัติความเปนมาของความเปนสถาบัน
ของการเขาดูแลผูปวย/ผูรักษาตัวในสถานดูแลของรัฐ (Institutionalization) กอน  เพราะแนวคิดเรื่องการ
เขามาจัดการดูแลผูปวยโดยรัฐมีพัฒนาการมายาวนาน ทั้งนี้มีรากฐานมาจากกฎหมายสงเคราะหคนจน 
(Elizabethan Poor Law) ค.ศ. 1601 ของอังกฤษอันเปนตนแบบงานสังคมสงเคราะหใหกับประเทศอื่นๆ 
ในเวลาตอมา  ผลจากกฎหมายฉบับนี้ก็คือ มีการสงคนที่รางกายไมปกติ  เด็ก  คนสูงอายุ  ผูพิการทาง
รางกายและจิตใจ  หรือมารดาที่มีบุตรเล็กๆ ไปอยูรวมกันในโรงทาน (Almshouse) ซ่ึงเรียกการสงเคราะห
แบบนี้วา Indoor Relief  ซ่ึงในระยะแรกสภาพความเปนอยูของผูอาศัยไมเปนไปตามหลักมนุษยธรรม
เทาใดนัก  ตอมาไดวิวัฒนาการมาเปนสถานสงเคราะหและสถาบันใหการดูแลรักษาเฉพาะประเภทให
เหมาะสมกับประชากรในแตละกลุมในขณะนั้น   

 

รูปแบบของการสรางความเปนสถาบันท่ีพึ่งพิงจากรัฐ (Institutionalization) สามารถแบงไดออกเปน 5 
ประเภทดังนี้ (Goffman, 1990: 4-13) 
 

1. สถาบันที่ถูกสรางขึ้นเพื่อใหการดูแลผูที่ไรสมรรถภาพในการดูแลตนเองแตไมเปนอันตรายตอ
ภัยคุกคามความสงบเรียบรอยของชุมชน  สถาบันในลักษณะนี้ไดแก สถาบันที่ใหการดูแลคนตาบอด บาน
คนชรา บานเด็กกําพรา รวมทั้งที่พํานักชั่วคราวสําหรับผูยากไร เปนตน 

2. สถาบันที่ใหการดูแลผูที่ดูแลตนเองไมได  และการดูแลตนเองไมไดนี้อาจคุกคามความสงบ
เรียบรอยของชุมชน  แมจะโดยไมเจตนาก็ตาม สถาบันในลักษณะนี้ไดแก  ทัณฑนิคมสําหรับผูปวยโรค
เร้ือน  วัณโรค  รวมทั้งโรงพยาบาลจิตเวช เปนตน 

3. สถาบันที่สรางขึ้นเพื่อปองกันชุมชนจากผูที่เปนภัยคุกคามชุมชน  โดยใหความสําคัญกับความ
มั่นคงและความสงบเรียบรอยในชุมชนมากกวาตัวบุคคลที่ตองเขาไปอยูในสถาบัน  สถาบันลักษณะนี้
ไดแก คุก  คายเชลยสงคราม คายกักกันผูอพยพ เปนตน 

4. สถาบันที่สรางขึ้นเพื่อทําหนาที่บางอยาง  และความชอบธรรมในการดํารงอยูของบุคคลบาง
กลุม  สถาบันนี้ก็ขึ้นอยูกับความสามารถที่จะบรรลุเปาหมายนั้นๆ  อาทิ คายทหาร  โรงเรียนประจํา  คาย
ผูใชแรงงาน เปนตน   

5. สถาบันที่ถูกสรางขึ้นเพื่อแยกตัวออกจากชุมชนโดยรวม  โดยที่ผูที่อยูในสถาบันยังมีบทบาท
ในชุมชน เชน วัด  คอนแวนต เปนตน 
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จากการวิเคราะหความเปนสถาบันของรัฐนั้น Goffman (1990: 15-20) พบวา  การดูแลสถาบัน
ประเภทนี้เปนหนาที่ของรัฐที่จะเปนผูจัดการดูแลแตเพียงผูเดียว  รัฐมีหนาที่เปนผูเขาไปควบคุมไมให
ชุมชนและสังคมภายนอกเขาไปยุงเกี่ยวกับกิจการของสถาบันดังกลาว  แนวนโยบายที่เกิดขึ้นในชวงที่
ผานมาจึงออกมาในรูปแบบของการใหรัฐเขามาดูแลมากขึ้นเรื่อยๆ  ชุมชนไมมีบทบาทและหนาที่ในการ
จัดการดูแลคนประเภทนี้  สถาบันประเภทนี้แพรหลายในสังคมตะวันตกเปนระยะเวลาหลายรอยปมาแลว 
จนปจจุบันประเทศตะวันตกทุกประเทศไดเขามาจัดการดูแลสถาบันเหลานี้มากขึ้นเรื่อยๆ ตามแนวคิด
สวัสดิการนิยมของรัฐหรือที่รูจักกันในนามของ Social Welfare (Foucault, 1991: 3)  

 

อยางไรก็ตาม แนวคิดในเรื่องความพึ่งพิงสถาบันของรัฐที่ใหการดูแลกลุมคนกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ
เร่ิมไมเปนที่นิยมในเวลาตอมาโดยเฉพาะในเร็วๆ นี้ของปจจุบัน โดยมีสาเหตุสําคัญคือ คาใชจายของรัฐที่
เพิ่มขึ้นอยางมากของสถาบันในการดูแลกลุมคนเหลานี้   นอกจากนี้สภาพความเปนอยูของสถาบัน
ดังกลาวไมมีการปรับปรุงใหดีขึ้น  ซํ้ายังไมมีหลักประกันแตอยางใดวาบุคคลเหลานี้เมื่อออกจากสถาบัน
ไปอยูกับครอบครัวหรือชุมชนแลวจะสามารถใชชีวิตอยูในชุมชนไดอยางปกติหรือไม  เพราะการอาศัยอยู
ในสถาบันเปนระยะเวลายาวนานอาจกอใหเกิดความเฉื่อยชา และพ่ึงพาสถาบันมากเกินไป และท่ีสําคัญ
คือการปรับตัวระหวางบุคคลที่ออกไปจากสถาบันกับคนในครอบครัวหรือชุมชน หรือการยอมรับจาก
ชุมชนตอบุคคลนั้น  จึงเริ่มเกิดแนวคิดใหมขึ้นมาเพื่อที่ตองการลดจํานวนบุคคลที่อยูในสถาบันของรัฐลง
เกิดเปนแนวคิดบริการที่ริเร่ิมและดําเนินการโดยชุมชนเอง (Community-based Concept) ซ่ึงในระยะเวลา
ตอมาไดพัฒนาขึ้นมาเปนการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการในชุมชน (Community-based Rehabilitation) หรือ 
ชุมชนบําบัดสําหรับผูติดยาเสพติด (Therapeutic Community  หรือเรียกยอวา  TC)  จนกระทั่งเกิดแนวคิดใน
เร่ืองการดูแลคนชราโดยชุมชน (Community Care for Older People) ขึ้น  จากเหตุผลดังกลาวจึงเริ่มมี
แนวคิดที่จะลดการพึ่งพิงการไดรับการดูแลหรือสงเคราะห  โดยสถาบันของรัฐลง (Deinstitutionalization) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในทศวรรษ 1960-1970 ซ่ึงทําใหประเทศตะวันตกหันมา
ปรับลดจํานวนคนที่เขาไปรับบริการในสถาบันลง  พรอมกับสงเสริมใหชุมชนเขามามีบทบาทในการดูแล
คนกลุมนี้   ปจจุบันประเทศทางตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาไดหันมาใชนโยบายแบบนี้มากขึ้นเมื่อ
ประมาณเกือบ 20 ปที่ผานมา และไดผลตอคนกลุมนี้อยางมาก  โดยที่ทางหนวยงานของรัฐบาลได
รับผิดชอบในดานนโยบาย  สนับสนุนความรูทางดานวิชาการ  และอื่นๆ ที่จําเปน  สําหรับทางดาน
คาใชจาย หรืองบประมาณของรัฐแตเดิมที่มุงเนนการสรางสถาบันและขยายสถาบันก็เปล่ียนมาเปนการ
จายเงินใหกับองคกรทองถิ่นในการพัฒนาศูนยชุมชน และสงเสริมใหชุมชนเขามาดูแลแกไขปญหา
โดยตรง  รัฐเปนเพียงผูสนับสนุนจากภายนอกหรือบางกิจกรรมก็ใหภาคเอกชนเขามารองรับ 
 

ประเภทของ Deinstitutionalization 

จากตัวอยางของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Roesher Institute, 1995: 2-3) พบวากลุมประชากรที่
อยูในกระบวนการลดความพึ่งพิงจากสถาบันรัฐ (Deinstitutionalization)  สามารถแบงกลุมคนที่จะลด 



 13 

ความพึ่งพิงจากสถานดูแล หรือการใหการสงเคราะหจากรัฐดังกลาวออกไดเปน 5 ประเภทดวยกนั ดังนี:้ 
 

1. ผูปวยจิตเวช  หลังจากเกิดนโยบาย Deinstitutionalization จํานวนผูปวยจิตเวชที่อยูในความ
ดูแลในสถาบันของรัฐไดลดจํานวนลงอยางมาก  สาเหตุเนื่องจากรัฐบาลกลางไดใหเงินชวยเหลือแกผูปวย
และใหเงินอุดหนุนเพื่อที่อยูอาศัยในชุมชน (Community-bases Residential Care) ผูปวยจึงสามารถออก
จากโรงพยาบาลได   อยางไรก็ตามแมผูปวยจิตเวชจะมีจํานวนลดลง  แตเกิดปญหาใหมขึ้นคือ ผูปวยกลับ
เขา-ออกโรงพยาบาลซ้ําไปซ้ํามาทําใหจํานวนผูเขารับรักษาสูงขึ้น  แตระยะเวลาที่อยูในโรงพยาบาลสั้นลง  
เพราะผูปวยจิตเวชเปนโรคที่ยากจะรักษาใหหายขาดได   เพราะฉะนั้นเมื่อผูปวยกลับเขาไปในชุมชน  ซ่ึง
อาจจะอยูกับครอบครัวหรืออยูในบานพักในรูปแบบตางๆ ของชุมชน แตก็ยังตองกลับมารับยารับการ
รักษาอยางตอเนื่องหรือในบางรายตองกลับมาเขารับการรักษาในสถานดูแลของรัฐอยูดี 

 

2. ผูพิการทางสมองและปญญา  แตเดิมกลุมคนกลุมนี้จะอยูในสถานสงเคราะหและโรงพยาบาล
จิตเวชแหงเดียวกับผูปวยทางจิต  เมื่อเกิดกระบวนการ Deinstitutionalization ขึ้น   ก็ทําใหผูปวยหรือผู
ไดรับการสงเคราะหในสถานที่ใหการดูแลรักษาลดจํานวนลง  เพราะมีการยายบุคคลบางจําพวกไปอยูใน
สถาบันที่ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยตรงบาง  ออกไปอยูตามลําพังในบานพักรูปแบบตางๆ ของ
ชุมชนซ่ึงคลายคลึงกับผูปวยโรคจิตบาง  และสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูพิการทางสมองและปญญาลดลงก็
เพราะคําพิพากษาของศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาไดพิทักษสิทธิของบุคคลพิการประเภทนี้ ใหดํารงชีวิต
อยูในสิ่งแวดลอมที่จํากัดตัวเองนอยที่สุดและใหอยูในสิ่งแวดลอมเหมือนคนทั่วไปมากที่สุด 

 

3. ผูตองโทษ  เมื่อแนวคิดลดการพึ่งพิงสถาบันของรัฐแพรหลายมากขึ้น  จึงเกิดวิธีการหรือ
กิจกรรมที่เปนทางเลือกอื่นๆ แทนที่จะใหบุคคลจะตองอยูในเรือนจํา เชน การคุมประพฤติ   และการ
ลงโทษโดยการบริการชุมชน   อยางไรก็ตามจํานวนผูตองโทษในสหรัฐอเมริกาไมไดลดลงมากนักสาเหตุ
เนื่องมาจากการพิพากษาลงโทษผูกระทําผิดในคดีอาชญากรรมบางอยางรุนแรงขึ้น และจํานวนประชากร
ที่เพิ่มมากขึ้นในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  

 

4. เด็กท่ีถูกทอดท้ิง  ปจจุบันสถาบันที่เคยดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้งไมไดทําหนาที่ในการอุปการะเด็ก
แบบทั่วๆ ไปอีกแลว  แตใหการดูแลบําบัดรักษาแกเด็กที่มีปญหาทางอารมณและจิตใจ   สวนเด็กที่ถูก
ทอดทิ้งมีศูนยที่อยูในชุมชนใหการดูแล  เชน  บานอุปถัมภ เปนตน  

 

5. ผูสูงอายุ  ปจจุบันผูสูงอายุสวนใหญของสหรัฐอเมริกาไมไดอาศัยอยูในสถานที่ใหการสงเคราะห
ของรัฐบาลอยางเดียว  แตอยูกระจายกันไปตามศูนยตางๆ ที่ดูแลโดยชุมชน เชน สถานพยาบาล (Nursing 
Homes) ทั้งที่เปนของชุมชนดูแลผูสูงอายุเอง ซ่ึงเรียกวา  การดูแลผูสูงอายุโดยชุมชน (Community Care) 
และเปนสถานที่ใหบริการโดยเอกชนในขณะที่บางสวนผูสูงอายุเร่ิมกลับเขาไปอยูในครอบครัวของตัวเอง  

 

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาแนวคิดการลดจํานวนผูปวย/ผู รักษาตัวหรือผูที่ตองไดรับการ
สงเคราะหดูแลในสถานดูแลของรัฐทําใหเกิดแนวคิดที่ตองการจะลดการพึ่งพิงจากสถาบันรัฐลง และเปน
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การเตรียมความพรอมของผูปวย หรือผูไดรับการชวยเหลือสงเคราะหใหกลับไปใชชีวิตในชุมชนไดอยาง
ปกติ  แตในทางปฏิบัติแลวมีประเด็นที่นาสนใจที่ควรพิจารณาตอ  เพราะการปลอยใหผูที่ตองไดรับการ
สงเคราะหจากสถานดูแลของรัฐกลับไปอยูที่บาน หรือใหชุมชนดูแลนั้นอาจจะเปนการปลอยใหบุคคล
เหลานั้นไปอยูตามยถากรรม หรือเปนการผลักภาระไปใหกับองคกรอื่นโดยที่ไมดูถึงความพรอม หรือ
ศักยภาพที่จะรับดูแลตอจากสถาบันของรัฐบาลไดหรือไม   เมื่อนําแนวคิดนี้ไปปฏิบัติแทนที่จะเปนการ
แกไขปญหาจะกลับเปนการเพิ่มปญหามากยิ่งขึ้น  โดยประเด็นที่ควรพิจารณาในเรื่องนี้ไดแก ความ
ตอเนื่องของการดูแล   การดูแลที่เหมาะกับสถานการณของแตละกลุมบุคคลเปาหมาย และการวาง
แผนการใหบริการที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่เขารับบริการดูแลดวย 
 

ปญหาและอุปสรรคของการนําแนวคิดการลดความพึ่งพิงจากสถาบันรัฐไปปฏิบัติในชุมชน 
 

จากการศึกษาของ Bachrach (1997: 101-110)  ที่ศึกษากระบวนการลดความพึ่งพิงจากสถาบันรัฐ  
หรือลดจํานวนผูปวย/ผูรักษาตัวในสถานดูแลของรัฐ ในประเทศสหรัฐอเมริกาชวงทศวรรษที่ 1970-1990 
ซ่ึงในชวงระยะเวลาดังกลาวมีการลดจํานวนผูปวยในสถานดูแลของรัฐเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในชวงสมัยประธานาธิบดีเรแกน  ที่ตองการลดขนาด (Downsizing) ของสถาบันของรัฐทุกประเภท 
กิจการสาธารณะหลายอยางถูกโอนไปสูการบริหารของเอกชน ตามนโยบายการแปรรูปไปสูเอกชน 
(Privatization) และนโยบายการแขงขันโดยเสรี (Free Competitiveness) ในสวนของสถาบันของรัฐที่เคย
ใหการบริการดูแลดานสุขภาพก็ถูกผลักดันใหเขาสูกระบวนการลดจํานวนผูปวย/ผูรักษาตัวอยางรวดเร็ว  
และมีหลายแหงที่ปดตัวเองไป  ผลจากการเรงรีบนํานโยบายดังกลาวมาใชทําใหเกิดปญหาหลายประการ
ดวยกัน ซ่ึง Bachrach ไดสรุปเปนประเด็นที่ควรพิจารณาดังตอไปนี้ 
 

1. เร่ืองความตอเนื่องของการดูแล (Continuity of Care) 
 

ปญหาที่สําคัญที่สุดในเรื่องความตอเนื่องของการดูแลไดแก การขาดการประสานความรวมมือ
(Coordination) ขององคกรที่ใหการดูแล  สาเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากในอดีตการดูแลยังอยูในรูปของความ
เปนสถาบันของรัฐ (Institutionalized Setting)  โดยรัฐใหการดูแลรักษาสามารถทําไดอยางเปนระบบและ
รวมศูนยครบถวนในที่ที่เดียว (Centralized and Comprehensive Care) ผูรับการบริการสามารถเขาถึงการ
บริการไดอยางสะดวก มีเจาหนาที่ดูแลและเปนไปตามหลักวิชาการตลอดเวลา   แตพอเขาสูกระบวนการ
ลดความพึ่งพิงจากสถาบันของรัฐจํานวนผูปวย/ผูรักษาตัว ผูรับบริการสงเคราะหในสถาบัน ทําใหการดูแล
รักษาไมไดรวมศูนยในที่ที่เดียว  แตกระจัดกระจายไปอยูในความดูแลของหลายหนวยงาน  จึงเกิดปญหา
ในเรื่องความตอเนื่องของการดูแลรักษาขึ้น และถาองคกรหรือหนวยงานใหมที่ไมมีประสบการณ  และ
การประสานรวมมือกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะหนวยงานที่รับผิดชอบในชุมชน  ผลเสียก็จะ
ตกอยูกับผูรับการบริการ ซ่ึงในกรณีนี้จะเกิดปญหามากที่สุดกับกลุมผูปวยที่เปนโรคจิตและผูสูงอายุที่
ตองการการดูแลอยางใกลชิด   
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ความตอเนื่องของการดูแลมีความหมายถึงการที่ระบบบริการสามารถเขาถึงผูรับบริการไดใน
หลายทางและมีระยะเวลาที่แนนอน  เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปญหาเรื่องความตอเนื่องขึ้นมาก็หมายความวา
ผูรับบริการไมสามารถเขาถึงบริการได  ทําใหเปนการแกไขปญหาหนึ่งแตกลับกอใหเกิดอีกปญหาหนึ่ง   
สําหรับขอเสนอแนะในการแกไขปญหานี้ ไดแก  การนําเอาระบบการจัดการเฉพาะกรณีหรือพื้นที่มาใช 
(Case or Area Management) ซ่ึงองคกรในทองถ่ินที่เขามาดูแลจะตองมีผูเชี่ยวชาญที่เขามาดูแลจัดระบบ
ใหบริการใหเหมาะสมในแตละกลุมเปาหมาย   หากไมมีสถาบันหรือหนวยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวของ
จะตองเขาไปชวยสนับสนุนในดานวิชาการ งบประมาณ หรือบางแหงเพิ่งเริ่มจัดตั้ง  ดังนั้นบุคลากรของรฐั
ที่มีหนาที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของจะตองเขาไปเปนเสมือนพี่เล้ียง และอาจชวยจัดตั้งใหเปนรูปรางของ
สถาบันที่เกิดในชุมชนทั้งนี้เพื่อใหมีการจัดการบริการใหผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการไดอยาง
ครบถวน โดยการประสานความรวมมือไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดประโยชนกับ
ผูรับบริการมากที่สุด 
 

2. เร่ืองการดูแลท่ีเหมาะสมกับแตละคน (Individualized and Tailored Care) 
  

แนวคิดเรื่องการดูแลที่เหมาะสมกับแตละคน หมายถึง การที่ผูรับการบริการจะไดรับการปฏิบัติ
ดูแลตามแตกรณีของแตละคน  แนวคิดนี้เกิดจากผูรับบริการที่อยูในสถานดูแลที่เปนสถาบันของรัฐมักจะ
ไดรับการดูแลที่มีแบบแผนเดียวกันเหมือนๆ กัน     หลังจากที่มีการนําเอาผูรับบริการออกจากสถาบันเขา
สูสภาพแวดลอมใหมเขามาอยูในชุมชน  รูปแบบการบริการจึงควรไดรับแตกตางกันออกไปตามการ
บริการหรือกิจกรรมที่ควรจะไดรับอยางเหมาะสมดังนี้   ผูรับบริการจะตองถูกสังเกต ถูกประเมินบน
พื้นฐานของความตองการของผูมารับบริการในประเภทอื่นๆ เชน  ผูปวยจิตเวช  หรือ  ผูสูงอายุ  เปนตน  
ความตองการในบริการก็จะตางกันไป พรอมกันนั้นก็จะตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมของการใหบริการที่
เปลี่ยนไปดวย  ซ่ึงการจัดกิจกรรมการใหบริการนั้นจะตองใหครอบครัว และชุมชนเขามามีสวนเกี่ยวของ
ดวย  จะไมมุงเนนแตเฉพาะการวินิจฉัยของแพทยเพียงอยางเดียว  เพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้จะตรงกัน
ขามกับแนวทางการรักษาและใหบริการแบบเดิมที่มักจะใชวิธีการเดียวสําหรับทุกคน (One-Size-Fits-All 
Approach) ตามที่สถาบันการใหบริการหรือดูแลรักษาจากรัฐบาลเปนผูกําหนดให  
 

3. เร่ืองการวางแผนการใหบริการ (Service Planning) 
  

การวางแผนการใหบริการเปนประเด็นสําคัญหลังจากนําแนวคิดกระบวนการลดความพึ่งพิง
จากสถาบันรัฐ  ที่ใหบริการสงเคราะหหรือดูแลจากสถาบันของรัฐในรูปแบบเดิม  ซ่ึงเปนการใหบริการ
จากเจาหนาที่ในสถาบันของรัฐที่ทําหนาที่ในการใหการบริการแบบเบ็ดเสร็จนั้น แตในรูปแบบใหมนี้ไดให
ความสําคัญตอผูรับบริการควรที่จะเขามามีบทบาทในเรื่องการวางแผนการใหบริการดวย  เนื่องจากวาการ 
ใหบริการไมไดจัดทําแบบระบบเดียวเหมือนกันหมด  แตเปนการใหบริการท่ีเหมาะกับแตละคน 
เพราะฉะนั้นผูรับบริการจึงควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนมากที่สุด  นอกจากนี้ ครอบครัว  เครือ
ญาติ  เพื่อนบานและชุมชน ก็ตองเขามามีสวนรวมดวย เพราะในบางกรณีผูรับบริการไมสามารถบอก
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ความตองการเองได  ขอมูลจากผูใกลชิดจึงนับวามีสวนสําคัญในการวางแผนการใหบริการ  นอกจากนี้ 
การที่นําผูมีสวนเกี่ยวของเขามารวมวางแผนยังเปนการนําเอาชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา
อีกดวย   
 

1.2 แนวคิดการใชชุมชนเปนพื้นฐาน (Community-based Approach) 
 

แนวคิด  
 

 แนวคิดการใชชุมชนเปนพื้นฐานในการทํางานหรือโครงการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เกิดจาก
ความตระหนักในความสําคัญของชุมชนที่เปนพื้นฐานใหกับสมาชิกของชุมชนในการทํางานในทุกๆ เร่ือง 
(Michau, 2005: 7-8)  แนวคิดเรื่องการใชชุมชนเปนฐานในการทํางานพัฒนา ตั้งอยูบนแนวคิดตอชุมชน
ดังนี้ 
 

1. คนในชุมชนเปนผูที่อยูใกลชิดกับปญหามากที่สุด เพราะฉะนั้นความสามารถในการวิเคราะห 
ปญหาและสาเหตุ โดยวิธีการมีสวนรวมของคนในชุมชน  ทําใหผลที่ไดจากการนําแนวคิดนี้มาใชก็คือ
ความเขาใจในปญหาและสาเหตุที่แทจริงของชุมชน  เพื่อที่จะนําไปสูการคนหาทางแกปญหาตอไป 

2. การใชแนวคิดชุมชนเปนฐานจะทําใหสามารถคนหาแนวทางแกปญหาที่ปฏิบัติไดจริงอยูภาย 
ใตเงื่อนไขที่เปนจริงในชุมชน  ที่ตองการศึกษาและอยูในบริบทของกลุมและชุมชนจริง ผลที่ไดก็คือแนว
ทางแกไขปญหาที่สามารถปฏิบัติไดจริง 

3. การใชชุมชนเปนฐานในการทํางานจะทําใหมีการใชภูมิปญญาที่อยูในชุมชนผสมกับแนวคิด 
ในการแกไขปญหาจากภายนอกชุมชน ทําใหการแกไขปญหามีความสมบูรณมากขึ้น 

4. การใชชุมชนเปนฐานในการทํางานจะทําใหมีการรวมกลุมรวมพลังของคนในชุมชน เพื่อ 
แกไขปญหา  เนื่องจากปจจุบันปญหามีความสลับซับซอนมากขึ้น ซ่ึงการแกไขปญหาโดยปจเจกบุคคล
หรือกลุมองคกรในชุมชน หรือแมแตการแกไขของหนวยงานภายนอกแตเพียงลําพังไมสามารถทําให
ปญหาไดรับการแกไขอยางครอบคลุมทุกมิติได  ดังนั้นการรวมพลังของหลายฝายจึงเปนปจจัยและ
เงื่อนไขที่จะลดอุปสรรค  สามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 

5. แนวคิดนี้เชื่อวาคนในชุมชนมีความสามารถในการปฏิบัติเพื่อแกไขปญหา  เปนการระดม 
ทรัพยากรและการสนับสนุนตาง ๆ เพื่อใหการประสานงาน ประสานกิจกรรมของคนที่อยูกับปญหา
โดยตรง การใชชุมชนเปนฐานจะชวยใหเกิดการแกไข ลดขอขัดแยง และมีการผลักดันใหมีการแกไข
ปญหาดําเนินไดตอไป   
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ความหมายของแนวคิดการใชชุมชนเปนพื้นฐาน 
 

 การใชชุมชนเปนพื้นฐาน หมายถึง วิธีการทํางานระหวางชุมชนรวมกันกับหุนสวน (Partners) ใน
ทุกๆ ขั้นตอนของการทํางาน ซ่ึงแตกตางกันไปตามเนื้อหาหรือโครงการที่ตองการจะทํา เชน การฟนฟู
สมรรถภาพของคนพิการโดยใชชุมชนเปนฐาน (Community Based Rehabilitation หรือ CBR) การ
ทองเที่ยวโดยใชชุมชนเปนฐาน (Community – based Tourism) หรือวิธีการสังคมสงเคราะหชุมชน
(Community Social Work)  วิธีการแบบนี้มุงเนนไปที่จุดแข็งของคุณลักษณะของความเปนชุมชน เชน 
พลังของกลุม สมรรถนะ ทักษะและทรัพยากรบุคคลในชุมชน ที่จะนําไปสูการทํางานหรือการแกไข
ปญหาใหประสบผลสําเร็จตามความศักยภาพและความตองการของคนในชุมชน (UNRA, 2008: 14-15)  
  

 การใชแนวทางการใชชุมชนเปนฐานในการทํางานจะชวยใหการทํางานระหวางองคกรภายนอกที่
เปนหุนสวนกับชุมชนสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการได  โดยมีหลักการที่สําคัญคือการมีสวนรวมของ
คนในชุมชน  การมีสวนรวมจึงมีความหมายถึงการที่สมาชิกในชุมชนเขามาเกี่ยวของในกระบวนการ
ตัดสินใจและกิจกรรมตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับคนในชุมชน   การมีสวนรวมจึงไมใชแคการใหขอมูล
ขาวสารและตัดสินใจแทนคนในชุมชน (Informing and Deciding for People) แตหุนสวนจะตองฟงชุมชน
ใหมากที่สุด ชวยกระตุนใหชุมชนไดอภิปรายและชวยในการวิเคราะหประเด็นปญหาที่ตองการทํา เพื่อที่
คนในชุมชนสามารถที่จะระบุปญหาและสามารถจัดลําดับความตองการและสามารถคาดการณผลลัพธที่
ตองการได (Identify Their Own Priorities and Preferred Outcomes)  
  

 การใชชุมชนเปนฐาน เปนการนําชุมชนมาเปนหลักในการปฏิบัติงาน โดยการสรางประชากร
กลุมเปาหมายใหเกิดจิตสํานึกในการมีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติและรวมประเมินผล  จนเกิด
อุดมการณรวมกันวาชุมชนเปนของตน  ทํางานเพื่อชุมชน โดยชุมชน ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม  การนําชุมชนมาเปนพื้นฐานในการทํางานจึงเปนการทํางานที่ดําเนินการโดย (by) ชุมชน 
กับ (with) ชุมชน ซ่ึงเปนการทํางานรวมมือกันระหวางสมาชิกในชุมชนและหุนสวน (Partnership) เปน
การทํางานที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน(Community-driven) โดยมุงเนนใหเกิดการปฏิบัติการ (Action-
oriented) โดยผลลัพธที่เกิดขึ้นไดแก การปฏิบัติการทางสังคม การเสริมพลังของชุมชน และการสราง
สมรรถนะของชุมชน (UNRA, 2008: 18) 
 

โดยสรุป การดําเนินงานโดยใชชุมชนเปนพื้นฐาน จะชวยใหชุมชนตระหนักถึงปญหาตางๆใน
ชุมชน  ไดรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมประเมินผลและการมีสวนรวมทําใหประชาชนคิดเปน 
ทําเปนและสามารถพึ่งตนเองไดในที่สุด 
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แนวทางการทํางานของแนวคิดการใชชุมชนเปนพื้นฐาน 
 

การทํางานโดยใชชุมชนเปนพื้นฐานมีขั้นตอนการทํางานอยูสองขั้นตอนหลักดวยกัน ไดแก 
ขั้นตอนการวิเคราะหสถานการณ (Situation Analysis) และการระดมชุมชนเพื่อสรางพลัง (Community 
Mobilization for Empowerment)  อยางไรก็ตาม แนวทางการทํางานนี้เปนการกําหนดแนวทางกวางๆ 
โดยใชแนวคิดชุมชนเปนพื้นฐานในการทํางาน   ซ่ึงแนวคิดหรือหลักการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยู
กับวาจะนําแนวคิดนี้ไปประยุกตใชกับการทํางานเรื่องอะไร  แนวทางการทํางานนี้ จึงเปนหลักการกวางๆ 
ที่สามารถไปประยุกตใชกับการทํางานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีวิธีการและรูปแบบที่คอนขางหลากหลาย 
ขึ้นกับวาตองการที่จะนําเอาแนวคิดชุมชนนี้ ไปทํางานหรือทําโครงการในเรื่องอะไร  สําหรับแนวทางการ
ทํางานที่จะกลาวตอไปนี้เปนการนําเอาแนวทางการทํางานของของสหประชาชาติที่มอบหมายให
คณะกรรมการผูล้ีภัยระหวางประเทศเปนผูจัดทํารายงานสรุปแนวทางการทํางานโดยนําเอาแนวคิดการใช
ชุมชนเปนพื้นฐานในการทํางาน  เพื่อใชเปนคูมือและแนวทางการทํางานหลักใหกับหนวยงานตางๆ ของ
สหประชาชาติตอไป (สรุปความจาก UNRA, 2008: 34-74)  โดยในแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้   

 

1.  การวิเคราะหสถานการณ (Situation Analysis) 
 

     การวิเคราะหสถานการณคือการตรวจสอบชุมชนและบริบทของชุมชนวามีความพรอมมาก
นอยเพียงใด  วัตถุประสงคที่สําคัญสําหรับขั้นตอนนี้ก็คือเพื่อจะไดมีความเขาใจสภาพพื้นฐานของชุมชน 
และสามารถนําไปกําหนดแนวทางการทํางาน  กําหนดความสําคัญกอนหลังของขั้นตอนการทํางานและ
กําหนดเปาหมายของการทํางานไดชัดเจนขึ้น   การวิเคราะหสถานการณนี้ประกอบดวยข้ันตอนยอย 4 
ขั้นตอนไดแก การวิเคราะหขาวสาร (Information Analysis) การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder 
Analysis) การติดตอกับชุมชน (Establishing Contact with the Community) และการสรางการมีสวนรวม 
(Participatory Building) 
 

    1.1 การวิเคราะหขาวสาร (Information Analysis)   
 

           ขั้นตอนนี้จะชวยในการกําหนดวาอะไรคือส่ิงที่เราควรหรือตองรูเกี่ยวกับคนในชุมชนและ
องคประกอบอื่นๆ ของชุมชน ไดแก วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนรวมถึงผูมีสวนไดเสีย กลุม องคกร 
เครือขายทั้งหมดที่มีอยูในชุมชนและที่ชุมชนมีความสัมพันธดวย สวนจุดเนนของการวิเคราะหขาวสารนี้
จะขึ้นอยูกับเรื่องหรือประเด็นที่ตองการศึกษา เชน ในเรื่องของ CBR ก็ตองการขอมูลของคนพิการ
ทั้งหมดที่อยูในชุมชน  องคกรที่ทํางานเกี่ยวของกับคนพิการทั้งที่เปนองคกรที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ สวนในเรื่องการใชชุมชนเปนพื้นฐานในการจัดบริการแกผูสูงอายุ (Community-based Approach 
for The Ages) ก็ตองการขอมูลผูสูงอายุทั้งหมดในชุมชน องคกรที่ทํางานกับผูสูงอายุ  รวมถึงหนวยหรือ
สถาบันทางสังคมที่มีสวนเกี่ยวของกับผูสูงอายุในชุมชน ไดแก ครอบครัว  เครือญาติ เพื่อนบาน เปนตน   
ส่ิงสําคัญสําหรับการวิเคราะหขาวสารก็คือภาพรวมของชุมชนทั้งชุมชน (Profile of Community) รวมถึง
ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนและปญหาในชุมชน   องคประกอบของชุมชนมีอะไรบาง โครงสราง
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ความสัมพันธของคนในชุมชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการและบทบาทของโครงสรางสังคมที่มี
ตอสมาชิกในชุมชน   
 

      1.2 การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Analysis) 
 

            การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย  หมายถึง  การวิเคราะหผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงและออมใน
เร่ืองหรือประเด็นที่ตองการจะทําในชุมชน รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของกับคนกลุมนั้น ๆ รวมถึงกิจกรรมและ
การมีสวนรวมของคนในชุมชน  ในกรณีของผูสูงอายุ  ผูมีสวนเกี่ยวของหลักไดแกผูสูงอายุทุกคนใน
ชุมชน  พรอมทั้งศึกษาขอมูลพื้นฐานของผูสูงอายุทั้งหมดทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจและกิจกรรมของ
ผูสูงอายุทุกกิจกรรม  การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียนี้จะรวมถึงปฏิบัติการทุกเรื่องและทุกระดับที่เกี่ยวกับ
ผูสูงอายุทั้งในระดับทองถ่ินและในระดับชาติ  และในบางพื้นที่อาจมีองคกรภาคประชาสังคม (Civil 
Society) องคกรทางศาสนาและองคกรระหวางประเทศทํางานอยูดวย ซ่ึงผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดนี้ก็คือ
หุนสวน (Partnership) ที่ทํางานรวมกันในชุมชนนั่นเอง หุนสวนเหลานี้นับวามีสวนสําคัญ เพราะถาเรา
สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมของหุนสวนใหมาทํางานรวมกันในชุมชนได ก็จะถือวาเปนการนําเอาหลักการ
พื้นฐานของการใชชุมชนเปนพื้นฐานในการทํางานมาใชใหเกิดประโยชน 
 

      1.3 การติดตอกับชุมชน (Establishing Contact with The Community) 
 

            การติดตอกับชุมชนนับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่ง  เพราะผลของการติดตอใน
คร้ังแรกๆอาจเปนตัวกําหนดสัมพันธภาพระหวางชุมชนและหุนสวนในเวลาตอมา การจะติดตอกับชุมชน
และหุนสวนใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร ไมมีกฎตายตัวเพราะขึ้นอยูกับลักษณะของชุมชน สถานการณ
และบริบทในชุมชน  การเขาหาชุมชน (Community Approach) จึงขึ้นอยูกับประสบการณ ทักษะ และ
ความรูที่จะเปนตัวกําหนดวาจะเขาหาใคร  เมื่อไร และประเด็นอะไร  ส่ิงที่ควรตระหนักในขั้นตอนนี้ 
ไดแก การติดตอกับชุมชนอาจใชระยะเวลาพอสมควร และควรเจรจาดวยความโปรงใส (Transparency)  
ช้ีแจงรายละเอียดและวัตถุประสงคดวยความชัดเจน (Clearify) อธิบายใหเห็นวาไมมีวัตถุประสงคอ่ืนแอบ
แฝงและสามารถตรวจสอบได (Accountability) 
 

      1.4 การสรางการมีสวนรวม (Participatory Building) 
 

            การสรางการมีสวนรวมหมายถึงกระบวนการนําหุนสวน ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของเขา
มาทํางานรวมกัน  ในขั้นตอนนี้จะตองมีการประเมินชุมชนถึงสมรรถนะของชุมชนวาสามารถเขามามี
สวนรวมไดมากนอยเพียงใด  เพราะในบางครั้งในชุมชนอาจมีขอจํากัดบางประการที่ทําใหคนในชุมชน
ไมสามารถเขารวมได  เชน ความแตกตางในทางเศรษฐกิจ  การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนาและเพศ   ซ่ึงถามี
ประเด็นเหลานี้จะตองมีการประเมินเพื่อหาแนวทางที่จะทํางานภายใตความแตกตางหลากหลายของคนใน
ชุมชน  การมีสวนรวมของประชาชนนับวาเปนกลไกที่สําคัญสําหรับแนวคิดการใชชุมชนเปนพื้นฐาน  
เพราะการนําเอาการมีสวนรวมที่มีความหมายอยางแทจริง (Meaningful Participation) มาเปนวิธีการ
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ทํางาน จะทําใหประชาชนเขารวมกิจกรรมเพื่อผลประโยชนของสวนรวม  โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการที่
ประชาชนจะตองมีอิสระในทางความคิด มีความรูความสามารถในการกระทําและมีความเต็มใจที่จะเขา
รวมตอกิจกรรมนั้นๆ  นอกจากนี้การนําเอาการมีสวนรวมมาใชจําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึงหลักการที่
สําคัญ 3 ประการของการมีสวนรวม (Michau and Naker, 2003: 10-12) ไดแก 
 

  1. การมีสวนรวมจะตองเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจที่จะเขารวม  เพราะจะทําให
รูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนในการทํางานหรือในการแกไขปญหาในชุมชน   
  2. การมีสวนรวมจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาค และขีดความสามารถของ
แตละบุคคลที่จะเขารวม 
  3. การมีสวนรวมจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของเสรีภาพ(Freedom)ที่จะตัดสินใจเลือกใน
การมีสวนรวมหรือไม ขอสําคัญก็คือ การมีสวนรวมนั้นจะตองไมเกิดจากการบังคับ หรือการใชอํานาจ
หรือสิทธิอํานาจ (Power and Authority)จากผูที่อยูเหนือกวา 
 

      การมีสวนรวมของชุมชน หุนสวนและผูมีสวนเกี่ยวของ เปนวิธีการสําคัญของการทํางานโดย
ใชชุมชนเปนพื้นฐาน (Michau and Naker, 2003: 15-17) เนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้ 
 

1. เปนการเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ ชวยใหเกิดการพิจารณาทางเลือกใหม ทําใหการ 
ตัดสินใจรอบคอบมากขึ้น  

2. เปนการลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา เมื่อการตัดสินใจนั้นไดรับการยอมรับ 
จะชวยลดความขัดแยงระหวางนําไปปฏิบัติ 

3. เปนการสรางฉันทามติ ลดความขัดแยงและเกิดความชอบธรรมในการทํางาน 
4. ทําใหเพิ่มความงายในการนําไปปฏิบัติ และเปนการใชชุมชนเปนพื้นฐานในการ 

ทํางานโดยตรงเพราะจะทําใหสมาชิกในชุมชนเกิดความรูสึกเปนเจาของ และมีความกระตือรือรนในการ
ชวยใหเกิดผลในทางปฏิบัติ   

5. ชวยใหชุมชน หุนสวนและผูมีสวนเกี่ยวของมีความคุนเคยกัน ใกลชิดกันและลด 
ความวิตกกังวลซึ่งกันและกัน 

 6. เปนการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหกับชุมชน ถือไดวาเปนการเพิ่มสมรรถนะของ 
ชุมชน และชวยทําใหประชาชนมีความกระตือรือรนและเสริมสรางใหประชาชนเปนพลเมืองที่มีคุณคา
พรอมที่จะทํางานเพื่อสาธารณะประโยชน 
 

2. การระดมชุมชนเพื่อสรางพลัง (Community Mobilization for Empowerment) 
 

      การระดมชุมชนนับวาเปนองคประกอบที่สําคัญของแนวทางการทํางานโดยใชชุมชนเปน
พื้นฐาน วัตถุประสงคของการระดมชุมชนก็เพื่อที่จะกระตุนใหชุมชนเขามารวมทํางานโดยนําเอาพื้นฐาน
ของชุมชนมาใช  ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวการระดมชุมชนเกี่ยวของกับการติดตอกับสมาชิกและผูนําชุมชน 
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การทําความเขาใจพลวัตของชุมชน และการนําสมาชิกในชุมชน หุนสวนและผูมีสวนเกี่ยวของมาหาแนว
ทางการทํางานที่เปนที่ยอมรับกันของทุกฝาย (Acceptable Way of Working) การทํางานในขั้นตอนนี้ไม
สามารถเกิดขึ้นโดยทันที (Spontaneously) แตจะตองใชระยะเวลาพอสมควรในการประสานงานและสราง
ความเขาใจรวมกับทุกฝาย กอนที่จะทํางานในขั้นตอนนี้จะตองทําความเขาใจกับขอมูลที่ไดรับมาจาก
ขั้นตอนการวิเคราะหขาวสารเสียกอน  
 

3. โครงสรางการจัดการของชุมชน (Community Mapping of Management Structure)   
 

      ในขั้นตอนนี้หมายถึงการคนหาโครงสรางการบริหารงานของชุมชนวามีรูปแบบอยางไร  ซ่ึง
ในชุมชนแตละชุมชนอาจมีรูปแบบที่แตกตางกันไป  เชน ในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว โครงสรางการ
จัดการของชุมชนจะมีรูปแบบที่แนนอน ซ่ึงสวนใหญจะเปนรูปแบบเทศบาล (Municipality) ในขณะที่
ประเทศกําลังพัฒนาอาจมีรูปแบบอื่นๆ แตกตางกันไป  ซ่ึงในบางครั้ง โครงสรางของชุมชนอาจจะอยูใน
รูปของผูอาวุโส หรือผูที่ชุมชนใหความเคารพนับถือ ซ่ึงมักจะเปนผูนําที่ไมเปนทางการ   สาเหตุที่ตอง
คนหาโครงสรางการจัดการของชุมชนก็เพื่อที่จะระบุใหไดวาใครคือผูนําชุมชนที่แทจริง  เพราะการเขาหา
ผูนําจะชวยทําใหเห็นภาพอยางชัดเจนวาชุมชนทํางานไดอยางไร  ผูนํามีอํานาจมากนอยเทาไร กฎเกณฑ
และขอหาม (Taboo Issues)ในชุมชนมีอะไรบางและสามารถประเมินไดวาระดับการมีสวนรวมในชุมชน
มีมากนอยเพียงใด  ขอจํากัดใดที่ทําใหสมาชิกในชุมชนไมสามารถเขามามีสวนรวมได 
 

4. การสรางผูแทนในระดับชุมชน (Community-based Representation)  
 

     การสรางผูแทนขึ้นมาเพื่อทํางานในชุมชนถือเปนกาวแรกของการมีสวนรวม  เพราะเราไม
สามารถใหสมาชิกในชุมชนทุกคนเขารวมไดหมด  แตจะตองสรางตัวแทนในชุมชนขึ้นมาทํางานกอน  ใน
ขั้นตอนนี้จะทําใหเราทราบวามีคนบางกลุมในชุมชนถูกกีดกันหรือไมมีผูแทน ผูทํางานจะตองปรึกษากับ
หุนสวนและสมาชิกหัวกาวหนาในชุมชน (Partners and Progressive Community Members) เพื่อที่จะ
คนหาวิธีการใหผูนํายอมรับคนกลุมนี้เขารวมเปนผูแทน   
 

     เมื่อสามารถสรางผูแทนที่เปนที่ยอมรับของชุมชนไดแลว ตอไปก็ตองทํางานรวมกับผูแทน
กลุมนี้ในเรื่องตางๆ ตามเปาหมายที่กําหนดไว  เชน เราสามารถสงเสริมใหมีการสรางกฎเกณฑที่ชัดเจน
ในการตั้งคณะทํางานชุดตางๆ   การสนับสนุนใหมีตัวแทนของสตรีในคณะทํางาน  การเขาไปอธิบาย
เหตุผลวาทําไมกลุมคนที่ถูกกีดกันจึงควรมีตัวแทนเขารวมในคณะทํางาน   นอกจากนี้ หลังจากที่
คณะทํางานถูกเลือกขึ้นมาทํางานแลว สมาชิกในชุมชนจะตองเฝามองและตรวจสอบ (Monitor) การ
ทํางานของคณะทํางานตางๆ  สมาชิกในชุมชนจะตองชวยดูแลใหสมาชิกในคณะทํางานเปนตัวแทนของ
คนทุกกลุมในชุมชน  และสงเสริมใหสมาชิกในชุมชนมีการประเมินผลการมีสวนรวม (Participatory 
Assessments) อยูอยางสม่ําเสมอ 
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5. การสรางสมรรถนะของชุมชน (Community Capacity-building)  
 

    สมรรถนะของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนสามารถทํางานโดยชุมชนเอง สามารถสราง
กฎระเบียบทางสังคม  ประชาชนสามารถตั้งเปาหมายสําหรับการใชชีวิตในชุมชนรวมกัน และสามารถที่
จะทํางานใหบรรลุไดตามเปาหมายนั้นๆ จากคํานิยามดังกลาว อาจสรุปไดวา ชุมชนจะบรรลุการมี
สมรรถนะไดตอเมื่อไดมีการดําเนินสรางศักยภาพดงันี้ 
 

1) สรางกลไกเพื่อที่จะกําหนดและบังคับใชขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับบทบาทและความ 
รับผิดชอบตอสาธารณะ  ถึงแมบทบาทนี้อาจผันแปรไปตามแตละครอบครัวในชุมชน  แตส่ิงที่ตองตกลง
รวมกันแนนอนคือ ส่ิงที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพของคนในชุมชน  ไดแก เร่ืองความปลอดภัยของคนในชุมชน  
การดูแลทรัพยสินในชุมชน การกําจัดขยะและการเฝาระวังพฤติกรรมของเด็ก เปนตน 

2) สรางองคกรในชุมชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อใชสําหรับการติดตอ 
ส่ือสารในชุมชน   

3) สามารถผลักดันนโยบาย และการตัดสินใจทางดานนโยบายสาธารณะที่มีผลตอ 
สมาชิกในชุมชน 

4) คงไวซ่ึงความสัมพันธระหวางประโยชนสาธารณะกับประโยชนของปจเจกชน  
5) สรางกลไกทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวาง 

ความตองการและผลประโยชน  และลดความขัดแยงของกลุมในชุมชน   
 

     ในการสรางสมรรถนะของชุมชนนี้จะตองออกแบบและทํารวมกับชุมชนอยางใกลชิด  และ
ควรที่จะตองอยูบนความเปนไปได มีความโปรงใส   อยางไรก็ตามในการสรางสมรรถนะของชุมชนมี
เนื้อหาที่หลากหลาย  ขึ้นอยูกับวาตองการจะเตรียมความพรอมของชุมชนเพื่อทํางานอะไร  ในการทํางาน
โดยใชชุมชนเปนพื้นฐานจะตองคํานึงถึงองคประกอบในชุมชนเปนสําคัญ  ไดแก   บทบาทของผูนําคณะ 
กรรมการ การมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนและการบริหารงาน ซ่ึงเปนปจจัยแรกๆ ที่ตองคํานึงถึง  
นอกจากนั้นในขั้นตอมาจะตองทํางานรวมกับชุมชนเพื่อระบุความแตกตางของสมรรถนะและทักษะของ
สมาชิกในชุมชน (Capacities and Skills of Community Members) เพื่อที่จะหาแนวทางสรางสมรรถนะให
เหมาะกับการทํางานที่ตองการทํารวมกัน 
 

6. การวางแผนปฏิบัติการของชุมชน (Community Action Planning)  
 

     การวางแผนปฏิบัติของชุมชน หมายถึง การวางแผนการมีสวนรวมในระดับชุมชนนั่นเอง 
(Participatory Planning at The Community Level) ในแผนปฏิบัติการของชุมชนที่จะทํางานตามแนว
ทางการใชชุมชนเปนพื้นฐานนี้ จะตองมั่นใจวาแผนที่ไดมาจะตองมาจากความตองการของชุมชน และ
เปนประโยชนกับกลุมตางๆ ในชุมชน  ถาเกิดปญหาขึ้นมาจะตองมีการอภิปรายโดยคณะกรรมการและผูที่
เกี่ยวของ   
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     ในการรางแผนปฏิบัติการชุมชนนี้จะทําโดยคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมาจากคณะผูแทนใน
ชุมชน  คณะกรรมการนี้จะเปนผูรับผิดชอบในการรางแผนปฏิบัติการและคอยติดตามในขั้นตอนการนํา
แผนไปปฏิบัติ (Monitoring Implementation)  ในการทําเชนนี้ไมไดหมายความวาสมาชิกในชุมชนไมไดมี
สวนรวมในการรางแผนปฏิบัติการเพราะไมไดเปนคณะกรรมการราง  แตสมาชิกในชุมชนจะตองเปน
ผูติดตามในขั้นตอนการนําแผนไปปฏิบัติ  คอยตรวจสอบและติดตามดูผลที่เกิดขึ้น 
 

7. ทีมปฏิบัติการชุมชน (Community-action Team)   
 

     ในบางครั้งชุมชนเองก็มีขอจํากัดเรื่องการติดตามการนําแผนไปปฏิบัติ  วิธีการหนึ่งที่จะชวยให
เปนการใชกลไกของชุมชนในการทํางานก็คือ การสรางกิจกรรมขึ้นมา เชน ในบางครั้งกลุมคนในชุมชนมี
ความแตกตางทางดานเศรษฐกิจ การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา ทําใหคนกลุมคนที่มีความแตกตางจากคนกลุม
ใหญไมคอยกลาเขามามีสวนรวมในกิจกรรมที่เกิดขึ้น   ถาเกิดปญหาเชนนี้ จะตองพยายามทําความเขาใจ
กับผูนํา หุนสวนและผูมีสวนเกี่ยวของใหเห็นถึงความสําคัญของกลุมคนที่ไมไดเขารวม เมื่อทําความเขาใจ
แลวก็สามารถสรางกิจกรรมใหกับคนเหลานี้ได โดยการรวมกลุมเปนกลุมเล็กๆ ที่เรียกวา ทีมปฏิบัติการ
ชุมชน เพื่อคอยดูการปฏิบัติการอยางใกลชิด  ทีมปฏิบัติการชุมชนนี้สามารถใหแนวคิดใหมๆ ไดดี เพราะ
อยูใกลชิดกับการดําเนินงานในชุมชนที่ตนเองอยู  ขอดีของทีมปฏิบัติการชุมชนก็คือมีความยืดหยุนสูง
และไมมีลําดับขั้นตําแหนงที่ยุงยากและซับซอน และมีลักษณะไมเปนทางการ เปนการดึงดูดใหกลุม
ผูหญิง วัยรุนและเด็กเขามามีสวนรวมในทีมนี้ 
 

8. การติดตามและการประเมินผลโดยชุมชน (Community-based Monitoring and Evaluation)  
 

      จากขั้นตอนของกิจกรรมที่กลาวมาทั้งหมด การติดตามและการประเมินผลโดยชุมชนดูเหมือน
จะเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เพราะการทํางานรวมกับชุมชนซึ่งมีคนจํานวนมากมีสวนรวม จําเปนที่จะตอง
มีวิธีการทํางานที่โปรงใสและสามารถตรวจสอบได (Transparency and Accountability) นอกจากนี้
ขั้นตอนสุดทายนี้จะเปนดัชนีช้ีวัดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการทํางานได ในขั้นตอนนี้สามารถ
แบงไดออกเปน 2 สวน คือ การติดตามโดยชุมชน และการประเมินผลโดยชุมชน 
 

    8.1 การติดตามโดยชุมชน (Community-based Monitoring)  
 

           มุงเนนไปที่การติดตามดูการนําแผนไปปฏิบัติ ซ่ึงการติดตามอยางสม่ําเสมอเปนเรื่องที่
สําคัญเพราะแผนไมสามารถนําไปปฏิบัติไดตรงตามวัตถุประสงคเพียงแคขั้นตอนการวางแผน และ
เนื่องจากสถานการณจริงตอนปฏิบัติสามารถเปลี่ยนไดตลอดเวลา  การติดตามที่ไดผลดีที่สุดคือการ
ติดตามจากหุนสวนรวมกันกับผูที่รับผิดชอบโครงการ  ผูที่มีสวนรวมในโครงการและผูไดรับประโยชน
จากโครงการ  ซ่ึงสวนใหญจะมีตัวแทนของชุมชนอยูในทุกสวน     
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     8.2 การประเมินผลโดยชุมชน (Community-based Evaluation)  
           คือการทบทวนโครงการ/การทํางานทั้งหมด เพื่อที่จะประเมินขั้นสุดทายวาการทํางาน
บรรลุเปาหมายหรือไม  การประเมินผลนี้สามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน จัดประชุมการประเมินผลแบบ
มีสวนรวม (Participatory Assessment)  การสํารวจและวิธีการอื่นๆ  ส่ิงที่สําคัญที่สุดสําหรับการประเมินผล
โดยชุมชนก็คือ ผูมีสวนไดเสียทั้งหมดในโครงการจะตองเห็นดวยกับผลการประเมินนั้น  โดยมีประเด็น
สําคัญๆ ที่จะตองประเมิน ไดแก โครงการที่ทําสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไรกับชุมชน  การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  การบริการที่จัดใหกับชุมชนมี
ประสิทธิภาพหรือไม และจะปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพดีขึ้นไดอยางไร โครงการหรือกิจกรรมนั้นถูก 
ติดตามตรวจสอบโดยใคร  มีใครบางที่ถูกกีดกันออกจากโครงการหรือไมไดรับประโยชนจากโครงการ   
สมาชิกในชุมชนรับทราบความกาวหนาของโครงการจากอะไร  ขั้นตอนไหนที่ไดรับเรื่องรองเรียนมาก
ที่สุด  
 

1.3 แนวคิดความเปนหุนสวน (Partnership) 
 

แนวคิด 
 

 แนวคิดความเปนหุนสวนเปนวิธีการหนึ่งท่ีมุงเนนการมีสวนรวม ในรูปแบบขององคกรภาค
ประชาชนกับรัฐบาล  ความเปนหุนสวนเปนการเปดโอกาสใหทุกสวนของหนวยงานไดทํางานรวมกัน
และแบงปนอํานาจในการตัดสินใจ (Decision-making Sharing)  สาเหตุที่ทําใหแนวคิดเรื่องความเปน
หุนสวนระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนมีความสําคัญมาจากสาเหตุ 2ประการคือ ปญหาสังคมในปจจุบนั
มีความซับซอนและยุงยากมากกวาที่หนวยงานของรัฐจะสามารถจัดการไดแตเพียงลําพัง และนโยบายการ
จัดการของภาครัฐในรูปแบบดั้งเดิม ไดแก นโยบายแบบสั่งการจากเบื้องบน  นโยบายการวางแผนจาก
สวนกลางหรือนโยบายที่มุงเนนผูชํานาญการจากภาครัฐ (Top-Down Policy, Centralized Policy and 
Expert-Driven Policy Model) ไมสามารถจัดการกับปญหาในปจจุบันได  ทําใหภาครัฐปรับตัวรับแนวคิด
ใหมของความเปนหุนสวนเขามาจัดการกับปญหาตางๆ ทําใหเกิดความหลากหลายของความคิดและการ
จัดการปญหาไดมากขึ้น  แนวคิดความเปนหุนสวนจึงเปนแนวคิดท่ีมุงเนนในเรื่องของการกระจายความ
รับผิดชอบและมอบหมายความรับผิดชอบไปใหกับหุนสวน (Decentralization and Delegation) ซ่ึงอาจ
เปนภาคประชาชน หรือภาคสวนไหนของสังคมก็ไดแตรัฐบาลยังคงความรับผิดชอบและเปนเจาภาพใน
การทํางานเพื่อแกไขปญหา (Maintain Accountability) นั้น 
 

ความหมายของความเปนหุนสวน 
 

 ความเปนหุนสวนมีความหมายที่หลากหลาย  ความหมายโดยทั่วไปแลวหมายถึง การแบงปนกัน
ทํากิจกรรมระหวางคน  ซ่ึงโดยปกติจะหมายถึงการลงทุนรวมกันในการทําธุรกิจ (Oxford, 1994: 256)   
นอกจากนี้ความเปนหุนสวนยังมีการใชในหลายความหมาย   ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณที่ตองการจะใช  
ไมจําเปนตองเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางเดียว แตเปนการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมดวยก็ได  
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ซ่ึงความหมายในแงของกิจกรรมทางสังคมนี้  การที่จะมีความหมายอยางไร มีขอบเขตในการเขารวมมาก
นอยแคไหนขึ้นอยูกับการตกลงและความคาดหวังตอการเขารวมกิจกรรมทางสังคมนั้น (Kerr, 1996: 3-5)  
นอกจากนี้ความเปนหุนสวนยังมีความหมายถึงการกระจายอํานาจระหวางประชาชนกับผูมีอํานาจ 
(Redistribution of Power) (Scott and Thurston, 1997: 3) ซ่ึงความหมายในแงนี้จะหมายถึง  สัมพันธภาพ
ที่เกิดจากการแบงปนอํานาจและการทํางาน ซ่ึงรวมความถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุ
เปาหมายของการชวยเหลือกัน โดยที่สองกลุมนี้จะรวมมือกันวางแผนและรวมมือกันรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจรวมกัน  ทั้งสองฝายจะตองสรางกฎเกณฑในการทํางานรวมกัน มีการประนีประนอมยืดหยุนใน
การจัดการปญหารวมกัน (Thomson and Stachenko, 1994: 214)  
 

 Scott and Thurston (1997: 10) กลาววา ความเปนหุนสวนจะทํางานไดดีก็ตอเม่ือมีการกระจาย
อํานาจใหกับผูนําขององคกรทองถิ่นอยางเต็มท่ี  โดยภาครัฐเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกและชวยเหลือ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ หรือหนวยงานที่อยูสูงขึ้นไป นอกจากนี้ปจจัยอ่ืนๆ ที่ทําใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพก็คือ การมีเงินทุนสนับสนุนกลุมองคกรทองถ่ินอยางเพียงพอ  และการมีทรัพยากรบุคคลที่
สามารถดําเนินงานไดดวยตนเอง เชน การมีนักเทคนิค (Technician) หรือผูปฏิบัติ  และมีเจาหนาที่ทํางาน
เต็มเวลา  การมีนักกฎหมายและนักพัฒนาชุมชนตลอดจนกิจกรรมเปนของตนเอง  ปจจัยเหลานี้จะทําให
องคกรทองถ่ินสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและจัดการกับปญหาของชุมชนไดอยางตอเนื่อง 
 

ประเภทของความเปนหุนสวน (Type of Partnership) 
 

 ความเปนหุนสวนสามารถจัดแบงไดเปน 4 ประเภทดวยกัน Scott and Thurston (1997: 29-31) 
กลาววาการจัดแบงประเภทแบบนี้อาจจะไมใชแบงแบบเด็ดขาดตายตัว เพราะบางประเภทอาจมีการคาบ
เกี่ยวกัน (Overlap) และในบางประเภทอาจพัฒนาไปเปนรูปแบบอื่นๆ ก็ได รูปแบบของความเปนหุนสวน
ทั้ง 4 ประเภทไดแก ความเปนหุนสวนแบบใหคําปรึกษา (Consultative) ความเปนหุนสวนแบบชวยเหลือ 
(Contributory) ความเปนหุนสวนแบบปฏิบัติการ (Operational) และความเปนหุนสวนแบบรวมมือ 
(Collaboration)  ซ่ึงแตละประเภทมีวัตถุประสงคและขอบเขตของการกระจายอํานาจที่ตางกัน หรือคาบ
เกี่ยวกัน  แสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ประเภทของความเปนหุนสวน วัตถุประสงค และขอบเขตการกระจายอํานาจ 
 

 

ที่มา: Scott and Thurston (1997: 36) 

 
 
 

ประเภทของความเปนหุนสวน วัตถุประสงค ขอบเขตการกระจายอํานาจ 
 
ความเปนหุนสวนแบบใหคําปรึกษา 
(Consultative)   

 
เพื่อใหคําปรึกษา (Advisory) ในเรื่อง
นโยบายและยุทธศาสตรขององคกร  
รวมถึงเรื่องการปรับองคกรและการ
ประเมินผลโครงการ 

 
ลักษณะของความเปนหุนสวนแบบนี้
รัฐบาลจะยังคงควบคุมและบริหาร
องคกรอยู  แตมีการเปดใหผูมีสวนได
เสียหรือผูใชบริการ(Stakeholders and 
Clients)ขององคกรเขามามีสวนรวม
ในการตัดสินใจในการบริหารองคกร
ในบางระดับ 

ความเปนหุนสวนแบบชวยเหลือ 
(Contributory) 

 

เพื่อสนับสนุนทรัพยากรและเงินทุน
สําหรับโครงการและการบริการ 

 

ลักษณะของความเปนหุนสวนแบบนี้
รัฐบาลจะยังคงควบคุมและบริหาร
องคกรอยู แตคนที่ใหความชวยเหลือ
อาจนําเสนอวัตถุประสงคขององคกร
หรือนํ า เสนอโครงการใหมๆได
เนื่องจากเปนผูใหความสนับสนุน
โดยตรง 

 
ความเป นหุ นส วนแบบปฏิ บั ติ การ 
(Operational) 

 
เพื่อการทํางานรวมกัน อนุญาตให
หุนสวนใชทรัพยากรรวมกัน มีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและการ
บริการรวมกัน 

 
รัฐบาลยั งคงควบคุมและบริหาร
องคกรอยู แตหุนสวนมีสวนในการ
ตัดสินใจโดย เฉพาะในเรื่ องของ
ปฏิบัติการและการทํางานรวมกัน 

 
ความเปนหุนสวนแบบรวมมือ 
(Collaboration) 

 
เพื่อตัดสินใจในการทํางานสนับสนุน
ใหหุนสวนมีการตัดสินใจรวมกันใน
เรื่องของการกําหนดนโยบายของ
องคกร  การวางแผนยุทธศาสตร  การ
ใหการบริหารตลอดจนการประเมนิผล
โครงการ 
 

 
อํานาจและความเปนเจาภาพในการ
บร ิห ารองค ก รจะกระจายไปย ัง
หุนสวนที่เขามารวมมือ 
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รายละเอียดของแตละประเภทของความเปนหุนสวน 
 

1. ความเปนหุนสวนแบบใหคําปรึกษา (Consultative)  
 

 ความเปนหุนสวนแบบใหคําปรึกษา จัดใหมีขึ้นเพื่อที่จะรับฟงขอเสนอแนะ (Input) จากภายนอก
องคกร  โดยเฉพาะอยางยิ่งขอเสนอแนะจากผูที่มีสวนไดเสียที่มาจากหนวยงานของรัฐและจากหนวยงาน
เอกชนหรือจากผูรับบริการโดยทั่วไป   เนื่องจากขอเสนอแนะนี้เปนปฏิกิริยาที่สะทอนกลับ (Feedback) 
จากการใหบริการขององคกรวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด  เปนเสมือนการใหความคิดเห็นจากการ
ทํางานขององคกรจากหุนสวนและผูรับบริการที่มาจากภายนอกองคกร ทั้งที่เปนหนวยงานของรัฐดวยกัน
และหนวยงานอื่น   ในแงนี้หุนสวนจะมีสวนรวมในการตัดสินใจตอการทํางานขององคกรในบางระดับ  
ซ่ึงรูปแบบความเปนหุนสวนแบบใหคําปรึกษานี้สามารถพัฒนารูปแบบไปเปนความเปนหุนสวนแบบ
รวมมือได (Collaborative) ถาผูมีสวนเกี่ยวของที่มีสวนไดเสียเขามาเปนหุนสวนมากขึ้น ซ่ึงเปนการ
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูหุนสวนที่เขามารวมไดมากขึ้น 
 

2. ความเปนหุนสวนแบบชวยเหลือ (Contributory) 
 

 ความเปนหุนสวนแบบชวยเหลือมีเปาหมายที่สําคัญ คือ การระดมทุนเพื่อจัดหาทรัพยากร หรือ
อุปกรณใหมใหองคกร  หรืออาจมากจนถึงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการดําเนินงานขององคกรแทนที่จะ
รับเงินทุนที่มาจากภาครัฐ   อยางไรก็ตามแมวาความเปนหุนสวนแบบชวยเหลือจะมีบทบาทสําคัญตอการ
ทํางานขององคกร แตความเปนหุนสวนประเภทนี้จะมีบทบาทในการกําหนดนโยบายและการทํางานนอย
มาก  รัฐบาลยังคงควบคุมและกํากับทิศทางในการทํางานขององคกรอยู  หุนสวนอาจนําเสนอโครงการ
ใหมๆ ใหกับองคกรได แตการทํางานและการบริหารจัดการโครงการยังคงเปนของหนวยงานของรัฐ  
ตัวอยางที่เห็นไดชัดจากความเปนหุนสวนแบบชวยเหลือไดแก เงินบริจาคที่มาจากภาคธุรกิจ ซ่ึงในหลาย
ประเทศไดกําหนดไววาความชวยเหลือแบบนี้สามารถนําไปลดหยอนภาษีของภาคธุรกิจได  และตอมา
รูปแบบของความเปนหุนสวนแบบชวยเหลือนี้ไดพัฒนาขึ้นมาเปนแนวคิดในเรื่องความรับผิดชอบของ
บรรษัทตอสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ เรียกยอวา CSR) 
 

3. ความเปนหุนสวนแบบปฏิบัติการ (Operational)  
 

 ความเปนหุนสวนแบบปฏิบัติการ หมายถึงการทํางานรวมกันจากหนวยงานอื่นโดยใชทรัพยากร
ขององคกรรวมกัน  ลักษณะของความเปนหุนสวนแบบนี้ตองการกระตุนใหหุนสวนที่อยูในหนวยงานอื่น 
หรือคนในชุมชนเขามาปฏิบัติงานรวมกัน ลักษณะของความเปนหุนสวนประเภทนี้จะเปนการอาสาสมัคร
เขามาทํางานซึ่งจะใหมีคนชวยองคกรทํางานมากขึ้น  ทําใหประชาชนไดเขาถึงบริการขององคกรไดมาก
ขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ทําใหชุมชนและคนนอกองคกรไดเขาใจลักษณะการทํางานขององคกรมากขึ้น 
รวมถึงเปนสถานที่รองรับคนที่ตองการทํางานเพื่อสังคมหรือทําประโยชนเพื่อชุมชนไดเขามามีสวนรวม
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มากขึ้น  อยางไรก็ตามหุนสวนที่เขามามีสวนรวมประเภทนี้จะเขามาเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติการ
เทานั้น  สวนเรื่องของการกําหนดนโยบายขององคกรยังคงเปนของหนวยงานภาครัฐอยู  โดยหุนสวน
สามารถใหความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติการและการทํางานรวมกันได 
 

4. ความเปนหุนสวนแบบรวมมือ (Collaborative) 
 

 ความเปนหุนสวนประเภทนี้ถือวามีความเปนหุนสวนอยางแทจริง (Real Partnership) เพราะมกีาร
กระจายความรับผิดชอบ การกําหนดนโยบายและการตัดสินใจไปยังหุนสวนที่เขามามีสวนรวม ความเปน
หุนสวนแบบนี้จะทํางานไดดีก็ตอเมื่อองคกรทองถ่ิน องคกรชุมชนหรือคนในชุมชน มีความกระตือรือรน
ที่จะเขารวมมือในการทํางานเพื่อชุมชน  คนในชุมชนจะตองมีความตระหนักในผลประโยชนสาธารณะ 
(Civic Awareness) หรือที่เรียกวามีจิตสํานึก (Consciousness) และยินดีที่จะทํางานเพื่อสวนรวม  อยางไรก็
ตามในประเภทของความเปนหุนสวนแบบนี้รัฐบาลอาจสูญเสีย หรือไดลดความเปนอิสระในการกําหนด
นโยบายขององคกร หนาที่ความรับผิดชอบตางๆ  ทั้งนี้อาจเปนการโอนอํานาจหรือการบริหารงาน
บางสวนหรือบางกิจกรรมใหองคกรทองถ่ิน และคนในชุมชนเขามารับผิดชอบเต็มที่* 
 

 จากประเภทของความเปนหุนสวนที่กลาวมาสามารถสรุปไดวาความเปนหุนสวนขึ้นอยูกับ
รูปแบบของกิจกรรมที่หุนสวนเขามามีสวนรวม   กลาวคือความเปนหุนสวนแบบใหคําปรึกษาเปนรูปแบบ 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของผูมารับบริการ หรือคนภายนอกที่มาจากการทํางานของรัฐ  เปนการ
นําเอาเสียงสะทอนที่มาจากการใหบริการของรัฐ เพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงการทํางานของหนวยงานของ
รัฐ  ซ่ึงความรวมมือประเภทนี้จะทําใหหนวยงานของรัฐสามารถปรับตัวเขากับความตองการของ
ประชาชนและผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  สวนความรวมมือแบบชวยเหลือเกิดจาก
กิจกรรมที่มาจากการบริจาค ทั้งในแงของการระดมทุนและอุปกรณส่ิงของใหกับองคกรของรัฐ  กิจกรรม
ประเภทนี้ทําใหองคกรสามารถทํางานไดสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากมีทรัพยากรในการดําเนินงานไดอยาง
เพียงพอ  ดานความเปนหุนสวนแบบปฏิบัติการจะมุงเนนกิจกรรมประเภทการใหบริการของหนวยงาน
ของรัฐเปนหลัก  การปฏิบัติการนี้จะมุงเนนหุนสวนที่มาจากประชาชนที่มีความเสียสละและตองการ
ทํางานเพื่อสวนรวม  ทําใหบริการของรัฐสามารถเขาถึงประชาชนไดมากขึ้น  สวนความเปนหุนสวนแบบ
รวมมือถือไดวาเปนกิจกรรมที่มุงเนนการกระจายอํานาจมากที่สุด  เปนการกระจายการทํางานใหกับ
องคกรทองถ่ิน องคกรชุมชนและคนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมและมีสวนรับผิดชอบตอการทํางานเพื่อ
สวนรวม  อยางไรก็ตาม ความเปนหุนสวนแบบรวมมือจะเกิดขึ้นไดและเปนประโยชนตอชุมชนอยาง
แทจริงนั้น ชุมชนจะตองมีความพรอมโดยเฉพาะในเรื่องของความเสียสละและการตระหนักถึงประโยชน
สาธารณะรวมกันของคนในชุมชน อันจะนําไปสูความเปนหุนสวนอยางแทจริงของคนในชุมชน 
 

 
 
* ซึ่งการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคในแตละพื้นที่นั้นจะมีเจาภาพหลัก คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/อบต.)   
และรวมมือกับคนในชุมชนมีสวนรวม จึงเปนการมีหุนสวนแบบรวมมือนั่นเอง 
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ผลประโยชนของความเปนหุนสวน (Partnership Benefit) 
 

 ความเปนหุนสวนจะกอใหเกิดประโยชนตอองคกรชุมชน (Community Organizations) ดังนี้ 
 

1. สรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนตระหนักในปญหาของตน 
2. เปนการสรางภาพลักษณและชื่อเสียงใหกับชุมชน 
3. ชวยเพิ่มสมาชิกใหกับองคกรชุมชน 
4. เปนการสรางงานขึ้นในชุมชน 
5. ใหการศึกษาและฝกอบรมแกคนในชุมชน 
6. ระดมทุนในการดําเนินงานขององคกรชุมชน 
7. นําทักษะและความชํานาญการใหกับองคกรชุมชน 

 

 อยางไรก็ตามการนําแนวคิดความเปนหุนสวนมาใชก็มีความเสี่ยงบางประการ  เพราะการกระจาย
อํานาจและหนาที่ไปสูองคกรอื่น หมายถึง การยกเลิกกฎระเบียบ และการควบคุมจากองคกรของรัฐ
ออกไป  ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในเรื่องผลประโยชน  หรือปญหาในเรื่องความนาเชื่อถือ
และความรับผิดชอบที่ไมมั่นคงเหมือนของรัฐบาล  นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของหุนสวนที่เปน
องคกรชุมชนไมสามารถใหบริการไดเทากับที่ภาครัฐเคยทํา ถาองคกรชุมชนนั้นยังไมมีความพรอมแตตอง
ดําเนินงาน  

 

1.4 แนวคิดเกี่ยวกับความรวมมือ (Collaboration) 
 

แนวคิด 
 

ในการทํางานที่จะประสบผลสําเร็จไดดีและถึงเปาหมายที่วางไว  องคกรจะตองไดรับความ
รวมมือในการทํางานรวมกนัในหลายฝายทีเ่กี่ยวของ ดังนัน้ในปจจุบันการทํางานในหลายองคกรจึงมุงที่
จะทํางานรวมกันกับหลายหนวยงานทั้งภายในและนอกองคกรมิใชบริหารหรือจัดการเพียงหนวยงานเดียว
หรือองคกรเดยีว   ดังนั้นอาจกลาวไดวา ความรวมมือ (Collaboration) คือ รูปแบบการทํางานรูปแบบหนึ่ง
ที่มุงเนนไปทีก่ารทํางานรวมกันของหลายฝายที่เกีย่วของ โดยมเีปาหมายรวมกนัที่จะบรรลุวัตถุประสงค 
และเปาหมายขององคกรที่วางไว  โดยท่ัวไปแลวความรวมมือจะนําไปสูการขยายสมัพันธภาพกับกลุม
หรือองคกรอื่นๆ  กอใหเกิดการแบงปนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถแกไขปญหาได
อยางรวดเรว็และรอบดาน   

 

ความหมายของความรวมมือ 
  

 จากการศึกษาของ Bardach (1998: 20-21) ไดใหความหมายของความรวมมือ ซ่ึงหลายคําที่ภาษา 
อังกฤษใชกัน ซ่ึงแตละคํามีความหมายใกลเคียงกันแตมีจุดเนนที่ตางกัน ดังนี้ 
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 Collaboration  ความรวมมือ  คือ รูปแบบการทํางานรวมกับผูอ่ืนเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
จุดเนนของแนวคิดนี้คือรูปแบบการทํางานรวมกับผูอ่ืน (The Act of Work Together) 
 

 Cooperation  การทํางานรวมกัน  คือ ส่ิงที่ทํางานรวมกับผูอ่ืนเพื่อบรรลุเปาหมายโดยทั่วไป  
จุดเนนของคํานี้อยูที่ ตวัเนื้องานที่ปฏิบัติงานรวมกนั  (Thing That Do with Someone Else)  
 

Coordination  การรวมประสานการทํางาน คือ การจัดการกิจกรรมเพื่อใหคนที่เกีย่วของทํางาน
รวมกันและประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว  จุดเนนของคํานี้อยูที่การจัดการกิจกรรม (To Organize 
An Activity) 
 

องคประกอบของความรวมมือ (Component of Collaboration) 
  

องคประกอบของความรวมมือมีอยูหลายประการดวยกัน ขึ้นอยูกับวาใครจะใหความสําคัญแก
องคประกอบใด   นักวิชาการบางทานมองวา องคประกอบของความรวมมือที่ สําคัญที่ สุดไดแก 
องคประกอบทางดานองคกรและบุคลากรในองคกร ในขณะที่บางทานใหความสําคัญกับเรื่องของ
เปาหมายและทรัพยากรขององคกร   

 

จากการศึกษาของ Winer and Ray (1994) ไดจําแนกองคประกอบของความรวมมือได  4 
องคประกอบดวยกันและยงักลาวเนนวา ความรวมมือในการทํางานจะเกิดขึ้นมากนอยเพยีงใดจะขึน้อยูกับ 
องคประกอบของความรวมมือทั้ง 4 ประการดังนี้  

1. สภาพแวดลอมขององคกร (Environment)  
2. วัตถุประสงคและทรัพยากร (Purpose and Resources)  
3. กระบวนการทํางานและโครงสรางขององคกร (Process and Structure)  
4. การสื่อสารและคุณลักษณะของสมาชิกในองคกร (Communication and Membership  
    Characteristics)  
   

ประโยชนของความรวมมือ (Advantage of Collaboration) 
 

 ความรวมมือในการทํางาน (Collaboration) เปนการนําเอาทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมาทํางาน
รวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไวรวมกัน (Shared Vision) โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมตาง ๆ ที่ทํางานอยูใน
ชุมชน ไดแก องคกรประชาชน องคกรของรัฐ และกลุมธุรกิจจะตองมีบทบาทสําคัญในการทํางานรวมกัน   
ประโยชนของความรวมมือในการทํางานรวมกันไดแก การลดการทํางานแบบแยกสวนที่ไมประสานกัน
และลดการทํางานที่ซํ้าซอนกัน (Reduction of Fragmentation and Duplication) ทั้งนี้เพราะการแกไข
ปญหาในพื้นที่ มีหลายหนวยงานเขาไปเกี่ยวของ ดังนั้นบางหนวยงานแมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ
ดวยกันอาจทํางานซ้ําซอนกันโดยไมมีการประสานรวมมือในการทํางานเลย  ในขณะที่ปจจุบันองคกรภาค
ประชาชน และภาคธุรกิจมีการเติบโตและขยายตัวไปในพื้นที่ตางๆ มากขึ้น  ซ่ึงถาไมมีการรวมมือ
ประสานการทํางานก็อาจทําใหมีการซ้ําซอนกับหนวยงานอื่นที่มีอยูในพื้นที่อยูแลว 
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 การที่กลุมองคกรหลายองคกรในพื้นที่มีเปาหมาย ปรัชญา และวิธีการในการทํางานแตกตางได
เขามารวมมือในการทํางานรวมกันจะทําใหแตละกลุมมองหาแนวทางในการทํางานหรือทางออกทีก่าวพน
ไปจากขอจํากัดขององคกรตัวเอง ไปสูการแสวงหาแนวทางการทํางานใหมๆ เพื่อประโยชนของ
ประชาชนในพื้นที่ และยังเปนการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนขององคกรใหสามารถทํางานประสานรวมกับ
องคกรอื่นๆ ในพื้นที่โดยยึดเอาประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง  การรวมมือกันจึงกอใหเกิดประโยชน
ในแงการสรางเครือขายเพื่อระดมพลังในการแกไขปญหาของชุมชน และยังเปนการพัฒนาทุนทางสังคม
(Social Capital) ใหเกิดขึ้นในชุมชนอีกดวย (Bardach, 1998: 9)    
 

 นอกจากนี้ประโยชนที่จะไดรับจากความรวมมือในการทํางานรวมกันไดแก การแบงปนทรัพยากร 
(Sharing Resources) โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนที่มีปญหาดานการเงิน (Kretzmann and McKnight, 
1993: 5) การแบงปนทรัพยากรนี้รวมความถึงเรื่องการแบงปนเวลา เงิน ทักษะ เจาหนาที่ และแนวคิดและ
วิธีการในการทํางาน  การเชื่อมโยงทรัพยากรเหลานี้เขาดวยกันจะทําใหชุมชนหรือองคกรในชุมชนทํางาน
เพื่อแกไขปญหาของชุมชนไดดีมากขึ้น  
 

เงื่อนไขท่ีนําไปสูความรวมมือ 
 

 จากการศึกษาของ Bourget and Ryan (1999) ไดศึกษาเงื่อนไขที่นําไปสูความรวมมือขององคกร
ตางๆ พบวา มีเงื่อนไขอยู 12 ประการดวยกันที่ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน ซ่ึงไดแก 
 

1. การมีวัตถุประสงคและเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจน 
2. การมีขอตกลงที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับกันทุกฝาย 
3. การใชแนวทางที่เปนประโยชนกับทุกฝาย (Win-Win Approach) เปนแนวทางในการทํางาน 
4. การไดรับการสนับสนุนจากผูนําองคกรและฝายบริหาร 
5. การมีกระบวนการตัดสินใจรวมกัน 
6. การมีการสื่อสารที่เปนระบบ ชัดเจนและทั่วถึง 
7. แตละฝายสามารถคาดหวังในบทบาทที่รับผิดชอบได 
8. สมาชิกกลุมมีการสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดี 
9. มีการเรียนรูและพรอมที่จะปรับตัวตลอดเวลา 
10. มุงเนนความหลากหลายในการทํางานและความรวมมือ 
11. มีการวางแผนการทํางานที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องของการกําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน 
12.  ระลึกอยูเสมอวาการทํางานเปนกลุมจะชวยเสริมการทํางานของแตละคน และการทํางานของ

แตละคนจะชวยเสริมการทํางานของกลุม (Group Strengthens Individuals and Individuals Strengthen the 
Group)  
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1.5 แนวคิดการดูแลระยะยาว (Long-Term Care : LTC) 
 

แนวคิด 
 การดูแลระยะยาว (Long-Term  Care : LTC ) ถือวาเปนสวนสําคัญที่ขาดไมไดของระบบสุขภาพ
และบริการสังคม(WHO, 2000) นอกจากนี้การดูแลระยะยาวยังเปนการใหบริการที่ครอบคลุมตั้งแตการ
บริการทางดานการแพทยและการบริการทางดานสังคม  ซ่ึงเปนรูปแบบเพื่อชวยผูที่มีภาวะทุพพลภาพ
หรือมีภาวะเจ็บปวยเร้ือรังที่ตองการการดูแล  การบริการอาจเปนไดทั้งในระยะสั้น หรือในระยะยาวก็ได  
และอาจเปนการใหบริการที่บาน ในชุมชน หรือในสถานที่พักอาศัยของผูสูงอายุ 
 

 การดูแลในสถานบริการหรือในสถาบันของรัฐ (Institutional  Care)เปนการดูแลสําหรับบุคคลที่
ปวยเร้ือรังหรือมีความพิการหรือทุพพลภาพ ความเจ็บปวยเรื้อรัง สูญเสียความสามารถในการประกอบ
กิจกรรมอันเนื่องมาจากความเจ็บปวยหรือความพิการตลอดจนผูสูงอายุที่ชวยตัวเองไมไดมากนักจนถึง
ชวยตัวเองไมได (กนิษฐา  บุญธรรมเจริญ และ ศิริพันธุ  สาสัตย, 2548)  นอกจากนี้ยังมีการใหบริการดูแล
ในสถานบริการ  หรือใหบริการ  ณ ที่สถานที่ตั้งสถานบริการสําหรับผูสูงอายุ บริการการดูแลระยะยาวมี
หลายประเภท  ซ่ึงการดูแลในสถาบันแบงตามลักษณะการใหบริการและแบงตามระดับความตองการการ
ดูแลของผูสูงอายุ (Ribbe et al., 1997; Lassey and  Lassey, 2001; ศิริพันธุ  สาสัตย, 2549) ดังนั้นในกลุม
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาที่ตองการความชวยเหลือในระดับมากถึงมากที่สุด  แตขาดคนดูแล  หรือญาติไม
สามารถใหการดูแลตอไปได เนื่องจากมีระดับความตองการการดูแลในระดับปานกลางถึงระดับมาก  ที่
จําเปนตองใชทักษะทางการพยาบาลและตองการการดูแลในระยะยาว  จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ผูสูงอายุ
กลุมนี้ควรไดรับการดูแลในสถานบริบาล 
 

 ดังนั้นสถานบริการดูแลระยะยาว (Institutional Long-Term Care) จึงเปนสถานที่ใหบริการ
ทางเลือกตามชีวิตความเปนอยู (Life  Style)  เพื่อตอบสนองความตองการการดูแลของผูสูงอายุและความ
ตองการของผูสูงอายุตลอดกระบวนการสูงอายุ โดยมีศักยภาพใหบริการดูแลผูสูงอายุเปนระยะเวลาอยาง
นอย 3  เดือนขึ้นไป  ผูใหบริการอาจมาจากภาครัฐ เชน กระทรวงสาธารณสุข กรมประชาสงเคราะห  
องคการบริหารสวนทองถ่ินหรือภาคเอกชนทั้งที่หวังผลกําไรและไมหวังผลกําไร และองคกรการกุศล ฯลฯ 
 

ความหมายของการดูแลระยะยาว 
 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาแนวคิดและคําจํากัดความของการดูแลระยะยาวพบวา การที่
จะนิยาม “การดูแลระยะยาว” เปนเรื่องที่ซับซอน สถาบันการแพทยแหงอเมริกา (The American Institute 
of Medicine, 1986) ใหนิยามวา การดูแลระยะยาวเปนบริการสุขภาพและสังคมสําหรับผูที่ตองการความ
ชวยเหลืออยางมีความตอเนื่องอันเนื่องมาจากความพิการทางกายหรือทางจิต สวน Norton (2000) ให
ความหมายวาการดูแลระยะยาว เปนการดูแลสําหรับความเจ็บปวยเรื้อรังหรือความพิการซึ่งไมเหมาะตอ
การใหการดูแลในโรงพยาบาล และมักจะเปนการดูแลไมไดรับคาใชจายแทนที่จะเปนการดูแลจากผู
ประกอบวิชาชีพ 
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OECD (อางถึง ศิริพันธุ สาสัตย และเตือนใจ ภักดีพรหม, 2550) อธิบายการดูแลระยะยาวใน
กรอบบัญชีรายจายสุขภาพ (System of Health Accounts) วา การดูแลระยะยาวประกอบดวยบริการ
สุขภาพและการบริการสําหรับผูปวยในซึ่งตองการความชวยเหลือระยะตอเนื่อง อันเนื่องมาจากภาวะ
ทุพพลภาพเร้ือรังและระดับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันที่ลดลง นอกจากนี้ยังไดกลาว
วาการดูแลระยะยาว เปนบริการที่จัดใหไดทั้งในสถาบันและชุมชนและมองเห็นการดูแลระยะยาวเปน
บริการที่ผสมกันระหวางการดูแลทางการแพทยหรือพยาบาลกับบริการสังคม 

 

 นอกจากนี้ WHO (2000) ไดกลาวและอธิบายถึงความหมายของการดูแลระยะยาววา เปนสวน
สําคัญที่ขาดไมไดของระบบสุขภาพและบริการสังคม ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ที่ผูดูแลนอกระบบ 
(ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน) ทําใหกับผูที่ตองการการดูแล รวมถึงผูดูแลในระบบที่หมายถึงทั้งบุคลากร
ในสายวิชาชีพและผูชวย (บุคลากรทางดานสุขภาพและสังคม) รวมถึงผูดูแลแบบดั้งเดิมและที่เปน
อาสาสมัคร 
 

 ส่ิงสําคัญที่ทําใหการนิยามการดูแลระยะยาวทําไดยากสําหรับการเปรียบเทียบกับคํานิยามของ
ประเทศตางๆ ก็คือนิยามของการดูแลระยะยาวที่กวาง ซ่ึงอยูที่จะกําหนดเสนแบงอาณาเขตกับการดูแล
สุขภาพแบบหลัก และรูปแบบของบริการที่หลากหลาย อยางไรก็ดีการแบงสวนใหญมักจะแยกออกเปน
การดูแลแบบสถาบัน กับการดูแลที่บาน สําหรับการดูแลแบบสถาบันนั้นมักแยกเปน สถานพยาบาล
ผูสูงอายุ (Nursing Homes) กับบานพักคนชรา (Residential Homes) ซ่ึงสถานพยาบาลผูสูงอายุ มักเปนการ
ดูแลที่มีความเขมขนมากกวา สวนการดูแลที่บานนั้นประกอบดวยการดูแลกิจกรรมสวนตัวใน
ชีวิตประจําวัน การใหอาหาร และรวมไปถึงการปรับปรุงบานพักอาศัย นอกจากนี้ยังสามารถแยกความ
แตกตางระหวางการบริการการดูแลในชุมชนกับศูนยดูแลเวลากลางวันก็ได 
 

 ดังนั้นนิยามในทางปฏิบัติโดยทั่วไปอาจกลาวไดวา การดูแลระยะยาว เปนการใหบริการในการ
ดูแลสําหรับบุคคลที่ปวยเรื้อรังหรือมีความพิการหรือทุพพลภาพ บุคคลที่สูญเสียความสามารถในการ
ประกอบกิจกรรมอันเนื่องมาจากความเจ็บปวยหรือความพิการ รวมถึงบริการทั้งในสถาบันหรือในชุมชน
ในหลายระดับ ไมวาจะเปนสถานดูแลกลางวัน (Day Care Institutional) บริการสุขภาพที่บาน การดูแลที่
พักชั่วคราว การดูแลระยะเปลี่ยนผาน บริการฟนฟูสภาพ การดูแลที่ตองอาศัยทักษะทางการพยาบาล การ
ดูแลระยะสุดทาย และการดูแลแบบประคับประคอง  ซ่ึงมักจะเปนการดูแลที่แยกตางหากจากสถานบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ  เนื่องจากเปนการดูแลที่ใชระยะเวลาที่ยาวนานกับบุคคลนั้นๆ 
 

ประเภทของสถานบริการ 
 

สถานบริการสําหรับผูสูงอายุมีหลายประเภท  จากการทบทวนวรรณกรรมและจากการสํารวจ
ขอมูลเบื้องตน  พบวาการบริการที่มีในตางประเทศ และบริการที่มีในประเทศไทยสามารถแบงตาม
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ลักษณะการบริการที่ใหและแบงตามระดับความตองการของการดูแลผูสูงอายุ ไดดังนี้ (Ribbe  et  al., 1997; 
Lassey and Lassey, 2001;  ศิริพันธุ  สาสัตย, 2549)  
 

1. บานพักคนชรา  (Residential  Home) หรือ  ชุมชนสําหรับผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองได  
(Independent Living Communities)  หมายถึงสถานที่ใหบริการ “การดูแลในระดับต่ํากวา” (Lower  Level  
of Care) โดยใหบริการหองพักสําหรับผูที่ยังชวยเหลือตัวเองได  ผูพักอาศัยจะตองสามารถเดินเองไดเดิน
โดยใชไมเทา (Cane) ไมเทาชวยเดิน (Crutches) หรือ อุปกรณชวยเดิน (Walker) แตผูพักอาศัยไมไดตองการ
การดูแลจากพยาบาลวิชาชีพหรือผูชวยผูดูแล  นอกจากนี้ยังมีสถานที่พักอาศัยประเภทหองพักใหเชา
สําหรับผูสูงอายุ (Hostels)  และที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ ( Sheltered  Housing) 
 

2. สถานที่ใหการชวยเหลือในการดํารงชีวิต (Assisted  Living  Setting)  เปนสถานที่พักอาศัย
สําหรับผูที่มีขอจํากัดทางดานรางกายที่เกี่ยวของกับการสูงอายุหรือความพิการที่ตองการชวยเหลือในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันบางอยางทําใหไมสามารถพักอาศัยอยูที่บานไดอยางปลอดภัย  แตตองการอยูอยาง
อิสระมากที่สุดเทาที่จะมากได    มีบริการการดูแลสวนบุคคล  และการดูแลที่เกี่ยวของกับสุขภาพผูพัก
อาศัยสามารถทํากิจกรรมตางๆ ไดโดยไมตองมีผูที่คอยกํากับดูแลและไมตองการการดูแลที่ตองใชทักษะ
ทางดานการแพทยหรือการพยาบาล  มีหองรับประทานอาหารรวมและมีระบบการขอความชวยเหลือ
ฉุกเฉิน 
 

3. โรงพยาบาลที่ใหบริการดูแลระยะยาว (Long-Stay Hospital) หมายถึง สถานที่ใหการรักษา 
พยาบาลทั่วไปที่ใหบริการการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ   ซ่ึงอาจเปนโรงพยาบาลของรัฐหรือ
โรงพยาบาลเอกชน  ซ่ึงจะขึ้นอยูกับความสามารถในการจายของผูรับบริการเปนสําคัญ  ในขณะที่
โรงพยาบาลของภาครัฐสวนใหญไมสามารถใหบริการเชนนี้ไดเนื่องจากมีขอจํากัดดานจํานวนเตียง  
บุคลากรที่ตองดูแลทางนี้โดยเฉพาะ  และงบประมาณ 
 

4. สถานบริบาล (Nursing  Home)  หมายถึง  เปนสถานที่ใหการดูแลระยะยาวสําหรับผูปวยที่มี
อาการปวยไมมากที่จะตองรับการรักษาอยูในโรงพยาบาลแตไมสามารถอยูที่บานได  และเปนสถานที่
ใหบริการดูแลที่ตองใชทักษะทางการพยาบาล  24 ช่ัวโมงตอวัน  หรือใหบริการกํากับดูแลในดานการ
รับประทานยา  การรับประทานอาหารและการชวยเหลือดานการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันบางอยาง  สถาน
บริการนี้มักใหการดูแลที่มีลักษณะ “การดูแลในระดับสูงสุด” (Highest Level of Care)  ไดแกผูสูงอายุที่มี
ภาวะเปราะบางและ/หรือมีโรคเรื้อรัง  มีความพิการทางดานรางกาย  หรือทางดานการรับรู  ดานเชาวน
ปญญา  ดานสมองผิดปกติ หรือสมองเสื่อม หรือพิการทั้งสองอยาง 
 

5. สถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย (Hospice Care)  หมายถึง  สถานที่ใหการดูแลผูปวยกอน
เสียชีวิต  เพื่อชวยในการดูแลลดอาการเจ็บปวด  หรืออาการอื่นๆ โดยมุงเนนการใหความสุขสบายและเปด
โอกาสใหมีเวลาอยูกับครอบครัวและเพื่อนๆ  เปาหมายในการดูแลก็คือ  สงเสริมคุณภาพชีวิตมากที่สุด
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เทาที่จะมากได  เพื่อชวยใหผูปวยไปอยางสงบในวันสุดทายของชีวิตโดยไมใหการรักษา  สถานบริการใน
ลักษณะนี้พบทั้งในโรงพยาบาลและในสํานักสงฆ 
 

ลักษณะความตองการการดูแลระยะยาว 
 

 ความตองการการดูแลระยะยาว แบงออกเปน 4 ลักษณะ ดังตอไปนี้ 
1. การดูแลสวนบุคคล 
2. การเคลื่อนที่ 
3. งานบาน 
4. บริการสุขภาพที่บาน 
 

นอกจากบริการการดูแลสุขภาพแลว ยังมีปจจัยอ่ืนที่ เปนตัวบงชี้ความตองการที่ เกี่ยวของ 
ตลอดจนสิทธิในการไดรับบริการซึ่งปจจัยเหลานี้ไดแก 

 

1. ระดับของรายไดและทรัพยสิน 
2. ความสามารถของครอบครัวและชุมชนในการสนับสนุน 
3. ภาวการณทํางานของผูดูแลและระยะทางระหวางบานกับที่ทํางาน 
4. ลักษณะที่อยูอาศัย เชน เปนที่อยูถาวร ช่ัวคราว เรรอน รวมทั้งลูกที่ไมไดอยูดวยกัน 
5. สภาพที่เปนเมืองหรือชนบท  ลักษณะภูมิประเทศ และความเขมแข็งของชุมชนที่อาศัยอยู 

 

กลุมเปาหมาย/ผูตองการไดรับการดูแล 
 

 เพื่อใหเกิดความครอบคลุมของกลุมเปาหมายซึ่งเปนผูที่มปีญหาสุขภาพในระยะเวลานาน และมี
ความตองการการชวยเหลือในการประกอบกิจวัตรประจําวัน (Activity of Daily Living, ADL) เพื่อ
นําไปสูการมีคุณภาพชวีิตทีด่ ี WHO (2000) ไดกลาวถึงกลุมเปาหมายเหลานี้ประกอบดวย 
 

1. ผูที่เจ็บปวยเรื้อรัง รวมทั้งผูปวยเอดส 
2. ผูมีความพิการ ทุพพลภาพ โดยไมจํากัดสาเหตุ 
3. ผูที่มีภาวะทุพพลภาพ จากพยาธิสภาพหรือเสื่อมจากอายุโดยสวนใหญคือผูที่สูงอายุ 
4. ผูที่มีความจํากัดทางประสาทการรับรู 
5. ผูพิการทางจิต รวมทั้งผูปวยสมองเสื่อม ผูปวยซึมเศรา 
6. ผูติดสารเสพติด 
7. ผูประสบพิบัติทางธรรมชาติและอื่นๆ 
8. ผูดูแลนอกระบบที่มีความเสี่ยงตอการตองพึ่งพิงผูอ่ืนและผลกระทบที่ไมประสงคอ่ืนๆ 
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ลักษณะของการจัดบริการ 
 

 ลักษณะของการจัดบริการ หมายถึงรูปแบบการใหมีบริการครอบคลุมถึง การแบงกลุมงานบริการ
ซ่ึงจะเกี่ยวของกับขอบเขตของการบริการที่เปนทางการแพทย การฟนฟูสภาพ และบริการทางสังคม วามี
ความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันอยางไร และใครมีบทบาทอยางไรในการจัดการบริการ มีแนวคิดอะไรเปน
เบื้องหลังของการแบงแยกบทบาทเหลานั้น รวมทั้งมีลักษณะของการบริการอยางไร มีกฎเกณฑอะไรใน
การจัดบริการและสิทธิประโยชนให ชนิดของผูใหบริการ ระบบการเงินการคลัง และความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรที่ดูแล  
 

 อยางไรก็ตามการดูแลทางการแพทยโดยปกติไมครอบคลุมไปถึงความตองการทางสังคมของ
ผูปวย แตจะประเมินจากความตองการทางดานกายภาพและจิตเปนหลัก ขณะที่การดูแลทางสังคมจะให
ความสําคัญกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผูรับบริการ 
 

ปญหาที่พบในการดูแลระยะยาวในประเทศไทย 
 

 สําหรับในประเทศไทยความตองการการดูแลใหกับกลุมเปาหมายทั้งผูปวย  ผูพิการ  และผูสูงอายุ
ทั้งที่ปกติ และไมปกติในสถานบริการที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น  แตปรากฏวายังขาดขอมูลที่เกี่ยวของ
หลายๆ ดานรวมทั้ง  การกํากับดูแลจากภาครัฐ  (ศิริพันธุ  สาสัตย  และ เตือนใจ  ภักดีพรหม, 2550)  เชน 
 

1. ขาดขอมูลพื้นฐานของสถานบริการดูแลระยะยาวในประเทศไทยที่ชัดเจน  ในดานจํานวน
ประเภทของสถานบริการ  ลักษณะการใหบริการและคุณลักษณะผูรับบริการในแตละประเภท 

2. ขาดขอมูลดานการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่ดีในสถานบริการที่มีอยูแลวในประเทศ
ไทย  เพื่อใชเปนตัวอยางและสงเสริมสถานบริการอื่นใชเปนแบบอยาง 

3. ขาดกฎหมายเขามาควบคุมการขึ้นทะเบียน  และยังไมมีการกําหนดเกณฑในการจัดตั้งสถาน
บริบาลสําหรับภาคเอกชนที่ชัดเจน 

4. ยังไมมีการจัดทํามาตรฐานการดูแล  การกําหนดคุณลักษณะและสมรรถนะของผูใหบริการ
ผูสูงอายุในสถานบริการ  และหนวยงานที่ใหการรับรองมาตรฐานของสถานบริบาล 

5. พบวามีสถานบริบาลสําหรับผูสูงอายุของภาคเอกชน แตยังไมพบวามีสถานบริบาลดังกลาว
สําหรับผูสูงอายุในภาครัฐ  แตพบวามีบริการในลักษณะนี้แฝงอยูในสถานสงเคราะหผูสูงอายุ 

 

 จากขอมูลขางตน  จะเห็นไดวาในประเทศไทยยังขาดรูปแบบที่ดีในการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุ
ในระยะยาวในสถานบริการ  ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
ในสถานบริการแบบครบวงจรในประเทศไทยใหมากขึ้น  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุในสถานบริการในประเทศไทยใหดียิ่งขึ้นตอไป 
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ทิศทางการพัฒนาระบบการบริการดูแลระยะยาวในประเทศไทย (ศิริพันธุ สาสัตย และ เตือนใจ ภักดี
พรหม, 2550) 
 

1. สงเสริมการศึกษาวิจัยการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการแบบครบวงจรไทย  เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริการและขอมูลสําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของในดานการวางแผนและการกําหนดนโยบายใน
ดานการบริการสุขภาพและสังคมในประเทศไทยตอไป 

2. จัดใหมีการบริการสถานดูแลระยะยาวของภาครัฐเพื่อรองรับผูสูงอายุที่ไมมีญาติหรือญาติไม
สามารถใหการดูแลที่บาน ซ่ึงเปนความตองการการดูแลในระดับปานกลางถึงสูงสุด  

3. สงเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวของภาคเอกชน  เชน  ใหการสนับสนุนดานองคความรูการ
ฝกอบรมบุคลากร  หรือการสนับสนุนดานงบประมาณ  สําหรับหนวยงานของภาคเอกชนที่ไมหวังผล
กําไร 

4. กําหนดกฎหมายแยกประเภทการขึ้นทะเบียนสถานดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ แยกออกจาก
สถานพยาบาลสําหรับผูปวยเรื้อรัง  เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะการบริการและการบริหารจัดการสําหรับ
ผูสูงอายุโดยเฉพาะ 

5. กําหนดมาตรฐานการดูแลในระดับชาติ  รวมทั้งกําหนดคุณลักษณะและสมรรถนะของผู
ใหบริการผูสูงอายุในสถานบริการ 

6. สงเสริมการจัดตั้งหนวยงานที่ใหการรับรองมาตรฐานของสถานบริการผูสูงอายุในระดับตางๆ 
7. สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการรับการโอนยาย หรือบางแหงที่ไดรับการโอนยาย

สถานสงเคราะหคนชราไปอยูในความรับผิดชอบ  จัดใหมีการบริการผูสูงอายุที่มีระดับความตองการการ
ดูแลในทุกระดับ 

8. สงเสริมการซื้อบริการจากสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไดรับการรับรองมาตรฐานใน
เขตพื้นที่นั้นๆ  หรือพื้นที่ใกลเคียง  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดไมสามารถจัดใหสถานบริการ
ผูสูงอายุที่อยูในความรับผิดของของตนได 

9. สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุ  เชน  
กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  และกระทรวงมหาดไทย  
ในการใหความรูดานการบริการสุขภาพและสังคม  รวมทั้งการบริหารจัดการ  และเปนพี่เล้ียงใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

สรุป 
 

 ความตองการการดูแลของผูสูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ  หรือมีภาวะเปราะบางจากการมีอายุ
สูงขึ้นมีจํานวนมากขึ้น  ถึงแมการดูแลในชุมชนจะเปนหัวใจสําคัญของการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ  
อยางไรก็ตามการจัดการบริการดูแลระยะยาวในสถานบริการก็ยังคงมีความจําเปนสําหรับกลุมผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพาที่ตองการความชวยเหลือในระดับปานกลางถึงมาก  โดยขาดคนดูแลหรือญาติไมสามารถให



38 

การดูแลตอไปไดเนื่องจากตองใชทักษะทางการพยาบาล  และตองการการดูแลในระยะยาว  ดวยปจจุบัน
ยังไมมีสถานบริบาลของภาครัฐ  ทําใหมีจํานวนสถานบริบาลของภาคเอกชนมากขึ้น  เพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของสังคม  แตปรากฏวายังขาดขอมูลพื้นฐานหลายๆ ดานที่เกี่ยวของ  รวมทั้งยังขาดระบบ
การกํากับดูแลจากรัฐเพื่อควบคุมมาตรฐานการบริการที่ใหกับผูสูงอายุที่มารับบริการ ดังนั้นเพื่อเปนการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและผูดูแลจึงควรมีการสงเสริมการศึกษาวิจัยการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
ในสถานบริการและควรมีสถานบริการแบบครบวงจรในประเทศไทย  มีการกําหนดมาตรฐานการดูแลใน
ระดับชาติ  รวมทั้งสงเสริมใหมีการกําหนดการขึ้นทะเบียน  การกํากับดูแลมาตรฐานการบริการ  และ
สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีบทบาทในการจัดใหมีบริการในชุมชนทองถ่ินมากขึ้น 
 

1.6 ศูนยอเนกประสงคสําหรบัผูสูงอาย ุ(Multipurpose Senior Center) 
 

ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุเปนรูปแบบ และลักษณะบริการสําหรับผูสูงอายุในชุมชน  
โดยเปนลักษณะการบริการที่จัดขึ้น  เพื่อสนับสนุนการทําหนาที่ของครอบครัว  และชุมชนใหสามารถ
ดูแลผูสูงอายุ  ซ่ึงมีความรวมมือระหวางผูสูงอายุ  ครอบครัว  ชุมชน  องคการ  และสถาบันทางสงัคมตางๆ
ในการจัดบริการ (ศศิพัฒน  ยอดเพชร, 2544ข: 144) 
 

 ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุเปนศูนยที่คนในชุมชนเปนผูจัดตั้งขึ้นมาเอง  มีการดําเนินงาน
โดยคนในชุมชน  และเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร  และการดําเนินงาน  
รวมทั้งทํากิจกรรมตางๆ ในศูนย  โดยศูนยนี้จะมีการประสานระหวางบริการทั้งทางสุขภาพ  และบริการ
ทางสังคมตามความตองการของผูสูงอายุ  เพื่อใหผูสูงอายุที่มาใชบริการไดรับการบริการที่ครอบคลุม  
เหมาะสมและตรงตามความตองการของผูสูงอายุในชุมชนนั้นๆ ดวย  และในสวนของหนวยงานของ
รัฐบาลที่ รับผิดชอบในดานผู สูงอายุก็มี อํานาจในการสนับสนุนดานเงินทุนในการพัฒนาศูนย
อเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ   นอกจากนี้ทางศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุอาจจะมีการเขียนขอทุน
จากหนวยงานสาธารณะ  และหนวยงานเอกชนที่ไมแสวงหากําไร  เพื่อนําเงินที่ไดมาจัดเปนบริการ  
ปรับปรุง  พัฒนาหรือกระจายทรัพยากรในดานการขยายกิจกรรมตางๆ ในศูนยตอไป 
 

 ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ  หมายถึง  สถานที่อํานวยความสะดวกของชุมชนในการ
ใหบริการแกผูสูงอายุ  และจัดหาหรือใหบริการอยางกวางขวาง  ทั้งการบริการดานสุขภาพอนามัย  บริการ
สังคม  บริการดานการศึกษา  และอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ 
(Halmes and Halmes, 1983: 49)  
 

 ความหมายคําวา  “ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ” (Multipurpose Senior Center) ใน
ภาษาไทยมีผูใชคําอื่นที่มีความหมายใกลเคียง  เชน  ศูนยบริการผูสูงอายุหรือศูนยบริการทางสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุ  เปนตน  ดังนั้นในความเขาใจของประชาชนทั่วไป  ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ  จึง
หมายถึง  สถานที่ที่จัดตั้งขึ้น  เพื่อใหผูสูงอายุมาพบปะสังสรรค  หรือมาทํากิจกรรมรวมกัน (ศศิพัฒน  
ยอดเพชร, 2550 )   
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 สวนรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหความหมายของ “ศูนยอเนกประสงคสําหรับ
ผูสูงอายุ”  (Multi Purpose Senior Center : MPSC)  ไวใน  Older  Americans  Act (OAA) วาศูนย
อเนกประสงคฯ  เปนองคกรที่ชวยใหการอาํนวยความสะดวกในชุมชนเปนองคกรที่มีการจัดใหบริการที่
ครอบคลุมทั้งทางดานสุขภาพกาย  จิตและสังคม  รวมถึงดานโภชนาการ  และการศึกษา  ซ่ึงเปนสวนที่
สงเสริมและสนับสนุน  การจัดกิจกรรมนนัทนาการตางๆ  สําหรับผูสูงอายุในชุมชน (Older  Americans  
Act อางใน ศศพิัฒน  ยอดเพชร, 2550 )   
 

 นอกจากนี้  ยังมีผูใหความหมายของ  “ศูนยอเนกประสงค”  วาเปนองคกรที่มีการดําเนินงาน
ใหบริการที่มากกวาการสนับสนุนชวยเหลือส่ิงอํานวยความสะดวกในชุมชน  แตทวาเปนองคกรที่มีการ
จัดบริการและกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ (ที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป)  หรือเปนลักษณะขององคกรที่เปน
ศูนยรวมการบริการตางๆ ที่จัดตั้งขึ้น  เพื่อการกระตุน  และสงเสริมใหมีการประสานการบริการสําหรับ
ผูสูงอายุที่อยูในชุมชนเดียวกัน  จากที่กลาวมาขางตนอาจสรุปไดวา  “ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ”  
หมายถึง  สถานที่รวมสําหรับองคการ  ชุมชน  และชมรม/สมาคมตางๆ ที่เกี่ยวกับผูสูงอายุใชในการ
จัดบริการและกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ” 
 

จุดมุงหมายของศูนยอเนกประสงคฯ 
 

จุดมุงหมายของศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ  มีดังนี้  (ศศิพัฒน  ยอดเพชร, 2544ข: 117) 
 

1. เพื่อเปนสถานที่สําหรับผูสูงอายุในชุมชนจะไดมาสมาคมและทํากิจกรรมรวมกัน 
2. เพื่อเปนสถานที่สําหรับผูสูงอายุในการเรียนรูบทบาทใหมของตนที่เหมาะสม 
3. เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมีพัฒนาการดานการมีสวนรวมกับชุมชน 
4. เพื่อขจัดความเหงา  ความรูสึกอางวางโดดเดี่ยวของผูสูงอายุ 
5. เพื่อเปนสถานที่ในการจัดบริการทางสังคมบางประเภทแกผูสูงอายุ 
 

ขั้นตอนการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคฯ 
 

 ตามกระบวนการจัดตั้งเพื่อดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคฯของ รองศาสตราจารย ศศิพัฒน 
ยอดเพชร ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ (2550 : 78-122) ไดกําหนดกระบวนการจัดตั้ง
ไว 5 ขั้นตอน สรุปไดดังนี้ 
      1. กระบวนการแสวงหาความรวมมือของเครือขาย 
      2. กระบวนการศึกษาความพรอมของชุมชน 
      3. กระบวนการศึกษาขอมูลผูสูงอายุและประชาชนในชุมชน 
      4. กระบวนการคัดเลือกพื้นที่ในการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ 
      5. การกําหนดโครงสรางการดําเนินงาน บุคลากร และอาสาสมัคร 
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 ในขณะเดยีวกนั สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ
ผูสูงอายุ (2551: บทสรุปผูบริหาร และพรพิมล แสงสวาง, 2549 อางถึง ศศิพัฒน ยอดเพชร, 2550: 80) ไดมี
การกําหนดขัน้ตอนในการดําเนินงานรวม 9 ขั้นตอนดงันี้ 
 

      ขั้นตอนที่ 1 เผยแพรแนวคิด/รูปแบบศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน เพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อสรางองคความรูรวมกัน โดยการจัดประชุมรวมกับหนวยงานตางๆในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพพรอมตั้งศูนยอเนกประสงคฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานตางๆ และเผยแพรแนวคิดนี้ให
ประชาชนในพื้นที่นั้นๆไดรับทราบดวย ตลอดรวมทั้งการหาแนวทางการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ 
      ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอมูลผูสูงอายุที่มีอยูในชุมชนของแตละชุมชน รวมทั้ง เดก็ เยาวชน และ
สตรี โดยใหกรรมการหมูบาน/ชมรมผูสูงอายุ/กํานนั/ผูใหญบาน/อ่ืนๆ เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลไวที่
หนวยงานทีจ่ะเปนเจาภาพหลักในการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน ซ่ึงขอมูลที่เปน
ของผูสูงอายุจะประกอบดวยดานสุขภาพ  ดานสังคม  ดานอาชีพ  ดานการศึกษา  ดานวัฒนธรรม เปนตน 
      ขั้นตอนที่ 3 ประชุมเวทีประชาคมในระดับหมูบาน โดยหนวยงานเจาภาพหลักดําเนินการจัด
ประชุมเวทีประชาคมกับประชาชนทุกเพศ/วัย เพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการออกความคิดเห็น เพื่อ
ตัดสินใจรวมกัน รวมทั้งความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
      ขั้นตอนที่ 4 การจัดสรรทรัพยากร โดยเนนการสนับสนุนใหเกิดความยั่งยืน โดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฯ (บริหารศูนยฯ) 
ทั้งนี้การแตงตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด หนวยงานในระดับพื้นที่ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
บูรณาการโครงการการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน โดยมีบทบาทในการ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม การดําเนินการจัด
กิจกรรมตางๆ ทั้งทางดานสาธารณสุข  สังคม  การศึกษา  อาชีพ  วัฒนธรรม และอื่นๆ 
      ขั้นตอนที่ 5 จัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานศูนย
อเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนจัดเตรียมสถานที่ดําเนินการ และอุปกรณตางๆที่ใชในศูนย
อเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
      ขั้นตอนที่ 6 วางระบบและการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การวางระบบไฟฟา/ประปา/
อุปกรณตางๆ/การบูรณาการกับหนวยงานดานสาธารณสุข  ดานการศึกษา  ดานสังคม  ดานอาชีพ  
วัฒนธรรม และอื่นๆ ในการดําเนินการจัดกิจกรรม 
      ขั้นตอนที่ 7 จัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อกําหนดกิจกรรม โดยประชุมคณะกรรมการบูรณา
การโครงการการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน เพื่อหารือในการจัดเตรียมกิจกรรม
ตางๆ ที่เหมาะสมในศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน กิจกรรมตองมีความตอเนื่อง สม่ําเสมอ 
และตองเปนความตองการของชุมชน นอกจากนี้แลวตองมีขอมูลกิจกรรมในดานตางๆดวย 
      ขั้นตอนที่ 8 วางแผนการดําเนินกิจกรรม เจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งในการบริหารจัดการ
ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนเปนผูจัดทําแผนการดําเนินงานการจัดกิจกรรม โดยการจัด
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ประชุมรวมกับคณะกรรมการชุมชน เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมนั้นตองเปนความตองการ
ของชุมชน 
      ขั้นตอนที่ 9 สรุปและถอดบทเรียน หนวยงานสวนกลางและเจาภาพหลักรวมมือกันในการ
สรุปผลการดําเนินงานทั้งที่เปนปญหา อุปสรรค และความสําเร็จ ในการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับ
ผูสูงอายุในชุมชน 
 

ประโยชนและคุณคาของศูนยอเนกประสงคฯ (ศศิพัฒน  ยอดเพชร, 2544ก; ศศิพัฒน  ยอดเพชร, 2544ข;
และศศิพัฒน  ยอดเพชร 2550) 
 

ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุนี้เปนศูนยฯที่อยูในชุมชน  เปนสถานที่ที่ผูสูงอายุมารวมกัน
เพื่อที่จะเรียนรูซ่ึงกันและกัน  และยังคงไวซ่ึงสิ่งที่ดีงามในดานภูมิปญญา  หรือพัฒนาสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
ในชุมชนของตนเอง  ศูนยอเนกประสงคฯ จะชวยผูสูงอายุในดานการปรับตัว  เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงให
เกิดบทบาทที่เหมาะสม  และจะทําใหผูสูงอายุคลายความเหงา  ความรูสึกอางวางโดดเดี่ยวลงได  ซ่ึง
อาจจะชวยชะลอความแกลงไปไดดวย  เพราะเปนการเปดโอกาสใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมใชทักษะ  
ความสามารถที่ตนมี และเรียนรูทักษะและบทบาททางสังคมใหมๆได อาจกลาวไดวาศูนยอเนกประสงคฯ 
เปนกลไกสําหรับผูสูงอายุในการสรางความรูสึกวาตนเองยังเปนบุคคลที่มีคุณคา  มีประโยชนและมี
ศักดิ์ศรีอยู   นอกจากนี้ยังใหโอกาสสําหรับบุคคลในการพัฒนาทักษะความเปนผูนํา  และการตัดสินใจใน
การทํากิจกรรมตางๆ  ทั้งภายในศูนยฯ และในชุมชน  ซ่ึงการเขามามีสวนรวมของผูสูงอายุจะชวย
สนับสนุนและสรางใหเกิดความรูสึกวาตนเองเปนผูที่มีประสิทธิภาพรวมถึงเอาชนะความรูสึกที่วาไม
สามารถชวยเหลือตนเองไดดวย 
 บริการของศูนยอเนกประสงคฯ สําหรับผูสูงอายุนั้นเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมระหวางการเขา
มามีสวนรวมและชุมชนเขาดวยกัน   นอกจากนี้ยังทําใหคนในชุมชนไดรูจักหรือคุนเคยกับมิติตางๆ ใน
ชุมชนของตนมากขึ้น  โดยชุมชนมีศักยภาพในการกระจายบริการใหแกผูสูงอายุในชุมชนของตนเอง  
นอกจากนี้บริการของศูนยอเนกประสงคฯ ยังเปนแหลงทรัพยากรในการใหขอมูลขาวสารเรื่องผูสูงอายุ
และพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมตางๆดวย 

บริการของศูนยอเนกประสงคฯ ไดจัดกิจกรรมหลากหลายตามความตองการของผูเขามามีสวน
รวมและมาใชบริการ  โดยรับผิดชอบในการจัดสงบริการแกผูสูงอายุทั้งหมดในชุมชน  และสามารถเขาถึง
ผูสูงอายุได  ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุไดเสนอโครงการหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อใหแกผูประสงค
จะเขามามีสวนรวม  แตส่ิงหนึ่งที่สําคัญที่สุด  และเปนงานยากสําหรับศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ
ก็คือ  การดึงดูดและการจัดหาบริการที่มีขอบเขตที่กวางขวางสําหรับผูสูงอายุซ่ึงมีศักยภาพและสนใจวา
อะไรเปนบริการที่ศูนยฯนี้ไดจัดขึ้นมา เพราะโดยทั่วไปแลวศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุจะใหบริการแก
ผูสูงอายุที่มีรายไดต่ํา  และผูสูงอายุที่พิการ  แตศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุนี้พัฒนาขึ้นมาในการที่
จะใหบริการแกผูสูงอายุที่มีความสามารถดวย 
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 ศูนยอเนกประสงคฯ นับวาเปนตัวแทนแหลงทรัพยากรของชุมชนที่มีความสําคัญสําหรับผูสูงอายุ  
เพื่อใหผูสูงอายุเหลานี้รูสึกวาตนเองนั้นมีคุณคา  มีประโยชน  เปนที่ตองการของสังคม  ไดเขามาสูการใช
เวลาวางในการทํากิจกรรม  และอาจจะไดรับรายไดเพิ่มขึ้นดวย  โดยศูนยฯจะอํานวยความสะดวกอยาง
รอบดาน  และมีบริการมากมายที่จําเปนสําหรับผูสูงอายุ  รวมทั้งมีการทํางานและกอตัวเปนกลุมในการ
เรียกรองสิ่งที่เปนประโยชนตอกลุมหรือชุมชนของตนเอง  นอกจากนี้  ศูนยอเนกประสงคฯ บางสวนใน
ตางประเทศมีการจัดบริการใหสําหรับผูสูงอายุที่พิการดวย  เชน  ผูสูงอายุที่ตาบอด และหูหนวกที่ไม
สามารถติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นๆ ไดอยางปกติ  เพราะเขารูสึกวาความพิการเปนอุปสรรคหรือขอจํากัด
ที่เขามี ทางศูนยฯก็จะมีกิจกรรมหรือโครงการที่ชวยใหบุคคลเหลานี้สามารถที่จะเขามามีสวนรวมกับ
บุคคลอื่น และใชชีวิตอยูในชุมชนได  รวมทั้งเปนการสรางใหผูสูงอายุที่พิการเกิดความมั่นใจ และรูสึกวา
ตนเองนั้นมีคุณคา 
 ผูสูงอายุสวนใหญมีความตองการบริการดานสุขภาพและสังคม  แตอาจจะไมมีความตองการที่จะ
กลายมาเปนผูมีสวนในศูนยฯ  ดังนั้นสิ่งสําคัญของศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ คือ ตองการทราบ
ความตองการทุกสวนของผูสูงอายุ  เพื่อที่จะไดจัดบริการที่เกี่ยวของทั้งทางดานการศึกษา  สังคม  และ
กิจกรรมนันทนาการไดอยางครอบคลุม  และสิ่งสําคัญอีกประการคือจะตองทําใหผูที่มาใชบริการไมรูสึก
วาตนเองเปนบุคคลภายนอก  แตตองสรางใหเกิดความรูสึกเปนเจาของและตองการที่จะเขามามีสวนรวม
ดวย  รวมทั้งกิจกรรมที่จัดนั้นจะตองกวางขวางและสอดคลองกับความสนใจของผูสูงอายุดวย 
 

ลักษณะกิจกรรมหรือบริการที่มีภายในศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ (ศศิพัฒน  ยอดเพชร, 2550) 
 

 ขอบเขตของบริการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นในศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุนั้นจะเปนไปตาม
ความตองการของผูสูงอายุและคนในชุมชนนั้นๆ  โดยไมจําเปนที่ศูนยฯทุกศูนยจะตองมีบริการดังกลาว
ตอไปนี้  ยกตัวอยางเชน  บริการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ชนบทอาจจะไมใชบริการที่
เหมาะสมสําหรับพื้นที่เขตเมืองก็ได  อยางไรก็ตามศูนยฯสวนใหญควรที่จะกระจายขอบเขต  และโอกาส
ใหแกผูสูงอายุเพื่อที่จะไดสามารถเขาถึงบริการได   

บริการหรือกิจกรรรมที่จัดภายในศูนยอเนกประสงคฯ มีดังนี้ 
 

 1. กิจกรรมที่เก่ียวกับการสมาคมและนันทนาการ (Social and Recreational Programs) 
 

     กิจกรรมดานการสมาคมและนันทนาการสวนใหญจะสามารถดึงดูดใหผูสูงอายุเขามารวมได  
จุดมุงหมายของกิจกรรมนันทนาการก็เพื่อใหโอกาสในการสรางความสนุกสนาน  และสรางใหเกิด
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน  รวมทั้งทําใหเกิดการปรับตัวทางสังคมที่เหมาะสม  และจะทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรงและมีคุณภาพที่ดี 
     รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการควรจัดใหสามารถครอบคลุมถึงประชาชนทั้งหมด  โดย
ควรที่จะพิจารณาในดานพัฒนาการของผูสูงอายุมาประกอบดวย 
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     ในดานกิจกรรมทางดานการสมาคมหรือนันทนาการที่มีการรวมกันเปนกลุม  กิจกรรมจะเปน
ส่ือในการชวยพัฒนาทักษะในการติดตอส่ือสารและความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลและกลุมโดยกิจกรรม
ที่จัดนั้นจะตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวม  เพื่อที่จะใหสมาชิกเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน  ไดมี
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น  ขจัดความรูสึกอางวางโดดเดี่ยว  เหงาและสรางใหเกิดความรูสึก
สนุกสนาน  รวมทั้งชวยในการปรับตัวทั้งทางดานอารมณและสังคมดวย 
     โดยทั่วไปแลวกิจกรรมดานสังคมหรือนันทนาการที่จัดใหหรือมีในศูนยอเนกประสงคสําหรับ
ผูสูงอายุ  จะเปนกิจกรรมที่ใหผูสูงอายุไดมาพบปะพูดคุยกัน  เชน 

-   งานสังสรรคและเฉลิมฉลองในโอกาสสําคัญ  เชน  งานวันเกิด  วันหยุดราชการ  วัน
สําคัญตางๆ  เชนวันชาติ  และกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาที่จะชวยใหผูสูงอายุมีความสงบ  และ
ความสุขใจในบั้นปลายของชีวิต  เปนตน 

- งานดานศิลป  และหัตถกรรม  เชน  จัดกิจกรรมการแกะสลักไม  การทอผา  งานเครื่อง
หนัง  การวาดภาพ  การเย็บผา  การถายรูป  เปนตน 

- การแสดงศิลปะ  เชน  การละเลนตางๆ งานเขียน  ดนตรี  รองเพลง การแสดงคอนเสิรต 
เปนตน 

- เกมตางๆ  เชน  การเลนตอคํา  การเลนหมากรุก  เปนตน 
- กิจกรรมการสงเสริมวัฒนธรรม  ประเพณีของชุมชน  เชน  การจัดงานวันผูสูงอายุ  การ

ใหผูสูงอายุไดเขามามีสวนรวมในงานประเพณี  และงานบุญตางๆ  ของชุมชน  เปนตน 
 

 2. กิจกรรมที่เก่ียวกับการศึกษา  และวัฒนธรรม  (Educational and Cultural Programs) 
 

     กิจกรรมดานการศึกษาจะชวยในการเสริมสรางความสามารถดานการแกไขปญหาพัฒนา
ทักษะและความรูของผูที่เขามามีสวนรวม  อยางไรก็ตาม  กิจกรรมเหลานี้จะชวยเสริมพลังและสรางให
เกิดความเขาใจ  การเรียนรู  ความสามารถในการจําขอเท็จจริงตางๆ โดยผูสูงอายุจําเปนที่จะตองไดรับ
โอกาส  และการกระตุนที่เหมาะสมในดานนี้ดวย 
 กิจกรรมดานการศึกษา หรือวัฒนธรรม เชน 

-   การจัดการดานขอมูลขาวสาร  การศึกษา  และงานบานที่จําเปนใหแกผูสูงอายุ  เชน  
การเรียนรูทางเศรษฐศาสตรพื้นฐานในดานการตลาด  การจัดทํางบประมาณ  การบริหารจัดการดาน
เงินทุน  การโฆษณา  การซอมแซมบานอยางงาย  การเตรียมทําอาหาร  เปนตน 

-   การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง  เชน  การเรียนภาษาตางประเทศ  การพัฒนาการพูด
ทักษะการอาน  การเรียนดานปฐมพยาบาลเบื้องตน  เทคนิคการปองกันตนเองในเบื้องตน  การใช
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา  เชน  การเขาหา internet  สุขภาพและโภชนาการ  ความสัมพันธในครอบครัว  
จิตวิทยา  ประวัติศาสตร  สังคมศาสตร  เศรษฐศาสตร  วัฒนธรรม  เปนตน 
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-   การฝกเพื่อสรางความเปนผูนํา  และบทบาทการมีสวนรวมในชุมชน  เชน  การกําหนด
นโยบาย  การอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายใหมและกฎระเบียบของชุมชน  การกระทําทางสังคม  การ
อภิปรายดานรณรงคทางการเมือง  การพบปะกับผูสมัครทางการเมือง  เปนตน 

-   การไปทัศนศึกษาตามสถานที่ตางๆ  และมีกลุมทองเที่ยวทางดานวัฒนธรรม  เชน  การ
ชมภาพยนตร  และสารคดี  การแสดงดนตรี  การไปพิพิธภัณฑ  

-   กิจกรรมที่สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  เชน  การทําเครื่องจักรสาน  การใชยาสมุนไพร  
เพื่อใหผูสูงอายุไดใชความรู  ภูมิปญญา  และประสบการณที่ส่ังสมมาใหเกิดประโยชน 

-   กิจกรรมกลุมทางดานการอานหนังสือ  เชน  การอานนวนิยาย  บทกลอน 
-   การจัดใหมีบริการดานหองสมุด  เพื่อใหผูสูงอายุและคนในชุมชนที่สนใจไดไปใช

บริการ เปนตน 
 

 3. กิจกรรมดานสุขภาพอนามัย และโภชนาการ (Health Services and Nutrition  Programs) 
 

     จุดมุงหมายหลักของบริการดานสุขภาพอนามัยเพื่อชวยใหผูใชบริการมีสุขภาพทั้งทางรางกาย
และอารมณที่ดี  ศูนยอเนกประสงคฯสามารถใหบริการดานสุขภาพในขอบเขตไดดีเพียงใด  ก็ขึ้นอยูกับ
ทรัพยากรและความจําเปน  บริการดานสุขภาพนี้ใหโดยตรงทั้งผูที่เปนสมาชิกของศูนยฯ  และผูสูงอายุที่
ไมสามารถมาที่ศูนยฯได  บริการดานสุขภาพอนามัยก็มีหลากหลายกิจกรรม  เชน 

- การรักษาสุขภาพ  เชน  การตรวจสุขภาพรางกาย  การตรวจภูมิคุมกัน  การตรวจวัดความ
ดัน  การทํากายภาพบําบัด  เปนตน  ซ่ึงการใหบริการนี้อาจจะจัดในรูปของกลุมแพทยอาสาสมัครเคลื่อนที่
ไปใหบริการตามชุมชนตางๆ  หรือการจัดกลุมบุคลากรทางดานสาธารณสุขไปเยี่ยมบานเพื่อใหคําแนะนํา
ในการรักษาสุขภาพดวย 

-  การใหความรูดานสุขภาพ  การใหคําแนะนําปรึกษา  เชน  การใหความรูในทุกแงมุม
ของสุขภาพ  และอาการเจ็บปวย  โดยอาจจะมีการจัดกลุมอภิปรายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  เพื่อสงเสริม
ใหผูสูงอายุเกิดความเขาใจในสภาพรางกายและจิตใจของตนเอง  และจัดการดูแลตนเองโดยเฉพาะใน
ผูสูงอายุที่เปนโรคหัวใจ  โรคเบาหวาน  เปนตน 

-  การใหคําแนะนําดานการปองกันและสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ  เชน  การกีฬาการ
ออกกําลังกายในทากายบริหารพื้นฐานที่เหมาะสม หรือการออกกําลังกายโดยมีอุปกรณ  เปนตน 

-  การใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําดานการใชยา  รวมทั้งการชวยดานการเงินแกผูที่
มีรายไดนอยในดานคายา 

-  การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อผูสูงอายุ  เชน  การใหบริการดานกายภาพบําบัด  ซ่ึงมีการ
อํานวยความสะดวกในเรื่องของอุปกรณกายภาพบําบัดตางๆ  การใหบริการดานอาชีวบําบัด  เพื่อให
ผูสูงอายุเกิดการผอนคลายอารมณ  มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองที่ทําขึ้น  และกอใหเกิดความ
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เพลิดเพลิน  รวมทั้งเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนตามความถนัดและสนใจ  เชน  การจักสาน  การ
ทํางานฝมือตางๆ  ซ่ึงอาจทําใหเกิดรายไดอีกดวย 

-  กิจกรรมดานโภชนาการ  การใหความรูดานโภชนาการ  ผูสูงอายุสวนใหญขาดแรงจูงใจ  
ความรู  หรือความสามารถดานกายภาพในการที่จะกินอาหารอยางครบถวนตามโภชนาการ  การทํา
กิจกรรมกลุมในดานที่ เกี่ยวกับอาหารจะชวยทําใหผูสูงอายุไดรับอาหารตามความจําเปนและถูก
สุขลักษณะหรือตามหลักโภชนาการ  โดยจะมีอาสาสมัครในการจัดเตรียม  และสงอาหารใหกับผูสูงอายุ  
เปนตน 
 

 นอกจากกิจกรรมที่กลาวมาขางตนแลว  ในศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุจะมีกิจกรรมดาน
การสงเสริมรายไดใหแกผูสูงอายุ  เพื่อแกไขปญหาดานเศรษฐกิจที่ผูสูงอายุประสบอยู  เชน  การฝกอาชีพ  
การใหคําแนะนําปรึกษาดานการแกไขปญหาเรื่องรายได  การใหความรูและขอมูลดานการตลาด  การมี
กองทุนสําหรับผูสูงอายุในชุมชน เปนตน 
 

 ผลดี  ของการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ  คือ  จะทําใหผูสูงอายุไดรับการ
ตอบสนองในดานตางๆ  ดังนี้  (ศศิพัฒน  ยอดเพชร, 2544ข: 117) 
 

1. การปองกันและผอนคลายความเหงา  โดยใหความเปนเพื่อนแกผูสูงอายุ 
2. การใหการดูแลและบริการสวนตัวแกผูสูงอายุ  เชน  การอาบน้ํา  การแตงผม  เปนตน 
3. การจัดอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการใหแกผูสูงอายุ 
4. การรักษาและสงเสริมดานสุขภาพแกผูสูงอายุโดยมีมาตรการปองกัน  และดูแลสุขภาพ  เชน  

การออกกําลังกาย 
5. การใหบริการดานการแพทย  ทันตแพทย  กายภาพบําบัด  จักษุแพทย  และแพทยผูชํานาญ

ทางดานมือและเทา 
6. การสงเสริมใหผูสูงอายุมีความกระฉับกระเฉงและพรอมอยูเสมอ  โดยไดเขารวมในกิจกรรม

ทางสังคมและนันทนาการ  เชน  การแบงกลุมสนทนา  การฟงดนตรี  การทําหัตถกรรม  การเลนเกม  และ
การเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ 

7. การจัดกิจกรรมใหดานการหารายได  หรือการแลกเปลี่ยนทักษะกัน  เพื่อใหสามารถพึ่งพา
ตนเองและเกิดการยอมรับตนเอง  นอกจากนี้ยังเปนแหลงเผยแพรขาวสารและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการให
ความชวยเหลือทางดานสวัสดิการ (Welfare  Benefits)  ทางดานกฎหมาย  และปญหาสวนตัวของผูสูงอายุ 

 

โดยสรุป  กิจกรรมและบริการที่จัดภายในศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ  เปนกิจกรรมที่ให
ผูสูงอายุในชุมชนไดมาพบปะ  ทํากิจกรรมรวมกัน  และมีโอกาสที่จะเรียนรูบทบาทใหมที่เหมาะสม  
รวมทั้งในศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุก็มีบริการทางสังคมบางประเภทแกผูสูงอายุ  โดยกิจกรรม
ของศูนยฯ  และบริการที่มีก็ครอบคลุมทั้งดานสุขภาพอนามัย  ดานสังคมและนันทนาการ  ดานการศึกษา  
วัฒนธรรม  ซ่ึงบริการตางๆ ที่จัดขึ้นสวนหนึ่งก็เพื่อตอบสนองความตองการที่สําคัญประการหนึ่งของ
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ผูสูงอายุ  คือ  การคงไวซ่ึงความสัมพันธกับบุคคลอื่น  ไมวาจะเปนเพื่อนฝูงหรือบุคคลในวัยเดียวกัน  ซ่ึง
มักจะมีความเขาใจและความตองการที่ใกลเคียงกัน  การพบปะกับบุคคลในวัยเดียวกันมีผลตอภาวะ
สุขภาพกายและจิตของผูสูงอายุ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการยอมรับจากบุคคลในกลุมเดียวกันจะเปนยา
อายุวัฒนะสําหรับผูสูงอายุเลยทีเดียว (ศศิพัฒน  ยอดเพชร, 2534:116) ดวยเหตุนี้บริการที่จัดขึ้นในศูนย
อเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุจะชวยตอบสนองความคงอยูของสัมพันธภาพระหวางผูสูงอายุ  และบุคคล
อ่ืน  รวมทั้งชวยใหผูสูงอายุมีการพัฒนาตนเอง  ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน   และขจัดความเหงา  
ความรูสึกอางวางโดดเดี่ยว  และทายที่สุดคือทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีได 

 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา 
 

2. 1 แนวคิดการรับรู 
 

การรับรู เปนกระบวนการที่บุคคลใชเลือกจัดประเภทและแบงความหมายของสิ่งเราจาก
ส่ิงแวดลอมที่มากระตุนประสาทรับสัมผัส  และนําขอมูลที่แปลนี้ไปสูการกระทําที่มีความหมายของการ
รับรูและแปลความหมายของสิ่งเราที่แสดงออกมาใหไดรับ ซ่ึงอาจเปนสื่อ รูปภาพ ขอความที่เปนขอมูล 
ขาวสาร* ฯลฯ  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ  เชน  ความตั้งใจ  ความสนใจ  ความรู  ประสบการณ  
ความจํา  สภาพอารมณ  ความคาดหวัง  ความเชื่อ  ทัศนคติ  สติปญญา  จิตสํานึก  วุฒิภาวะ และ
สัมพันธภาพกับผูอ่ืน  ดังนั้นพฤติกรรมของบุคคลจะสนองตอส่ิงเราที่ไดรับอยางไรนั้นขึ้นอยูกับผลการ
ทํางานของกระบวนการรับรู  การรับรูทําใหบุคคลตระหนักถึงตนเอง  ส่ิงของ  และสิ่งแวดลอม  ทําใหเกิด
การแสดงออกมาซึ่งพฤติกรรมของแตละบุคคลที่แตกตางกัน (กรรณิการ  สุวรรณโคตร, 2528: 48) 

 

ความหมายของการรับรู  (Perception) 
 

ลักขณา  สิริวัฒน (2539: 48) ใหความหมายของคําวา  การรับรู  หมายถึง  กระบวนการเริ่มจาก
การใชประสาทสัมผัสเกิดอาการสัมผัสขึ้น และตีความแหงการสัมผัสที่ไดรับออกมาเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มี
ความหมายเปนสิ่งที่รูจักและเขาใจกัน  ในการสัมผัสนั้นจะตองใชประสบการณเดิมหรือความรูเดิม  
ดังนั้นหากคนเราไมมีความรูเดิมหรือลืมเรื่องนั้นๆ ไป ก็จะไมมีการรับรูในสิ่งนั้นๆ แตจะเกิดเฉพาะการ
สัมผัสกับสิ่งที่เราเทานั้น  นอกจากนี้ สุชา  จันทนเอม (2540: 119) กลาววา  การรับรูเปนขบวนการที่มี
ระดับตั้งแตงายสุด  ถึงซับซอนที่สุดจนยากแกการเขาใจและสรุปถึงความหมายของการรับรูใน 2 ลักษณะ
ดังนี้ 

1. การรับรูในแงของการสัมผัส  หมายถึง  การตีความหมายจากการรับสัมผัส (Sensation) ในการ
รับรูนั้น ไมเพียงแตมองเห็น ไดยินหรือไดกล่ินเทานั้นแตตองรับรูไดวา วัตถุหรือส่ิงที่เรารับรูคืออะไร  มี
รูปรางอยางไร  เปนตน 

 
 

*  ขอมูลขาวสารหมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเร่ืองราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดย
สภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ 
ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง  การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร  หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได 
(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2540: 1) 
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2. การรับรูในแงของพฤติกรรม การรับรูเปนขบวนการที่เกิดแทรกอยูระหวางสิ่งเราและการ
ตอบสนองสิ่งเรา ดังนี้ 

 

ส่ิงเรา (Stimulus)                                การรับรู (Perception)                               การตอบสนอง (Response) 
 

สมคิด  บางโม (2542: 80) กลาววา การรับรู  หมายถึง  การแปลความหมายจากการสัมผัสการรับรู
หมายถึงกระบวนการที่อยูระหวางสิ่งเราและการตอบสนองมนุษยสามารถติดตอกับสิ่งแวดลอมรอบตัวได
โดย “การรับรู” ซ่ึงเรารับรูไดโดยการใชอวัยวะรับสัมผัสที่มีอยู อันไดแก  หู  ตา  จมกู  ล้ิน กาย เปนตน ซ่ึง
คนเราจะสามารถรับรูไดอยางสมบูรณตองมีอวัยวะการรับสัมผัสที่สมบูรณดวย 
 

ความสําคัญของการรับรู 
 

 ไดมีนักวิชาการบางทาน  (สมคิด  บางโม , 2542 และ  สุชา  จันทนเอม , 2540) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของการรับรู พอสรุปไดดังนี้  

1. การรับรูกอใหเกิดการเรียนรู  โดยที่การรับรูนั้นเปนกระบวนการที่เกิดจากที่มีส่ิงเราตางๆ มา
กระทบกับประสาทสัมผัส  แลวจะเกิดการตีความหมายจากการสัมผัสนั้นๆ ทําใหเกิดการรับรูหรือ
ความคิดรวบยอดทําใหเกิดการเรียนรูเกิดขึ้น 
 2. ความสําคัญตอความรูสึก  อารมณ  ความเชื่อ  เจตคติ  คานิยม  ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนแนวโนม
กอใหเกิดพฤติกรรม  โดยปกติคนเราเมื่อเกิดการรับรูแลวก็เกิดความรูสึกอารมณ  เกิดความคิดเห็นและ
พัฒนามาเปนเจตคติ  คานิยม  แลวก็เกิดการแสดงพฤติกรรมตางๆ 
 

องคประกอบของการรับรู 
 

 องคประกอบของการรับรู มีดังนี้ (สมคิด  บางโม, 2542: 84) 
 1. การสัมผัส 
     การสัมผัส  หมายถึง  การที่อวัยวะสัมผัสรับสิ่งเราเพื่อใหคนเรารับรูสภาพแวดลอมโดยอาศัย
การสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได  ไดแก  กายสัมผัส  คือการสัมผัสทางกายหรือทางผิวหนัง  
ซ่ึงทําใหเกิดความรูสึกเจ็บ  ปวด  รอน  เย็น  กด  นุม  เปนตน   จักษุสัมผัส  คือการไดมองเห็นสิ่งเราตาง ๆ  
ชิวหาสัมผัส  คือการไดรับรูรสตางๆ  โสตสัมผัส  คือการรับสัมผัสจากสิ่งที่ไดยินไดฟง   สวนนาสิก
สัมผัสหรือฆานสัมผัส  คือการไดกล่ิน   นอกจากนี้ยังมีสัมผัสเกี่ยวกับความรูสึกของอาการเคลื่อนไหว 
เอ็นขอตอตางๆ  การทรงตัว  เปนตน 
 

 2. ชนิดและธรรมชาติของสิ่งเรา 
     ส่ิงเรา (Stimulus) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบๆ ตัวเราไมวาจะเปนคน  สัตว  ส่ิงของ  
กริยาอาการ  ความรูสึกตางๆ  สภาพบรรยากาศ  เหตุการณตางๆ ฯลฯ  ที่มาปะทะหรือแสดงออกมาในการ
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ส่ือความหมายตางๆใหมาสัมผัสกับเราจัดวาเปนสิ่งเราทั้งสิ้น  ตามปกติคนเรามักเกิดการรับรูไดโดยไม
ตองสัมผัสกับสิ่งเราทั้งหมดหรืออาจจะสัมผัสกับสิ่งเราหลายๆ อยางในเวลาเดียวกันก็ได 
 

 3. ประสบการณเดิม 
     การไดเคยเห็น เคยรูจัก เคยกระทํามากอน การจําได  หรือเคยไดเรียนรูมากอนแลวจะชวยทําให
เรามีความสามารถในการรับรูไดดีขึ้น  แปลความหมายไดดีงายขึ้น 
 

 4. การแปลความหมายจากการสัมผัส 
     เปนองคประกอบของกระบวนการรับรู  โดยที่คนเราจะอาศัยคุณสมบัติที่มีอยูภายในตัวเอง  
เชน  ทัศนคติ  ประสบการณ  คานิยม  ความตองการ ฯลฯ  เพื่อใหชวยพิจารณาเลือกรับสิ่งเราภายนอก  
เพื่อผสมผสานสิ่งเราภายนอกใหเขากับคุณสมบัติภายใน  ดังนั้นสิ่งที่จะชวยใหการแปลความหมายได
ถูกตองนั้นจึงเปนเรื่องที่ขึ้นอยูกับอัตวิสัยของผูรับสิ่งเรา  ดังนั้นผูที่รับสิ่งเราอยางเดียวกันแตมีคุณสมบัติ
ตางกันอาจแปลความหมายตางกันได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาการรับรูไดดีเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติภายในของผูนั้นที่มีตอส่ิงเรา 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู 
 

 สมคิด  บางโม (2542: 87) กลาววา คนเราแตละคนมีความสามารถในการรับรูที่แตกตางกันทั้งนี้
ขึ้นอยูกับอิทธพิลหรือปจจัยของการรับรู 3 ประการ คือ 
 

 1. คุณลักษณะของผูรับรู  ปจจัยที่เกี่ยวกับผูรับรูมี  2  ประเภท คือ  ดานกาย หมายถึง อวัยวะรับ
สัมผัสของแตละบุคคลมีความสามารถสมบูรณเพียงใด เปนปกติดีหรือไม เชน ตาบอด  หูหนวก  เปนหวัด  
สายตาสั้น ฯลฯ  ส่ิงเหลานี้จะทําใหเกิดการรับรูที่แตกตางกันออกไปได  สําหรับดานจิตวิทยา  ซ่ึงไดแก  
ประสบการณเดิม  ความตองการ  ความปรารถนาหรือแรงขับ  สภาพของจิตใจหรือสภาวะของอารมณใน
ขณะนั้น  นอกจากนี้ยังมีความเชื่อ  เจตคติ  คานิยม  ประเพณี  วัฒนธรรม  ตลอดจนอิทธิพลของสังคม  
ความตั้งใจที่จะรับรูและความสนใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลินตอการรับรู  แรงจูงใจซึ่งจะกระตุนใหเกดิ
ความตองการ  คุณคาของสิ่งเรานั้นๆ  การคาดหวังตางๆ  ส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตเปนเครื่องกําหนดการรับรู
ของคนทําใหคนเรารับรูส่ิงตางๆ แตกตางกันออกไป 
 

 2. ลักษณะของสิ่งเรา  ลักษณะของสิ่งเรามีอิทธิพลตอการรับรูได เชน  ความเขมหรือความหนัก
เบาของสิ่งเรา  ถาสิ่งเรามีความเขมมากไมวาจะเปนระดับของเสียง แสง จะทําใหเกิดการรับรูไดมาก  ส่ิง
เราที่อาการเคลื่อนไหวตางๆ เชน  คนเราจะรับรูเร่ืองราวจากภาพที่วิ่งไปมาจากภาพยนตรไดดีกวาภาพนิ่ง  
การกระทําซ้ําๆ  ขนาดของสิ่งเรา  ความแปลกใหม  ความคงทน ระยะทาง  ลักษณะที่ตัดกันของสี
ตลอดจนการจัดลักษณะหมวดหมูของวัตถุที่เปนสิ่งเราโดยอาศัยกฎแหงความใกลชิด  กฎแหงความ
คลายคลึงกัน  กฎแหงความสมบูรณหรือกฎแหงความสิ้นสุดของสิ่งเรา  และกฎแหงความตอเนื่อง เปนตน 
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 3. การรับรูที่ผิดพลาด  การรับรูที่ผิดพลาดนั้น มีปจจัยหลายอยางที่ทําใหคนเราเกิดการรับรูที่
ผิดพลาดได  ลักษณะเชนนี้เราเรียกวา “มายา” อาจจะเกิดจากอวัยวะรับสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งทํางาน
ผิดพลาด เชน ความผิดพลาดจากการมองเห็น เราเรียกวาทัศนมายา หรือภาพลวงตา  ความผิดพลาด
เนื่องจากการไดยินเรียกวา โสตมายา เปนตน  ส่ิงที่ทําใหเกิดมายาขึ้นไดเกิดจากสาเหตุหลายประการ  เชน
เกิดจากสภาพสิ่งเราเอง โดยท่ีภาพมายาหรือภาพลวงตา (Illusion) ซ่ึงเปนภาพที่ทําใหเรารับรูเบี่ยงเบน  
หรือผิดพลาดไปจากความเปนจริงนั้นเกิดจากการตอเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป ขนาดสัมพันธหรือขนาด
เปรียบเทียบ  การเกิดมุมหรือการตัดกันของเสนตรง  การเกิดภาพและพื้น (Figure and Ground) สวนที่
รับรูวาเปนภาพจะเดน  สวนที่ไมเดนก็จะเปนพื้น  แตบางครั้งเราอาจเห็นภาพและพื้นสลับกันได คือ ไมรู
วาสีอะไรเปนพื้นสี อะไรเปนภาพกันแน เชน ตัวมาลายมีสีขาวหรือสีดํา  ตามปกติการรับรูภาพและพื้นนัน้
เราจะมองเห็นสวนที่เดนกวาเปนภาพ  ส่ิงที่รับรูไมชัดเจนหรือสวนที่อยูไกลออกไปเปนพื้น เปนตน  
นอกจากนี้ยังเกิดความเชื่อที่ผิดๆ อุปทานของตนเอง  บุคลิกภาพ  อุปนิสัย  เจตคติ  ความตองการ  อารมณ  
ความไมสมบูรณของประสาท  อวัยวะรับสัมผัส  ความใสใจ  วัฒนธรรม หรือการมองในแงมุม  ทิศทาง 
บรรยากาศตางๆ กันก็จะรับรูแตกตางกันและบางอยางทําใหเรามองเห็นผิดไปจากความเปนจริงจงึเกดิภาพ
มายาได 
 

     สวนสิทธิโชค  วรานุสันติกูล (2524: 80) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการรับรูทางสังคมไว
ดังตอไปนี ้
 

    1) ความตองการของผูรับรูเอง จะทําใหผูรับรูตีความสิ่งเราที่สงมาเปนสิ่งที่จะสนองความ
ตองการของตัวเอง ความตองการเปนเหตุจูงใจใหบุคคลนั้นรับรูส่ิงที่ตองการใหรวดเร็ว เชน ขณะกําลังหิว
จะรับรูส่ิงที่เกี่ยวของกับอาหารไดเร็ว 

    2) ประสบการณ บุคคลทั่วไปมักจะตีความสิ่งที่ตัวเองสัมผัสตามภูมิหลังของแตละคน 
    3) การเตรียมตัวไวกอน การที่บุคคลมีประสบการณ และมีการเรียนรูส่ิงใดส่ิงหนึ่งมากอน จะ

ทําใหมีการเตรียมที่จะตอบสนองตอส่ิงนั้นในแนวเดียวกันหรือตอตานตอส่ิงที่ไดรับรูมา 
    4) บุคลิกภาพ มีความสัมพันธกับการรับรู เชน บุคคลที่มีบุคลิกภาพแข็งกราวยึดมั่น จะรับรู

ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเราไดชากวาผูที่มีบุคลิกภาพยืดหยุน 
    5) ทัศนคติ มีอิทธิพลตอการรับรู ถาคนเรามีทัศนคติที่ดีตอใครคนหนึ่ง การกระทําของบุคคล

นั้นจะถูกรับรูในทางบวกอยูเสมอ 
    6) ตําแหนงทางสังคมและบทบาททําใหคนเรารับรูส่ิงตางๆ ไมเหมือนกัน 
    7) วัฒนธรรม เปนตัวการสําคัญที่ทําใหคนเรารับรูอะไรแตกตางกัน 
    8) สภาพอารมณของผูรับรู  

 

 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการบางทาน (อเนก  สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร  อดุลพัฒนกิจ, 2548: 69) 
ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลหรืออิทธิพลตอการรับรูมีดวยกัน 6 ดาน ไดแก  
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 1. ภาวะทางกายภาพและกายวิภาค (Physiological and Anatomical Condition) เปนสิ่งที่รางกาย
นั้นเปนอยูในดานรูปราง   การทํางานของรางกายซึ่งมีความแตกตางกันไปตามแตละเชื้อชาติ 
 2. อิทธิพลทางครอบครัว (Family Influence) เปนพื้นฐานของบุคคลในการใหความสนใจและ
ตีความหมายในสิ่งตางๆ ที่เขามาในชีวิต 
 3. อิทธิพลทางวัฒนธรรม (Cultural Influence) เปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตในสังคมการอยู
รวมกัน การทํางานและวิถีชีวิต 
 4. ส่ิงจูงใจ  ความตองการ และเปาหมาย (Motives, Need and Goal) เปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ชวงเวลาหนึ่งๆ ของชีวิตอันเกิดจากการเรียนรู ประสบการณ และทัศนคติของบุคคลนั้นตอชีวิต 
 5. ประสบการณในอดีต (Past Experience) เปนพื้นฐานในการเปรียบเทียบประสบการณใหมที่
ไดรับและใหความหมายตอส่ิงนั้นวาดีหรือเลวกวาเดิม 
 6. ลักษณะบุคลิกภาพ (Personality Characteristics) เปนพื้นฐานลักษณะนิสัยของบุคคลที่สงผล
ตอการรับรูที่แตกตางกันไป 
 

ความสามารถในการรับรู 
 

 ความสามารถในการรับรูของบุคคลมีหลายประการ จากการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูของการเรียนรู 
พบวา การรับรูของบุคคลจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับประสาทสัมผัสของผูรับรูเปนหลัก(สมคิด บางโม, 
2542 : 94) สรุปไดดังนี้ 
 

  การรับรูจากประสาทสัมผัส   รอยละของการรับรู 
การอาน       10 

  การไดยิน      20 
  การไดเห็น      30 
  การไดยินและการไดเห็น     50 
  การมีโอกาสไดพูดและแสดงความคิดเห็น   70 
  การพูดและการปฏิบัติ     90 
 

 จากการศึกษาผูศึกษาอาจสรุปไดวาการรับรูนั้นเปนกระบวนการที่เกิดจากมีส่ิงเรา  อาทิเชน  คน  
สัตว  ส่ิงของ  กิริยาอาการ  สภาพเหตุการณตางๆ  ที่มาปะทะสัมผัสกับเรา แลวเกิดการตีความหมายจาก
การสัมผัสนั้น โดยตองอาศัยการสังเกต ความสนใจในขณะนั้น  ตั้งใจที่จะรับรูเจตคติ  อารมณ  ความ
คาดหวังของบุคคลนั้นซึ่งจะทําใหเกิดการรับรูดีเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยภายในของผูรับ  เชน  การจูงใจ  
บุคลิกทาทางของผูรับรู  และความคาดหมาย หรืออาจจะเปนปจจัยภายนอก คือ ส่ิงแวดลอมตางๆ ของผู
รับรูดวย 
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การเลือกรับสาร 
 

 Klapper (อางใน ปรมะ  สตะเวทิน, 2526)  ไดกลาวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกรับสาร  (Selective 
Exposure)  ซ่ึงประกอบดวยการกลั่นกรอง 3 ช้ันดังนี้ 
 1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) หมายถึง แนวโนมที่ผูรับสารจะเลือกสนใจ หรือเปดรับ
ขาวสารที่สอดคลองกับความคิดเห็น ความสนใจที่มีอยูเดิม และพยายามหลีกเลี่ยงขาวสารที่ไมสอดคลอง
กับทัศนคติ และความคิดเห็นเดิมของตน ทั้งนี้เพราะการไดรับขาวสารที่ไมสอดคลองกับความรู ความ
เขาใจ  หรือทัศนคติที่มีอยู เดิม ก็จะกอใหเกิดภาวะความไมสมดุลทางจิตใจที่ เ รียกวา “Cognitive 
Dissonance)  ซ่ึงบุคคลอาจลดภาวะความไมสมดุลนี้ไดโดยการเปลี่ยนทัศนคติ  ความรู  หรือพฤติกรรม
การแสดงออก หรือเลือกสรรเฉพาะขาวสารที่สอดคลองกับความคิดเดิมของตน 
 2. การเลือกรับรู (Selective Perception) เมื่อบุคคลเลือกเปดรับขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่ง
แลว ผูรับสารจะเลือกรับรูหรือเลือกตีความหมายของสารนั้นตามทัศนคติ  ความเชื่อ  ประสบการณ  ความ
ตองการ  ความคาดหวัง  แรงจูงใจ  สภาวะรางกาย  หรือสภาวะอารมณในขณะนั้น เปนตน ดังนั้นผูรับสาร
จะตีความผิดพลาด  หรือบิดเบือนขาวสารใหมีทิศทางที่ตนเองพึงพอใจใหสอดคลองกับความคิดเห็น  
ความสนใจ  หรือทัศนคติที่มีอยูเดิม 
 3. การเลือกจดจํา (Selective Retention) เปนแนวโนมในการเลือกจดจําขาวสารเฉพาะสวนที่ตรง
กับความสนใจ  ความตองการ  ทัศนคติ  ฯลฯ ของตนเองและมักจะลืมในสวนที่ตนเองไมสนใจ  เร่ืองที่
ขัดแยงหรือเร่ืองที่คานกับความคิดเห็นของตนเอง  ดังนั้นการเลือกจดจําเนื้อหาของสารที่ไดรับจึงเปนการ
ชวยเสริมทัศนคติ หรือความเชื่อเดิมของผูรับสารใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงยากขึ้น กลาวคือ 
ความพรอมที่จะจดจําสารของผูรับจึงมักเกิดขึ้นกับคนที่พรอมจะเขาใจ และพรอมที่จะเลือกสําหรับคนที่
ไมพรอมที่จะเขาใจ  ดังนั้นกระบวนการเลือกสรรขอมูลขาวสารของบุคคลจึงเปรียบเสมือนเครื่องกรอง
ขาวสารในการรับรูของบุคคลซึ่งสามารถแสดงไดดังนี้ 
 

 
 
 
                                                                                                  
 
                                                                                                 
 
 
 

ภาพที่ 1  การเลือกรับขาวสารตามกระบวนการในการเลือกรับขาวสาร 
ที่มา: ปรมะ  สตะเวทิน (2526: 21) 
 

การเลือกเปดรับ 

การเลือกรับรู 

การเลือกจดจาํ 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความรู 
 

ความหมายของความรู (Knowledge) 
 

 ความรู (Knowledge) ตามความหมายในพจนานุกรมของ Webster (Webster, 1967: 531) หมายถึง 
ความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง  กฎเกณฑ  และโครงสรางที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหรือการคนควา  หรือเปน
ความรูเกี่ยวกับสถานที่  ส่ิงของหรือบุคคล  ซ่ึงไดจากการสังเกต ประสบการณ หรือจากรายงาน  การรับรู
ขอเท็จจริงเหลานี้ตองชัดเจนและตองอาศัยเวลา  ไดมีผูใหความหมายของความรูไวไมแตกตางกันนักคือ 
(Good, 1973: 325) ไดใหคําจํากัดความของความรูไววา  ความรูเปนขอเท็จจริง  กฎเกณฑ  และ
รายละเอียดตางๆ ที่มนุษยไดรับและเก็บรวบรวมสะสมไว 
 

 ชวาล  แพรัตกุล (2526: 11) ไดใหความหมายวา ความรูคือบรรดาขอเท็จจริงและรายละเอียดของ
เร่ืองราวและการกระทําใดๆ ที่มนุษยไดสะสมถายทอดกันตอมาแตในอดีตและเราสามารถรับทราบสิ่ง
เหลานั้นได  สําหรับไพศาล  หวังพาณิช (2526: 96-105) ใหความหมายไววา  ความรู หมายถึง บรรดา
ขอเท็จจริงหรือรายละเอียดของเรื่องราวอันเปนประสบการณของบุคคลซึ่งสะสมและถายทอดสืบกันไป  
และความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการนําความรู  ความจําไปดัดแปลง ปรับปรุงเพื่อใหสามารถจับ
ใจความ อธิบาย หรือเปรียบเทียบ ยนยอเร่ืองราว  ความคิด ขอเท็จจริงตางๆ ได ในขณะที่เกศินี   
จุฑาวิจิตร (2548: 98) กลาววา ความรู หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมตางๆ 
รอบตัว อาทิ ความรูเกี่ยวกับสถานการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น และความรูทั่วไปในระดับกวาง  และยัง
ไดอธิบายอีกวา ความรูนั้นถือไดวาเปนความสามารถในการใชขอเท็จจริง  ความคิด  การหยั่งรู หยั่งเห็น  
ตลอดจนความสามารถในการเชื่อมโยงเขากับเหตุการณได 
 

จากความหมายที่มีผูกลาวไวขางตนอาจสรุปไดวา  ความรูเปนพฤติกรรมขั้นตน ซ่ึงบุคคลนั้น
สามารถรับรู  จําไดอาจโดยการนึกไดหรือการมองเห็น ไดยินก็จําไดในสิ่งที่พบเห็นจากขอเท็จจริง  ขอ
รายละเอียดที่ไดรับ หรือจากการคนควา 

 

สวน “ความเขาใจ” นั้นเปนขั้นตอนที่ถัดมาจากการเกิด “ความรู” การสื่อความหมายในระดับของ
การทําความเขาใจจึงเกี่ยวกับเนื้อเร่ือง  วิธีการ  ความรูรวบยอดของเรื่องราวนั้น  โดยจะถามแตเพียงอยาง
เดียว  หรือครบทั้ง 3 อยางก็ได  ถาสามารถตอบไดถูกตองเรียกวา เปนผูมีความรู คือ ผูที่จําเนื้อเร่ือง  
วิธีการ  และรวบยอดของเรื่องนั้นไดกับสามารถระลึกทั้ง  3  ส่ิงนั้นออกมาไดนั่นเอง (ชวาล  แพรัตกุล, 
2526: 11) 
 

ท่ีมาของความรู 
 

แหลงที่มาของความรูไดแก ประสบการณ ผูรู ความทรงจําในอดีต การอนุมานและอุปมานอยางมี
เหตุผล และวิธีทางวิทยาศาสตร   พรทิพย พิมลสินธุ (2545) กลาววาตามหลักพุทธศาสนาการไดรับความรู
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มีหลายระดับ เชน การรับรูขอมูลจากแหลงตางๆ เปน “สุตตะ” การคิดวิเคราะหตามหลักตรรกะเปน “จิน
ตา” และความรูที่ไดรับจากการลงมือปฏิบัติเปนประสบการณและทักษะ อาจกลาวไดวาความกาวหนาใน
สังคม เกิดจากการที่มนุษยมีวิธีการแสวงหาความรูใหม ซ่ึงการแสวงหาความรูของมนุษยมีหลายวิธี เร่ิม
จากวิธีการที่ไมมีแบบแผนเชนการไดรับความรูโดยบังเอิญ การลองผิดลองถูก การรูโดยประสบการณ
สวนตัว  และการสอบถามผู เชี่ยวชาญ จนถึงวิธีการที่มีแบบแผนที่สมบูรณที่ เ รียกวา  วิธีการทาง
วิทยาศาสตร (น้ําทิพย  วิภาวิน, 2547: 27-28; พรทิพย  พิมลสินธุ, 2545) 
 

ประเภทของความรู 
 

อิคูจิโร โนนากะ แบงความรูออกเปน 2 ประเภท (ศิระ โอภเสพงษ, 2543: 263) คือ 
 

1. ความรูอยูกับตัวบุคคลหรือความรูที่อยูในสมองของมนุษย (Tacit Knowledge) หมายถึง ส่ิงที่
คนรูแตไมอาจแสดงออกไดอยางรวดเร็ว การถายทอดจะผานการลงมือทําสัญลักษณ การเปรียบเทียบ 
อุปมาอุปไมยและการถายทอดใหรับรู เชน สัญชาตญาณ โนวฮาว สามัญสํานึก ดุลยพินิจ ความรูประเภทนี้
เปนความรูที่ถูกประมวลโดยคนแตละคนในองคกรในการวางแผนดําเนินงาน ตัดสินใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที่ทําใหการดําเนินงานในลักษณะเดียวกัน  

2. ความรูที่มองเห็นไดชัดหรือที่บันทึกไวแลว (Explicit Knowledge หรือ Codified Knowledge) 
หมายถึง ความรูที่สรางขึ้นและถายทอดโดยผานภาษาอยางเปนทางการ และมีรูปแบบมีลักษณะของการ
จัดระบบที่บันทึกขอมูลไวในสื่อรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน  ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือโสตทัศน และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ความรูประเภทนี้มีการจัดเก็บอยางเปนระบบ ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย 
 

พรธิดา วิเชียรปญญา (2547: 22)  กลาววา การแบงประเภทของความรู มองไดในหลายมิติ แตมิติ
ที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ มองในดาน “รูปแบบที่มองเห็น” ซ่ึงมี 2 ประเภทดังนี้  

 

1. ความรูโดยนัยหรือความรูที่มองเห็นไมชัดเจน (Tacit Knowledge) จัดเปนความรูอยางไมเปน
ทางการ ซ่ึงเปนทักษะหรือความรูเฉพาะตัวของแตละบุคคลที่มาจากประสบการณ ความเชื่อหรือความคิด
สรางสรรคในการปฏิบัติงาน 

2. ความรูที่ชัดเจนหรือความรูที่เปนทางการ (Explicit Knowledge) เปนความรูที่มีการบันทึกไว
เปนลายลักษณอักษรและใชรวมกันในรูปแบบตางๆ 
 

นอกจากนั้นยงัมีการแบงประเภทของความรูออกเปนลักษณะตางๆ ไดอีก ดังนี้  (พรธิดา  วิเชียร
ปญญา, 2547: 22-23) 

 

1. ความรูที่เกิดจากวัฒนธรรม (Cultural Knowledge) เปนความรูที่เกิดจากศรัทธา หรือความเชื่อที่
ทําใหกลายเปนความจริง ซ่ึงจะขึ้นอยูกับประสบการณ การเฝาสังเกต และการสะทอนผลกลับของตัว
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ความรูและของสภาพแวดลอม องคการที่พัฒนามาเปนระยะเวลาที่ตอเนื่องกันอยางยาวนาน จะพัฒนา
ความเชื่อรวมกันในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติของธุรกิจ ความสามารถหลักขององคกรการตลาดและคูแขงขัน 

2. ความรูที่แฝงอยูในองคการ (Embedded Knowledge) เปนความรูที่อยูในวิธีการทํางาน คูมือการ
ทํางาน วัฒนธรรมองคการ กฎระเบียบ กระบวนการผลิต เปนตน 
 

นอกจากนี้ ไดใหหลักการจําแนกความรูตามการเนนที่แตกตางกันใน 4 ลักษณะดังนี้ 
 

1. จําแนกตามแหลง (Location) แบงเปนความรูภายในกับความรูภายนอก (Internal vs.  
External Knowledge) 

2. จําแนกตามเวลา (Time) แบงเปนความรูในปจจุบันกับความรูในอนาคต (Actual vs.  
Future Knowledge)  

3. จําแนกตามรูปแบบ (Form) แบงเปนความรูที่ปรากฏชัดเจนกับความรูโดยนัย  
(Explicit vs. Tacit knowledge) 

4. จําแนกตามเจาของ (Owner) แบงเปนความรูเฉพาะตัวบุคคลกับความรูสาธารณะ (Common 
Knowledge vs. Private) 
 

ระดับความรู 
 

เกศินี จุฑาวิจิตร (2548: 99) ไดจําแนกความรูออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ 
 

1. ระลึกหรือจดจําได (Recall) หมายถึง การเรียนรูในลักษณะที่จดจําเรื่องเฉพาะวิธีปฏิบัติ 
กระบวนการและแบบแผนได ความสําเร็จในระดับนี้คือ ความสามารถในการดึงขอมูลจากความจําออกมาได 

2. การเขาใจและรูจักรวบรวมสาระสําคัญได (Comprehension) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํา
บางสิ่งบางอยางไดมากกวาการจดจําเนื้อหาที่ไดรับ 

3. การนําไปใช (Application) หมายถึง ความสามารถที่จะนําขอเท็จจริงและความคิดที่เปน
นามธรรมไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

4. การวิเคราะห (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการใชความคิดในรูปของการนําความคิดมา
แยกเปนสวนเปนประเภท เพื่อการจัดจําแนกและนําไปใชได 

5. การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการนําขอมูล แนวความคิดบอย ๆ มา
ประกอบการแลวนําไปสูการสรางสรรคเปนสิ่งใหมที่แตกตางไปจากเดิม 

6. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการใชขอมูลเพื่อการตั้งเกณฑ เพื่อการ
วัดขอมูลตามมาตรฐาน และเพื่อใหไดขอพิจารณาตัดสินในระดับประสิทธิผล 
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วิธีการวัดความรู  
 

การวัดความรู เปนการวัดระดับของความจําความสามารถในการคิดเขาใจ  หลังจากผาน
ประสบการณหรือการศึกษามาแลว การวัดดังกลาวนี้จะสามารถแยกคนที่มีความรูออกจากคนที่ไมรูไดใน
ระดับหนึ่ง (ศุกภนิตย พลไพลินทร, 2540: 24) วิธีการวัดนั้นทําโดยการตั้งขอคําถามที่เกี่ยวกับเนื้อเร่ือง 
วิธีการ และความรูรวบยอดของเรื่องราวนั้นๆ โดยจะถามทั้งสามหรืออยางใดอยางหนึ่งก็ได ถาสามารถ
ตอบถูกตองก็เรียกวาเปนผูมีความรูในเรื่องนั้น ถานึกไมออกเพราะลืมหรือตอบผิด ก็เรียกวาไมมีความรู 
(ชวาล แพรัตนกุล, 2526: 11)   เชนเดียวกับ ไพศาล  หวังพานิช (2526: 147-148) กลาววา การวัดความรูยัง
สามารถวัดในเรื่องของการระลึกเรื่องราว  ขอเท็จจริงหรือประสบการณตางๆ ดวยคําถาม 3 ชนิด คือ  
 

 1. ถามความรูในเนื้อเร่ือง  เปนการถามรายละเอียดของเนื้อหา  ขอเท็จจริงตางๆ ของเรื่องราว 
ทั้งหลาย  เชน  ศัพทและนิยาม  กฎและความจริง 

2. ถามความรูในวิธีการดําเนินการ  เปนการถามวิธีการปฏิบัติตางๆ  แบบแผน  ประเพณี   
ขั้นตอนของการปฏิบัติทั้งหลาย  เชน  ระเบียบแบบแผน  ลําดับขั้นและแนวโนม  การจัดประเภท  เกณฑ
หรือวิธีการตางๆ 

3. ถามความรูรวบยอด  เปนการถามความสามารถในการจดจําขอสรุปหรือหลักการของเรื่อง 
ที่เกิดจากการผสมผสาน หาลักษณะรวม เพื่อรวบรวมและยนยอลงมาเปนหลัก  หรือหัวใจของเนื้อหา
นั้นๆ เชน  หลักวิชาและการขยายหลักวิชา  ทฤษฎีและโครงสราง 

 

นอกจากนี้นักวิชาการบางทานไดอธิบายการวัดความรูที่เรียงลําดับตามความยาก จากนอยไปหา
มากนั้น สามารถที่จะสรางแบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถในความยากแตละระดับ ไดดังนี้ 
(สุมาลี  จันทรชลอ, 2542: 54-69)  

 

1. วิธีการวัดระดับความรู ความจําเปนการวัดความสามารถขั้นต่ําที่สุด ดวยการถามเพื่อวัดสิ่งที่
ระลึก (Recall) ได ทั้งในสิ่งที่เฉพาะเจาะจงและสิ่งทั่วไป คําถามไดแก 1) คําถามที่วัดความจําเนื้อเร่ือง  
2) คําถามวัดความจําวิธีดําเนินการ   และ3) คําถามวัดความจําความรูรวบยอด  

2. วิธีการวัดระดับความเขาใจ โดยคําถามจะไมถามตรงตามตําราหรือส่ิงที่สอนไว แตจะโยง
ความรูที่เรียนมาสัมพันธกับคําตอบแลวเปลี่ยนคําถามใหม ไดแก 1) ขอคําถามวัดความสามารถในการ
แปลความ   2) ขอคําถามวัดความสามารถในการตีความหมาย   และ3) คําถามวัดความสามารถในการ
ขยายความ 

3. วิธีวัดระดับการนําไปใช เปนการวัดความสามารถในการนําเอาความรูไปใชแกปญหาใหได
อยางเหมาะสม คําถามจะวัดในเรื่องของการนําไปใช หรือประโยชนของการนําไปใช  
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4. วิธีวัดระดับการวิเคราะห เปนการวัดความสามารถในการแยกแยะ ความคิด การปฏบิตัอิอกเปน
ระดับยอยๆ คําถามคือ 1) คําถามวัดการวิเคราะหความสําคัญ   2) คําถามวิเคราะหความสัมพันธ เหตุและ
ผลหรือแยกแยะปญหาที่ทําใหผลที่เกิดขึ้น   และ3) คําถามวัดการวิเคราะหหลักการ  

5. วิธีการวัดระดับสังเคราะห เปนการวัดความสามารถในการรวบรวม  และผสมผสาน
รายละเอียดปลีกยอยของขอมูล สรางเปนสิ่งใหมที่ตางไปจากเดิม คําถามไดแก 1) คําถามวัดการสังเคราะห
ขอความ   2) คําถามวัดการสังเคราะหแผนงาน   และ3) คําถามวัดการสังเคราะหความสัมพันธ  

6.วิธีวัดระดับประเมินคา เปนการวัดความสามารถในการสรุปคุณคาหรือการตีราคาเกี่ยวกับ
เร่ืองราว ความคิด พฤติกรรมวา ดี เลว เหมาะ ไมเหมาะ คําถามที่ใชวัดคือ 1) คําถามวัดโดยอาศัยเกณฑ
ภายใน   และ2) อาศัยเกณฑประเมินภายนอก  
 

จากที่ไดกลาวมาแลวนั้น สรุปไดวา การวัดระดับความรู หมายถึง  การใชเครื่องมือในการวัด
ความรูของบุคคลวาบุคคลนั้นมีความรูอยูในระดับใดทั้งอยูในขั้นต่ําไปจนถึงขั้นสูง  สามารถวิเคราะหหรือ
สังเคราะหปญหาตางๆ จากองคความรูที่มีอยูไดอยางชัดเจน 

 

2.3  แนวคิดการมีสวนรวม 
 

ความหมายของการมีสวนรวม 
 

อคิน  รพีพัฒน (2527: 320) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง การที่ประชาชนเปนผู
คิดคนปญหาเปนผูทําทุกอยางไมใชหนวยงานภายนอกกําหนดไปแลวใหประชาชนมารวมเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งทุกอยางตองเปนเรื่องที่ประชาชนตองคิดเอง ในขณะที่ไพโรจน  สุขสัมฤทธิ์ (2531: 24) กลาวถึง การ
มีสวนรวมเปนกระบวนการดําเนินการยอมรับพลังประชาชนกับองคกรของรัฐหรือองคกรเอกชนเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาหรือแกไขปญหาของชุมชนโดยยึดหลักการวาสมาชิกในชุมชนนั้นๆ จะตอง
รวมมือกันวางแผนและการปฏิบัติงานเพื่อสนองความตองการหรือแกปญหาของประชาชนในชุมชน  
สวนจํานง  แรกพินิจ (2540: 11-13) ใหความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง การสรางกระบวนการ
เรียนรูและการเรียนรูที่เกิดขึ้นแลวนี้จะชวยใหประชาชนมีศักยภาพเพียงพอในการดําเนินงานพัฒนาตอไป
ดวยตนเองการเรียนรูที่ เปนกระบวนการนี้จะมีความตอเนื่องไมส้ินสุดเมื่อนําองคประกอบของ
กระบวนการเรียนรูมาเปรียบเทียบกับขั้นตอนการมีสวนรวมทําใหสรุปไดวาการมีสวนรวมและ
กระบวนการเรียนรูแทจริงคือกระบวนการเดียวกัน 
 

จากการที่ไดกลาวมาแลวขางตน  สามารถสรุปความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง 
กระบวนการที่ประชาชนไดเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมในองคกรโดยรวมแสดงความคิดเห็นทั้งเชิงบวก
และลบ  มีการกระทําในสิ่งที่เห็นพองดวยในสิ่งที่ตรงกับความตองการ นับแตเร่ิมพิจารณากําหนดปญหา  
การแกไขปญหาและลงมือปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในชุมชนนั้นๆ โดยรวมกัน



 57 

แสดงความคิดเห็น และการลงมือปฏิบัติ ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเกิดเปนกระบวนการเรียนรูอยางแทจริงของคน
ในชุมชนนั้นๆ 

 

ความสําคัญของการมีสวนรวม 
 

ไพโรจน  สุขสัมฤทธิ์ (2531: 24-30) กลาววา ความสําคัญของการมีสวนรวมเมื่อมองในแงของ
การบริหารงานพัฒนา พบวา 
 

1. จะชวยทําใหประชาชนยอมรับโครงการมากขึ้นเนื่องจากเปนโครงการที่มาจากความตองการ
ของประชาชนโดยตรง 

2. ประชาชนจะมีความรูสึกผูกพันรูสึกเปนเจาของโครงการมากขึ้นเนื่องจากเปนโครงการที่มา
จากความตองการของประชาชนโดยตรง 

3. การดําเนินโครงการจะราบรื่นไดรับความรวมมือจากประชาชนมากขึ้น 
4. โครงการจะใหประโยชนแกประชาชนมากขึ้น และมีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนามากขึ้น 

 

รูปแบบการมีสวนรวม 
 

Cohens and Uphoff (1980) ไดแบงรูปแบบของการมีสวนรวมไว 4 ลักษณะ คือ 
 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน คือ ริเร่ิม
ตัดสินใจ  ดําเนินการตัดสินใจและตัดสินใจปฏิบัติการ 

2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวย การสนับสนุนดานทรัพยากร
การบริหารและการประสานขอความชวยเหลือ 

3. การมีสวนรวมรับผลประโยชน (Benefit) ไมวาจะเปนผลประโยชนดานวัตถุผลประโยชน
ทางดานสังคมหรือผลประโยชนสวนบุคคล 

4. การมีสวนรวมประเมินผล (Evaluation)  
 

World Health Organization (1986) ไดเสนอรูปแบบของการมีสวนรวมที่ถือวาเปนรูปแบบที่จริง
หรือสมบูรณจะตองประกอบดวยขบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 

 

1. การวางแผน ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา จัดอันดับความสําคัญของ
ปญหา  ตั้งเปาหมาย  กําหนดการใชทรัพยากร  กําหนดวิธีการติดตามประเมินผล  และประการสําคัญ คือ
การตัดสินใจดวยตนเอง 

2. การดําเนินกิจกรรม ประชาชนตองมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการและการบริหารใช
ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงินและบริหาร 

3. การใชประโยชน ประชาชนจะตองมีความสามารถในการนําเอากิจกรรมมาใชใหเกิดประโยชน 
ซ่ึงเปนการเพิ่มระดับของการพึ่งตนเองและควบคุมสังคม 
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4. การไดรับประโยชน ประชาชนจะตองไดรับการแจกจายผลประโยชนจากชุมชนในพื้นฐานที่
เทากัน ซ่ึงอาจจะเปนผลประโยชนสวนตัว ประโยชนที่เกิดตอสังคม ประโยชนที่ไดรับนี้อาจเปนวัตถุ 
หรือจิตใจก็ได 

 

United Nation (1981 อางใน รัชดา  พรพิไลสวัสดิ์, 2548) ไดรวบรวมรูปแบบของการมีสวนรวม
ไว  3  รูปแบบ  คือ 

1. การมีสวนรวมแบบเปนไปเอง (Spontaneous) เปนโดยการอาสาสมัครหรือรวมตัวกันเองขึ้นมา
เพื่อแกปญหาของตนเอง 

2. การมีสวนรวมแบบชักนํา (Induced) เปนการเขารวมโดยความตองการความเห็นชอบหรือการ
สนับสนุนโดยองคกรซึ่งเปนรูปแบบทั่วไปของประเทศกําลังพัฒนา 

3. การมีสวนรวมแบบบังคับ (Coerced) เปนการเขารวมภายใตการดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลภายใตการจัดการโดยเจาหนาที่ของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรงรูปแบบนี้เปนแบบที่ผูกระทํา
ไดรับผลทันทีแตจะไมไดผลในระยะยาว 
 

ขั้นตอนการมีสวนรวม 
 

อคิน  รพีพัฒน (2527: 100-101) ไดแบงการมีสวนรวมของคนในชุมชนออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 
 

1. การคนหาปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไขปญหา 
2. การตัดสินใจเลือกแนวทางและการวางแผนพัฒนาแกไขปญหา 
3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 

 

เจิมศักดิ์  ปนทอง (2527: 272-273) ไดสรุปขั้นตอนของการมีสวนรวมไว 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ 
2. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 
3. การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติ 
4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 

 

รัชดา  พรพิไลสวัสดิ์ (2548: 14) สรุปวา การจําแนกรูปแบบและขั้นตอนเกี่ยวกับการมีสวนรวมมี
ดังนี้ 

1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ หมายถึง การไดผูเขารวมริเร่ิมกิจกรรมเพื่อแกไข
ปญหา 
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2. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม หมายถึง การที่ผูรวมประชุมแสดงความคิดเห็น
หรือเสนอแนะในการวางแผนโดยไดมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนดแนวทาง และการดําเนินกิจกรรม
ที่จะทําในแตละกิจกรรม 

3. การมีสวนรวมในการลงทุน และปฏิบัติงาน หมายถึง การที่ผูเขารวมสละแรงงาน ทุนทรัพย 
หรือวัสดุอุปกรณตางๆ และประชาสัมพันธในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ไดรวมกันกําหนดไว 

4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล หมายถึง การที่ประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ติดตามความกาวหนา ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมติดตามปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และไดรวม
ประชุมเสนอแนะปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตอไป 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม 
 

Reeder (1974) ไดกลาวถึงปจจัยตางๆ ที่มผีลตอการเขามามีสวนรวมของประชาชนไว 11 
ประการ ดังนี ้

1. การปฏิบัติตนใหคลอยตามความเชื่อพื้นฐาน กลาวคือ บุคคลและกลุมบุคคลดูเหมอืนจะเลือก
แบบวิธีการปฏิบัติซ่ึงสอดคลองและคลายคลึงกับความเชื่อพื้นฐานของตนเอง 

2. มาตรฐานคุณคาบุคคลและกลุมบุคคลจะเลือกปฏิบัติในลักษณะที่สอดคลองกับมาตรฐาน
คุณคาของตนเอง 

3. เปาหมายบคุคลและกลุมบุคคลดูเหมือนจะสงเสริม ปกปอง และรักษาเปาหมายของตนเอง 
4. ประสบการณของบุคคลจะทําใหพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ตองการเขามามีสวน

รวมมากนอยเพียงใดหรือไม 
5. ความคาดหมายบุคคลและกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตามที่ตนคาดหวังจากผูอ่ืน

ดวย 
6. พิจารณามองที่ตัวบุคคลและกลุมบุคคลมักจะทําสิ่งตางๆ ซ่ึงคิดวาตัวเองควรตองกระทํา  
7. การบีบบังคับบุคคลและกลุมบุคคลมักจะทําสิ่งตางๆ ดวยความรูสึกวาตนถูกบีบบังคับใหทํา 
8. นิสัยและประเพณีบุคคลและกลุมบุคคลมักจะทําสิ่งตางๆ ซ่ึงเรามีนิสัยชอบกระทําเมื่ออยูใน

สถานการณนัน้ๆ 
9. โอกาสบุคคลและกลุมบุคคลมักจะเขามามีสวนรวมในรูปแบบการปฏิบัติของสังคมโดยเฉพาะ

ในทางที่เกีย่วของกับจํานวนและชนดิของโอกาส ซ่ึงโครงสรางของสังคมเอื้ออํานวยใหเขามามีสวนรวม
ในการกระทําเชนนั้นเทาทีพ่วกเขาไดรับรูมา 

10. ความสามารถบุคคลและกลุมบุคคลมักจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมบางอยางที่เห็นวา
สามารถทํา ในสิ่งที่ตองการใหเขาทํา ในสถานการณเชนนัน้ 

11. การสนับสนุนบุคคลและกลุมบุคคลมักจะเริ่มปฏิบัติเมื่อเขารูสึกวาเขาไดรับการสนับสนุนที่ดี
เพื่อใหกระทําเชนนั้น 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความพงึพอใจ 
 

 Shelly (1975: 103) ไดกลาวถึงความพึงพอใจโดยทั่วๆ ไปวา คือ  ความรูสึกพอใจทางบวกและ
ความรูสึกพอใจทางลบของมนุษยที่มีตอเร่ืองราว ปรากฏการณหรือการกระทําของบุคคลที่ใหบุคคลนั้น
ไดรับรูถึงสิ่งตางๆ เหลานั้น โดยที่ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวทําใหบุคคลนั้นเกิด
ความสุข  ความสุขนี้แตกตางจากความรูสึกบวกอื่นๆ กลาวคือ  เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ นั่น
หมายถึงวามีความสุขแลวเกิดผลอยางไรกับความคิด การกระทําของบุคคลนั้น สวนความรูสึกทางลบก็จะ
เปนความรูสึกในทางตรงขาม ความรูสึกที่สะทอนถึงความคิดที่รูสึกพอใจทั้งบวกและลบที่มีความ 
สัมพันธกันอยางสลับซับซอนและระบบความสัมพันธของความรูสึกทั้งสองนี้เรียกวาความพึงพอใจ 
 

ความหมายของความพึงพอใจ 
 

 Wolman (1973: 392) กลาววา ความพึงพอใจตามความหมายของพจนานุกรมทางดานพฤติกรรม  
วาเปนสภาพความรูสึกของบุคคลที่มีความสุข  ความอิ่มเอมใจเมื่อความตองการหรือแรงจูงใจของตน
ไดรับการตอบสนอง ซ่ึงใกลเคียงกับ Webster (1967)  ไดอธิบายความหมายของคําวาพึงพอใจหมายถึง  
ความรูสึกของบุคคลที่ไดบรรลุในสิ่งที่ตนตองการ  จึงมีความรูสึกสมใจในสิ่งที่ได  สวน Porter et al. 
(1977 อางใน อภิญญา  ปวีณอภิชาต, 2549: 4)  ใหความหมายของความพึงพอใจวา คือ แนวความคิดหรือ
ทัศนคติอยางหนึ่ง  ซ่ึงเปนสภาวะรับรูภายในที่เกิดจากความคาดหวัง  ถาไดรับตามที่คาดหวัง  ความพึง
พอใจก็จะเกิดขึ้น  แตถานอยกวาที่คาดหวังจะทําใหเกิดความไมพึงพอใจ 
 

 พรรณราย  ทรัพยะประภา (2532: 76)  กลาววา  ความพึงพอใจในการทํากิจกรรม  เปนผลที่เกิดมา
จากทัศนคติหลายๆประการที่บุคคลมีตอกิจกรรมของเขาตอองคประกอบอื่นๆ ที่มีความสัมพันธกับ
กิจกรรมและตอชีวิตของเขา  ในขณะที่ หลุย จําปาเทศ (2533: 8) ไดใหความหมายความพึงพอใจที่
ใกลเคียงและคลายคลึงกันพอสรุปไดดังนี้ ความพึงพอใจหมายถึง ความตองการไดบรรลุเปาหมาย  
พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข  สังเกตไดจากสายตา  คําพูดและการแสดงออก  สวนปรียาพร  
วงศอนุตรโรจน (2535: 130)  กลาววา  ความพึงพอใจเปนความรูสึกรวมของบุคคลที่มีตอการทํากิจกรรม
ในทางบวกเปนความสุขของบุคคลที่เกิดจากการทํากิจกรรมและไดรับผลตอบแทน คือ ผลที่เปนความพึง
พอใจที่ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงมั่นที่จะทํากิจกรรม มีขวัญและกําลังใจ ส่ิง
เหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํากิจกรรม  รวมถึงการสงผลความสําเร็จและ
เปนไปตามเปาหมาย 
 

แนวคิดและความหมายความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการ 
 

 ความพึงพอใจ (Satisfaction)  เปนระดับความรูสึกของความพอใจในทางบวกของบุคคลตอส่ิงใด
ส่ิงหนึ่ง  โดยมีลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ  เปนพฤติกรรมการแสดงออกในทางบวกของ
บุคคลที่เกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจริงในสถานการณอันหนึ่ง
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อันใด  ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้น  การศึกษาเกี่ยวกับความ
พึงพอใจจึงมักมีผูที่พยายามจะอธิบายมโนทัศน  หรือความหมายของความพึงพอใจไวในแงมุมตางๆ  
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูทําการศึกษา  เชน  ศึกษาในแงของทัศนคติแรงจูงใจ  ความคาดหวัง  การ
ไดรับรางวัล  และความสมดุลทางอารมณ  โดยทั่วไปการศึกษาที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการบริการ
มักนิยมศึกษากันในสองมิติ  คือ  มิติความพึงพอใจในงานของผูใหบริการ (Job  Satisfaction)  และมิติ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Customer  Satisfaction) ในที่นี้ขอกลาวถึงความหมายของความพึงพอใจ
ในการใหบริการไวพอเปนสังเขปดังนี้ 
 

 ความพึงพอใจในการบริการ  หมายถึง  ภาวะการแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกของบุคคล
อันเปนผลมาจากการประเมินคุณภาพของการบริการจากการรับรูส่ิงที่ไดรับจากการบริการเปรียบเทียบกับ
ความคาดหวังในการบริการนั้น (อเนก  สุวรรณบัณฑิตและภาสกร  อดุลพัฒนกิจ, 2548: 169) 
 

 วัลลภา  ชายหาด (2532: 65)  ใหความหมายของความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการไดรับผล
จากการปฏิบัติงานดานสาธารณะวา  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานดังตอไปนี้ 
 

1. การไดรับผลภาคปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน 
2. การปฏิบัติงานอยางรวดเร็วทันเวลา 
3. การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
4. การไดรับผลการปฏิบัติงานดานความกาวหนา 

 

Fitzgerald  and  Durant (1980: 589)  อธิบายเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอบริการ
สาธารณะ (Public Service Satisfaction) วาเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานดานใหบริการของหนวยงาน
การปกครองทองถ่ิน  โดยมีพื้นฐานเกิดจากการรับรู (Perception)  ถึงการสงมอบการบริการที่แทจริง  และ
การประเมินผลนี้ก็จะแตกตางกันไป  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณที่แตละบุคคลไดรับและวัดจากเกณฑ
ที่ตั้งไว (Criteria) โดยดูจากการตัดสินใจ (Judgment) ที่แตละบุคคลไดแสดงออก  การประเมินผลสามารถ
แบงออกเปน 2 ดาน คือ 

 

1.  ดานอัตวิสัย (Subjective)  ซ่ึงเกิดจากการไดรับรูถึงการสงมอบการบริการ 
2.  ดานวัตถุ (Objective)  ซ่ึงเกิดจากการไดรับปริมาณและคุณภาพของการบริการ 

 

จากที่กลาวมาอาจสรุป  ความพึงพอใจในบริการ จึงหมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติทางดานบวก
หรือทางลบของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับการใหบริการ  ซ่ึงจะเกิดขึ้นเมื่อส่ิงนั้นสามารถ
ตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นไดโดยความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกัน
ขึ้นกับความคาดหวังในบริการและประสบการณที่ไดรับ 
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ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ 
 

 จิตตินันท เดชะคุปต (2543: 24-26) กลาววา  ลักษณะความพึงพอใจในการบริการ  มีลักษณะ
ทั่วไปดังนี้ 

1. ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใด  บุคคลจําเปนตองปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมรอบตัว  การตอบสนองความตองการสวนบุคคล  
ดวยการโตตอบกับบุคคลอื่นและสิ่งตางๆ  ในชีวิตประจําวันทําใหแตละคนมีประสบการณ  การรับรู  
เรียนรู  ส่ิงที่จะไดรับตอบแทนแตกตางกันไปในสถานการณ การบริการก็เชนเดียวกัน  บุคคลรับรูหลาย
ส่ิงหลายอยางเกี่ยวกับการบริการ  ไมวาจะเปนประเภทของการบริการหรือคุณภาพของบริการ  ซ่ึง
ประสบการณที่ไดรับจากการสัมผัสบริการตางๆ  หากเปนไปตามความตองการของผูรับบริการโดย
สามารถทําใหผูรับบริการไดรับสิ่งที่คาดหวังก็ยอมกอใหเกิดความรูสึกที่ดีและพึงพอใจในบริการที่ไดรับ 

2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตาง ระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจริงใน
สถานการณบริการนั้น กอนที่ประชาชนจะมาใชบริการใดก็ตาม  มักจะมีมาตรฐานของการบริการนั้นไว
ในใจอยูแลว  ซ่ึงอาจมีแหลงอางอิงมาจากคุณคาหรือเจตคติที่ยึดถือตอการบริการ ประสบการณดั้งเดิมที่
ใชบริการ  การบอกเลาของผูอ่ืน  การรับทราบขอมูล การรับประกันการบริการจากการโฆษณา การให
คํามั่นสัญญาของผูใหบริการเหลานี้เปนปจจัยพื้นฐาน ที่ผูรับบริการใชเปรียบเทียบกับบริการที่ไดรับ  การ
บริการกอนที่ไดรับบริการ  หรือคาดหวังในสิ่งที่ควรจะไดรับนี้  ดังนั้นหากสิ่งที่ไดรับเปนตามความ
คาดหวังถือเปนการยืนยันที่ถูกตองกับความคาดหวังของผูรับบริการ แตถาไมเปนไปตามที่คาดหวังอาจจะ
สูงหรือต่ํากวา  นับเปนการยืนยันที่คลาดเคลื่อนจากความคาดหวังดังกลาว  ทั้งนี้ความแตกตางที่เกิดขึ้น
ระหวางความเปนจริงกับความคาดหวัง  จะชี้ใหเห็นถึงระดับของความพึงพอใจมากนอยได  ถาขอยืนยัน
เบี่ยงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความพอใจ  ถาไปในทางลบแสดงถึงความไมพึงพอใจ 

3. ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้น  ความ
พึงพอใจเปนความรูสึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรไดตามปจจัยที่เขามาเกี่ยวของกับความคาดหวังไวของ
บุคคลในชวงเวลาหนึ่ง  บุคคลอาจไมพอใจตอส่ิงหนึ่งเพราะไมเปนไปตามที่คาดหวังไว แตในอีกชวงหนึง่
หากสิ่งที่คาดหวังไวไดรับการตอบสนองอยางถูกตอง  บุคคลก็สามารถเปลี่ยนความรูสึกเดิมตอส่ิงนั้นได
อยางทันที  แมจะเปนความรูสึกที่ตรงกันขามก็ตาม  นอกจากนี้ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่สามารถ
แสดงออกในระดับมากนอยไดขึ้นอยูกับความแตกตางของการประเมินสิ่งที่ไดรับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว 
ซ่ึงสวนใหญผูรับบริการจะใชเวลาเปนมาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการตางๆ 
 

ความสําคัญของความพึงพอใจในการบริการ 
 

 อเนก สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548: 172-173) กลาววาความพึงพอใจในการ
บริการที่มีตอผูรับบริการเปนเปาหมายที่ผูใหบริการทั้งหลายตางมีจุดมุงหวังที่จะใหผูรับบริการเกิดความ
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ประทับใจในการบริการและกลับมาใชบริการซ้ํา ดังนั้นความพึงพอใจจึงเปนประเด็นที่มีความสําคัญตอ
บุคคลหลายฝาย ไดแก 

1. ความสําคัญของความพึงพอใจตอผูใหบริการ  เปนสิ่งที่ผูใหบริการจะตองคํานึงถึงในการจัดให
เกิดการบริการแกผูมารับบริการ  โดยยึดถือส่ิงตอไปนี้ 

1.1  ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนตัวกําหนดคุณลักษณะของการใหบริการ  รูปแบบ
การบริการที่ดีจะตองสามารถตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการได  โดยผู
ใหบริการจะตองทําการสํารวจหรือศึกษาความตองการของกลุมผูรับบริการเปาหมายเสียกอน  จากนั้นจึง
จะสามารถกําหนดรูปแบบการบริการที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการบริการที่ประทับใจผูมารับบริการได 

1.2  ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ  
เนื่องจากเปนเกณฑที่ชัดเจนและสงผลตอการกลับมาใชบริการซ้ําของผูรับบริการ  โดยทั่วไปองคการที่
ใหบริการจะทําการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในหลายๆ ดาน ตัวอยางเชน  อาคารสถานที่  
อุปกรณเครื่องใช  ความนาเชื่อถือของกิจการบริการ  ความเต็มใจในการใหบริการ  ความรูและ
ความสามารถในการใหบริการ  และบุคลิกลักษณะของผูใหบริการ  เปนตน 

1.3  ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานเปนตัวช้ีคุณภาพและความสําเร็จของงานบริการ  
เนื่องจากการบริการจะดีเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับผูใหบริการซึ่งการปฏิบัติงานบริการจะมีคุณภาพนั้น ผู
ใหบริการจะตองมีความพึงพอใจในการบริการของตน  ถาเปนการใหบริการที่เกี่ยวกับทางธุรกิจ  สุดทาย
จะสงผลตอความสามารถในการแขงขันของกิจการดวย 
 2. ความสําคัญของความพึงพอใจตอผูรับบริการ  เปนสิ่งที่ผูรับบริการตองการจะไดจากการมารับ
บริการนั้น  โดยผูรับบริการมุงหวังความรวดเร็ว  ความสะดวกสบาย  และคุณภาพการบริการที่ดี  ดังนั้น
ความพึงพอใจจึงเปนตัวผลักดันคุณภาพของการบริการของผูใหบริการนั่นเอง 
  2.1  ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผูรับบริการเอง  
ผูรับบริการมุงหวังการไดรับการบริการที่ดีเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของตนเอง จากการไปรับบริการตางๆ 
เชน ทองเที่ยว รับประทานอาหาร พักคางแรม เปนตน  ความพึงพอใจที่ไดรับจากการไปรับบริการนี้เปน
ส่ิงสําคัญที่ผูประกอบการบริการจะตองตระหนักถึงและจัดใหมี  ทําใหเกิดการแขงขันนําเสนอสิ่งที่ดีกวา
แกผูรับบริการ ผลสุดทายก็คือ ผูรับบริการจะไดรับการบริการที่ดีมีคุณภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆ นั่นเอง 
  2.2  ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการชวยพัฒนาคุณภาพของงานบริการและอาชีพ
บริการ เนื่องจากผูใหบริการที่มีความพึงพอใจในการทํางานจะทํางานดวยความเต็มใจ ทุมเท  สรางสรรค 
และสงเสริมมาตรฐานในการใหบริการแกผูรับบริการ สงผลใหคุณภาพในการบริการสูงขึ้น  และงาน
บริการกลายเปนงานแพรหลายมากขึ้นมีบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถเขาสูวงการธุรกิจบริการมาก
ขึ้น  ทําใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจบริการ  และสุดทายสงผลตอลักษณะ การบริการ  ทําใหผูรับบริการ
ไดรับการบริการที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นตอไป 
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องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 
 

 จิตตินันท  เดชะคุปต (2543: 27-28)  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความ
พึงพอใจของผูรับบริการ  ไดแก 
 

 1. ผลิตภัณฑของบริการ   ความพึงพอใจของผูรับบริการจะเกิดขึ้นเมื่อไดรับบริการที่มีลักษณะ
คุณภาพและระดับการใหบริการตรงกับความตองการ ความเอาใจใสของผูใหบริการ และคุณภาพบริการ  
การศึกษาครั้งนี้ผลิตภัณฑของบริการที่มีตอผูสูงอายุคือ  กิจกรรมนั่นเอง 
 2. ราคาคาบริการ   ความพึงพอใจของผูรับบริการขึ้นอยูกับราคาคาบริการที่ผูรับบริการยอมรับ
หรือพิจารณาวาเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความเต็มใจที่จะชวยของผูรับบริการ ทั้งนี้เจตคติ
ของผูรับบริการที่มีตอราคาคาบริการกับคุณภาพการบริการของแตละบุคคลจะแตกตางกันออกไป 
 3. สถานที่บริการในการเขาถึงบริการไดสะดวก เมื่อรับบริการมีความตองการยอมกอใหเกิดความ
พึงพอใจตอผูบริการ ทําเลที่ตั้งและการกระจายสถานที่ใหบริการใหทั่วถึง เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูรับบริการจึงเปนเรื่องสําคัญ 
 4. การสงเสริมแนะนําบริการ   ความพึงพอใจของผูรับบริการเกิดขึ้นไดจากการไดยินขอมูล  
ขาวสารหรือบุคคลอื่นกลาวถึงคุณภาพการบริการในทางบวก  ซ่ึงหากตรงกับความเชื่อถือที่มีอยูก็จะรูสึกดี
กับบริการดังกลาวอันเปนแรงจูงใจผลักดันใหมีความตองการบริการตามมาได 
 5. ผูใหบริการเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญตอการปฏิบัติงานบริการ  ใหผูรับบริการเกิดความพึง
พอใจ  การที่วางนโยบายการบริการโดยคํานึงถึงความสําคัญของผูรับบริการเปนหลักยอมสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการใหเกิดความพึงพอใจไดงาย 
 6. สภาพแวดลอมของการบริการ  สภาพแวดลอมและบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลตอ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 7. กระบวนการบริการ  วิธีการนําเสนอบริการเปนสวนสําคัญในการสรางความพึงพอใจใหกับ
ผูรับบริการ ประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการสงผลใหการปฏิบัติงานบริการแกผูรับบริการมีความ
คลองตัวและสนองตอบตอความตองการของผูรับบริการไดอยางถูกตอง 
 

 จากขอความที่กลาวมาขางตนอาจกลาวสรุปไดวา องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ  
เปนความพึงพอใจในการบริการที่เกิดขึ้นในกระบวนการระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ  เปนผลของ
การรับรูและประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผู รับบริการคาดหวังวาควรจะไดรับและสิ่งที่
ผูรับบริการไดรับจากการใหบริการโดยที่ความพึงพอใจในการบริการของผูรับบริการจะขึ้นอยูกับ
องคประกอบ 2 ดาน ไดแก 
 

 1. องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑบริการ  อันเปนสิ่งที่ผูใหบริการไดสัญญาวา
จะให โดยผูรับบริการมีความคาดหวังตอคุณภาพของผลิตภัณฑบริการวา จะไดรับอยางนอยตามที่ผูให    
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บริการไดสัญญาไว  ความมากนอยของคุณภาพของสิ่งที่ไดรับจะเปนตัวกําหนดถึงระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการนั่นเอง 
 2. องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของการนําเสนอบริการ ซ่ึงผูใหบริการดําเนินการนําเสนอ
ผานการแสดงออกตางๆ ในกระบวนการบริการ โดยผูรับบริการจะประเมินวาผูใหบริการดําเนินการ
บริการอยางเหมาะสมมากนอยเพียงใด  ความสะดวกในการเขาถึงบริการ การรับรูเหลานี้จะชวยให
ผูรับบริการประเมินคุณภาพการบริการไดอยางมีเหตุและผล  ซ่ึงนําไปสูความพึงพอใจในการรับบริการ 
 

ระดับของความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

 จิตตินันท  เดชะคุปต (2543: 19) แบงระดับความพึงพอใจออกเปน 2 ระดับ  คือ 
  

 1. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง  เปนการแสดงความรูสึกยินดีมีความสุขของผูรับบริการ  
เมื่อไดรับการบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู 
 2.  ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง  เปนการแสดงความรูสึกปลาบปลื้มใจ  ความประทับใจ
ของผูรับบริการเมื่อไดรับการบริการที่เกินความคาดหวังที่มีอยู เชน ลูกคาเติมน้ํามันที่สถานบริการน้ํามัน
พรอมกับไดรับการบริการตรวจเครื่องยนตและเติมลมฟรี 
  

 สําหรับความไมพึงพอใจเปนการแสดงความรูสึกขุนของหมองใจ  อารมณไมดี  เนื่องจากไมได
รับบริการตรงกับความคาดหวัง 
 

 คณะกรรมการรณรงคการเพิ่มผลผลิต (2539: 25 อางใน จารึก  ไชยศรี, 2546: 29) สรุปวา  ความ
พึงพอใจของผูรับบริการ แบงเปน 3 ระดับ คือ 
 

 ระดับที่ 1  สนองความจําเปนพื้นฐานของผูรับบริการ 
 ระดับที่ 2  สนองความคาดหมายของผูรับบริการในวิถีทางที่ทําใหผูรับบริการตองการกลับมาใช
บริการอีก 
 ระดับที่ 3  บริการเกินความคาดหมาย  คือ  บริการที่ไปไกลกวา  หรือมากกวาความคาดหมายของ
ผูรับบริการ 
 

 สรุป ความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับเปนความรูสึก และทัศนะในทางบวก เมื่อส่ิงนั้นสามารถ
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังใหแกบุคคลนั้นได โดยแสดงออกในรูปของระดับความรูสึกที่
ชอบมาก ชอบนอย หรือพอใจมาก พอใจนอย ทั้งนี้ระดับความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความ
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับคานิยม  และประสบการณที่ไดรับรูเกี่ยวกับเรื่องนั้น 
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ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมีดังนี้ 
 

ศศิพัฒน  ยอดเพชร (2534) ไดเสนอผลงานวิจัยเร่ืองแนวทางการจัดสวัสดิการผูสูงอายุโดย
กลาวถึงแนวคิดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุในตางประเทศและในประเทศ  รวมทั้งกลาวถึง
กรณีศึกษาของหนวยงานที่ใหบริการสวัสดิการสังคมของไทย  โดยสรุปวาหนวยงานตางๆที่ใหบริการใน
ปจจุบันนั้น  ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน  ลักษณะของบริการจะเปนการใหความชวยเหลือเฉพาะหนา
หรือการใหบริการทางดานวัตถุมากกวาการใหบริการเพื่อพัฒนาผูใชบริการ  สําหรับแนวคิดของการ
ใหบริการในอนาคต  ผูวิจัยเสนอวาควรที่จะเนนการใหบริการที่มุงแกไขปญหาและสงเสริมความตองการ
ของผูสูงอายุมากขึ้น  โดยมีการประยุกตนําแนวความคิดดานการใชชุมชนเปนฐานมาใชในการดูแล
ผูสูงอายุ  ซ่ึงรูปแบบหนึ่งที่เปนลักษณะบริการสําหรับผูสูงอายุในชุมชน  โดยเปนบริการสวัสดิการสังคม
สําหรับผูสูงอายุในตางประเทศ  ก็คือ  ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ  ซ่ึงศูนยนี้เปนสถานที่อํานวย
ความสะดวกของชุมชน มีการทํากิจกรรมและบริการตางๆ แกผูสูงอายุ  เชน  บริการดานสุขภาพอนามัย  
การศึกษาและวัฒนธรรม  นันทนาการ  การใหคําปรึกษาแนะนํา  การอยูรวมกันในสังคม  และบรกิารอืน่ๆ  
ที่จําเปนและมีประโยชนสําหรับผูสูงอายุ  เพื่อการสมาคม  และใหผูสูงอายุไดเรียนรูบทบาทใหม  
พัฒนาการมีสวนรวมกับชุมชน  ขจัดความรูสึกโดดเดี่ยว  และความเหงาออกไป  

 นอกจากนี้  ผูวิจัยยังไดใหขอเสนอแนะไววา  ควรที่จะใหความสนใจกับผูสูงอายุที่มีฐานะปาน
กลางถึงต่ํา  โดยเฉพาะผูสูงอายุที่อาศัยอยูในชนบทมากขึ้น  ซ่ึงบริการตางๆ ควรที่จะมุงไปยังกลุมคน
เหลานี้  โดยอาศัยส่ิงที่มีอยูในชุมชน  และมีการใชชุมชนเปนฐาน  รวมทั้งควรใหความสนใจตอประเด็น
ดานการศึกษาถึงความสามารถของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการดูแลผูสูงอายุดวย 

 ประไพศรี  สุทธิกิติวรกุล (2537) ไดศึกษาเรื่อง  ความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยบริการผูสูงอายุ
ในชุมชนโดยชุมชน  ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนเขตอําเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา  โดย
สวนใหญแลว  ผูนําชุมชน  ผูสูงอายุ  ประชาชนทั่วไปในชุมชนมีความเห็นวา ชุมชนบานกุฎีทองมีความ
พรอมที่จะจัดตั้งศูนยบริการผูสูงอายุขึ้น  เนื่องจากในชุมชนมีผูสูงอายุจํานวนมาก  มีสถานที่พรอมจัดตั้ง  
มีหนวยงานและเจาหนาที่คอยใหการชวยเหลือ  และแนะนําในการจัดกิจกรรมของศูนยบริการผูสูงอายุ  
ซ่ึงกิจกรรมตางๆที่จัดขึ้นจะตองสอดคลองกับปญหา  ความตองการและสภาพความเปนอยูของผูสูงอายุ
ในชุมชน  และพบวาผูนําชุมชน  ประชาชนทั่วไป  และผูสูงอายุมีศักยภาพในการรวมทํากิจกรมของ
ศูนยบริการผูสูงอายุ  ซ่ึงสอดคลองกับหลักการมีสวนรวมในกลุมและชุมชน  โดยบทบาทหนาที่ของ
เจาหนาที่ควรที่จะเปนผูสนับสนุน  กระตุน  และประสานงานในการจัดตั้ง  และการจัดกิจกรรม  รวมทั้ง
ใหความรู  คําแนะนําในดานการดําเนินงานของศูนยบริการผูสูงอายุ 
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 นอกจากนี้  ความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยบริการผูสูงอายุในชุมชนโดยชุมชน  กอนที่จะมีการ
ดําเนินงานจัดตั้งศูนยฯ  จะตองมีการสํารวจความพรอมของพื้นที่ในทุกดาน  ทั้งดานสถานที่  งบประมาณ
ที่ใช  ศักยภาพของผูสูงอายุ  และประชาชนในชุมชนดวย 

 ศิริวรรณ  ศิริบุญ และคณะ (2541) ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลใหบริการ  
และกิจกรรมตางๆ  แกผูสูงอายุ   โดยมีการศึกษาโครงการนํารองศูนยบริการผูสูงอายุในชุมชน  4  แหง 
ไดแก ศูนยบริการผูสูงอายุชุมชนสวนผัก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  ศูนยบริการผูสูงอายุบานสมเด็จ 
ดอยนอย บานแมสาหลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  ศูนยบริการผูสูงอายุในวัดศิริธรรมิกาวาส  บาน
โคกสี  ตําบลโคกสี  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  ศูนยบริการผูสูงอายุในชุมชนวัดดอนหอคอย  บาน
ดอนหอคอย ตําบลยุงทะลาย  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา องคประกอบที่สําคัญที่จะนําไปสู
ความสําเร็จและความลมเหลวของการจัดบริการโครงการนํารองศูนยบริการผูสูงอายุนั้น  ประเด็นหลักอยู
ที่คนกับการจัดการ  แตอยางไรก็ตามเปนที่ยอมรับกันวา  การจัดบริการโดยชุมชนเพื่อคนในชุมชนยังเปน
หัวใจที่สําคัญ  รัฐหรือคนของรัฐควรที่จะมีบทบาทในการสนับสนุนหรืออํานวยความสะดวก  และเปนพี่
เล้ียงในเรื่องตางๆ  แตบทบาทหลัก  หรือภาระหลักควรอยูที่คนในชุมชน  และเนื่องจากเปนศูนยที่จัดตั้ง
และบริหารโดยคนในชุมชน  จึงจําเปนตองศึกษาเกี่ยวกับภาวะชุมชน  ปญหาและความตองการของ
ผูสูงอายุ  ตลอดจนความพรอมของคนในชุมชนทั้งผูสูงอายุและผูนําชุมชน  ซ่ึงพบวาผูนําชุมชนมี
ความเห็นวาปญหาสําคัญที่ผูสูงอายุในชุมชนสวนใหญประสบ  คือปญหาดานสุขภาพอนามัย  และปญหา
ดานการเงิน  เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นสภาพของรางกายก็เสื่อมถอย  การดูแลตนเองทําไดนอยลง  
ขณะเดียวกันในวัยผูสูงอายุนั้นมักจะไมไดทํางาน  จึงไมมีรายได   

สวนในดานความตองการของผูสูงอายุ  ผูนําชุมชนมีความเห็นวา  ผูสูงอายุในหมูบานตองการการ
ดูแลดานสุขภาพ  ไมวาจะเปนการตรวจรักษาโรค  การรักษาพยาบาล  เครื่องเวชภัณฑหรือเครื่องอุปโภค
บริโภคตางๆ  และตองการความอบอุนทางจิตใจ  ตองการกําลังใจ  การดูแลเอาใจใสจากบุตรหลาน  เมื่อ
ทราบถึงสภาพปญหา  และความตองการของผูสูงอายุในชุมชนแลว   การจัดกิจกรรมในศูนยก็ควรมีความ
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการที่มีอยูดวย 

 วิยะดา  ตีระแพทย (2542) วิจัยเร่ืองการนํานโยบายถายโอนงานดานสวัสดิการสังคมสูการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อศึกษาสภาพขอเท็จจริงการปฏิบัติงาน และปญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตําบล  และศึกษาความพรอมความตองการ
สนับสนุนในการปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตําบล  โดยศึกษาจากกลุม
ประชากรในองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ช้ัน 1 ทั่วประเทศ  จํานวน 78 แหง  โดย อบต. มีฐานะเปน
นิติบุคคล  และมีโครงสรางการบริหารของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนทองถ่ินเขามาจัดการ
แกไขปญหา  พัฒนาและใหบริการแกคนในทองถ่ิน   ผลการศึกษามีดังนี้ 
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 สภาพขอเท็จจริงการปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคม  ขององคการบริหารสวนตําบล  มีการ
ปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  
มาตรา  67  โดยเปนการจัดกิจกรรมดานสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และการปองกันและระวัง
โรคติดตอมากที่สุด  สําหรับการปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคม  ในสวนที่สอดคลองกับนโยบายการถาย
โอนงานดานสวัสดิการสังคมของกรมประชาสงเคราะห  พบวาบางสวนไมไดปฏิบัติกิจกรรม ดานนี้      

สวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  พบวา  องคการบริหารสวนตําบลประสบปญหา  และ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคม  เนื่องจากขาดความพรอมในดานองคประกอบ  ดังนี้ 

- ดานบุคลากร  โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคม  จะตองมีจํานวนเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน  และมีความรูความเขาใจดานนโยบายอื่นๆ  ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานดานสวัสดิการ
สังคม  รวมทั้งตองมีทักษะ  และความชํานาญในการปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคมในระดับหนึ่ง  แตใน
ภาพรวมที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลยังประสบปญหาดานบุคลากรที่มีความรูและทักษะดังกลาว 

- ดานโครงสรางขององคกร  ในภาพรวมองคการบริหารสวนตําบลประสบปญหาดาน
โครงสรางขององคกร  ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลควรมีการกําหนดบทบาทหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคม  และกําหนดผูปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคมที่รับผิดชอบโดยตรงและ
แบงสวนงานที่รับผิดชอบใหชัดเจน  ซ่ึงจะทําใหประชาชนไดรับบริการอยางสะดวกและทั่วถึง 

- ดานงบประมาณ  งบประมาณเปนทรัพยากรที่สําคัญอยางหนึ่ง  การใชจายงบประมาณ
ดานสวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตําบล  มีการใชจายเงินในการปฏิบัติงานดานสวัสดิการ
สังคมในระดับนอย  รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลบางแหงประสบปญหาดานงบประมาณดวย 

- ดานวัสดุครุภัณฑ  โดยการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ตองมีความพรอมดานวัสดุครุภัณฑ ที่มี
จํานวนเพียงพอ  และทันสมัยมาสนับสนุน ซ่ึงจะทําใหประชาชนไดรับการบริการที่สะดวกรวดเร็วทั่วถึง  
เพราะทรัพยากรสวนหนึ่งที่มีความสําคัญในการสนับสนุน  และสงเสริมใหการปฏิบัติงานดานสวัสดิการ
สังคมประสบความสําเร็จ  และมีประสิทธิภาพ  คือ  วัสดุครุภัณฑ  เชน  โตะ  เกาอี้  ตูเก็บเอกสาร  
ยานพาหนะ  เปนตน 

- ดานการมีสวนรวมของประชาชน  ซ่ึงผูปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลเห็นวามี
ความพรอมดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาของตนเอง 

ดังนั้นจากสภาพปญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลที่กลาวมา
ขางตน  องคการบริหารสวนตําบลจึงตองอาศัยความรวมมือ  และการสนับสนุนทรัพยากรดานตางๆ  ที่
สอดคลองกับสภาพปญหาและตองการจากหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคธุรกิจ  ประชาชน  และ
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องคกรทุกฝายในสังคม  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  และทําใหกลุมเปาหมาย  ประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

จุฬารักษ  สิงหกลางพล (2547) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการรับรูขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีทาง
การแพทยของประชาชนในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาปจจัยชีวสังคม  จิต
ลักษณะ  ลักษณะสถานการณปจจุบันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับรูขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยี
ทางการแพทยและศึกษาหาตัวแปรอิสระที่ทํานายพฤติกรรมการรับรูขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีทาง
การแพทย ศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 1,100 คน สุมตัวอยางแบบงาย  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม วิเคราะหความสัมพันธดวยสถิติไคสแควร  คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน และ
วิเคราะหตัวแปรอิสระใดที่ทํานายพฤติกรรมการรับรูขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีทางการแพทยของ
ประชาชนดวยสถิติวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบดังนี้ พฤติกรรมการรับรูขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีทางการแพทยของประชาชน
อยูในระดับปานกลาง การทดสอบความสัมพันธ พบดังนี้ ปจจัยชีวสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
รับรูขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีทางการแพทยของประชาชน จํานวน 5 ตัวแปร ไดแก อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได ปจจัยจิตลักษณะ ไดแก ทัศนคติตอเทคโนโลยีทางการแพทย 
ความเชื่ออํานาจในตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย การมุงอนาคตและควบคุมตนเองมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการรับรูขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีทางการแพทยของประชาชนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 และปจจัยดานลักษณะสถานการณปจจุบัน ไดแก ความชัดเจนของนโยบายดานการ
ประชาสัมพันธขาวสารสุขภาพและความเพียงพอของอุปกรณการรับรูขอมูลขาวสาร มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการรับรูขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีทางการแพทยของประชาชน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

สําหรับการหาตัวแปรอิสระที่มีอํานาจในการทํานายตัวแปรตามสูงสุด คือความเพียงพอของ
อุปกรณการรับรูขอมูลขาวสาร และมีตัวแปรรวมทํานาย ไดแก ความชัดเจนของนโยบายดานการ
ประชาสัมพันธขาวสารสุขภาพและทัศนคติตอเทคโนโลยีทางการแพทย ทั้ง 3 ตัวแปรนี้รวมกันทํานาย
พฤติกรรมการรับรูขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีทางการแพทยของประชาชนไดรอยละ 47.50 

 

อดิศักดิ์  ไวยเจียรนัย (2547) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการตอศูนยฝกอบรมบางปะกงการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการ
ดานฝกอบรมของศูนยฝกอบรมบางประกง ไดแก ผูใหบริการ สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
ศึกษาหาความสัมพันธของปจจัยเกี่ยวกับลักษณะของผูใชบริการที่มีความสัมพันธ กับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการทางดาน ผูใหบริการ สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ ของผูใชบริการ กลุมตัวอยางเปนพนักงาน กฟผ. ที่มาใชบริการ ณ ศูนยฝกอบรมบาง
ประกง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํานวน 304 คน   วิเคราะหขอมูลโดยสถิติพรรณนา และ 
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ไควสแควร  ผลการวิจัยพบวา 1) ผูใชบริการ มีความพึงพอใจตอการใหบริการดานการฝกอบรมของศูนย
ฝกอบรมบางประกงอยูในระดับมาก   2) โดยผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการสถานที่อยูใน
ระดับมาก ไดแก บริเวณรอบนอกอาคาร อาคารฝกอบรม/สัมมนา หองฝกอบรม/สัมมนา หองพัก   สวน
หองอาหาร รานคา มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 3) ผูใชบริการ มีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ส่ิงอํานวยความสะดวกอยูในระดับมาก ไดแก ระบบรักษาความปลอดภัย สวนการใหบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน สนาม
ฟุตบอล สนามเปตอง  ผลการทดสอบพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน ระดับพนักงาน ไมมี
ความสัมพันธกับการใหบริการในเรื่องสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก  แตพบวา ระดับของพนักงาน
มีความสัมพันธกับสิ่งอํานวยความสะดวกโดยเฉพาะในเรื่องสนามเทนนิส  
 

เบญจมาส  เลิศชาคร (2548) ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอ
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาของโรงพยาบาล เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอ
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาของโรงพยาบาลตามปจจัยสวนบุคคล และศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการรับรูขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนากับความพึง
พอใจของผูใชบริการที่มีตอโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูใชบริการที่มีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาและมีอายุ 15 
ปขึ้นไปของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จํานวน 400 คน  สุมตัวอยางแบบบังเอิญ ใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือสถิติพรรณนา  t-test  F-test และ Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient  ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาของโรงพยาบาลในภาพรวมและรายดานทั้ง 3 รายดานคือ ดานบริหาร
โครงการหลักประกันสุขภาพ ดานบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาและดานผลที่ไดรับ
จากโครงการหลักประกันสุขภาพ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูใชบริการที่มีอายุ และระดับการศึกษา
ตางกัน มีความพึงพอใจตอโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาแตกตางกัน ยกเวน เพศ รายได และ
สถานภาพสมรส  สวนการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนามี
ความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจของผูใชบริการ นอกจากนี้พบวา ความรูเกี่ยวกับโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาความสัมพันธทางลบกับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาของโรงพยาบาล 

 

รัชดา พรพิไลสวัสดิ์ (2548) ศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกชมรมผูสูงอายุในการสงเสริม
สุขภาพ: ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงคในการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อศึกษา
ระดับการมีสวนรวมของสมาชิกชมรมผูสูงอายุในการสงเสริมสุขภาพ และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวน
รวมของสมาชิกชมรมผูสูงอายุในการสงเสริมสุขภาพ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามีจํานวน 120 คน 
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รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหทดสอบสมมติฐานคือ  t-test  และวิเคราะห
ความแปรปรวน (ANOVA) ผลการวิจัยพบมีความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพสวนใหญมีความรูอยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 57.5 มีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวม 2.60 
สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การไดรับขาวสาร ที่แตกตางกันมีผลตอการมีสวนรวมในการ
สงเสริมสุขภาพแตกตางกัน สวนเพศ อายุ ระดับการศึกษา และความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพที่
แตกตางกัน ไมมีความแตกตางกันในการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพตางกัน 
 

เบญจมาศ  ขุนประเสริฐ (2549) ไดศึกษา การรับรูคุณภาพการบริการของผูรับบริการและผูให 
บริการสวนงานผูปวยนอกในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาระดับการรับรูคุณภาพการบริการของผูรับบริการและผูใหบริการ  เปรียบเทียบการรับรูคุณภาพการ
บริการตามปจจัยสวนบุคคลของผูรับบริการ  เปรียบเทียบการรับรูคุณภาพการบริการตามปจจัยสวนบุคคล
ของผูใหบริการ และศึกษาตัวพยากรณรวมที่สามารถทํานายการรับรูคุณภาพการบริการของผูใหบริการ 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูใหบริการจํานวน 132 คน ที่ปฏิบัติงานในแผนกผูปวยนอก  และ
ผูรับบริการจํานวน 132 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
คือ t-test  F-test  ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการ Scheffé และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน ผลการศึกษาพบวา 1) ผูรับบริการและผูใหบริการมีการรับรูคุณภาพการบริการอยูในระดับสูง
เชนกัน   2) ผูรับบริการที่มีอายุตางกันมีการรับรูคุณภาพการบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคูพบวาผูรับบริการที่มีอายุ 26-35 ป กับอายุมากกวา 35 ป มีการรับรู
คุณภาพการบริการแตกตางกันนอกนั้นไมพบความแตกตาง 3) ผูใหบริการที่มีประสบการณการทํางาน
แตกตางกันมีการรับรูคุณภาพการบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบ
เปนรายคู พบวาผูใหบริการที่มีประสบการณการทํางาน 1-5 ป กับผูมีประสบการณมากกวา 10 ป มีการ
รับรูคุณภาพการบริการแตกตางกัน  นอกนั้นไมพบตัวแปรอื่นที่มีความแตกตาง 4) ผูรับบริการและผู
ใหบริการมีการรับรูคุณภาพการบริการไมแตกตางกัน 5) ประสบการณทํางาน ความฉลาดทางอารมณ 
สามารถรวมกันพยากรณการรับรูคุณภาพการบริการของผูใหบริการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 
และ .05 
 

เตือนใจ อยูด ี(2549) ศึกษาความรูในการใชสมุนไพรของผูมารับบริการจากโรงพยาบาล 
เจาพระยาอภัยภูเบศร อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี วัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิหลังและความรูเกี่ยวกับ
การใชสมุนไพรของผูมารับบริการในการใชสมุนไพร และศึกษาความสัมพันธระหวางภูมิหลังกับความรู
เกี่ยวกับการใชสมุนไพรของผูมารับบริการในการใชสมุนไพร แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  ศึกษาผูมารับบริการในโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จํานวน 415 คน  สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติพรรณนา และไคสแควร  ผลการศึกษาพบวา ผูมารับบริการในการใช
สมุนไพรสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 35.55 ป สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ประกอบอาชีพรับจาง มีรายไดเฉลี่ย 14,193.83 บาทตอเดือน การไดรับขอมูลขาวสารของผูมารับบริการ
จะไดรับขอมูล ขาวสารจากเอกสารของโรงพยาบาลที่มีการเผยแพรมากกวาสื่อประเภทอื่นๆ และสวน
ใหญไมไดเปนสมาชิกของกลุมและหรือชมรมเกี่ยวกับสมุนไพร ซ่ึงผูมารับบริการจะมีความเชื่อวา
สมุนไพรชวยรักษาอาการปวยได และประสบการณในการใชสมุนไพรในอดีต จากการเจ็บปวยเล็กนอย
ถึงเจ็บปวยมาก จะเลือกรักษาดวยยาสมุนไพรและยาแผนปจจุบันควบคูกันไป และผูมารับบริการในการ
ใชสมุนไพรจากโรงพยาบาลมีความรูในการใชสมุนไพรระดับมาก คิดเปนรอยละ 45.5 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา เพศ การเปนสมาชิกของกลุม ประสบการณในการใชสมุนไพรในอดีต   ความเชื่อใน
การใชสมุนไพร  และวิธีการเลือกรักษาเมื่อเจ็บปวย  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความรู
เกี่ยวกับการใชสมุนไพรของผูมารับบริการ  

 

จากการทบทวนแนวคิดและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวของพบวา  ความพรอมในการจัดตั้งศูนย
อเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ องคประกอบหนึ่งที่สําคัญที่จะนําไปสูความพรอมในการจัดตั้งศูนยฯก็
ขึ้นอยูกับความรู  ทัศนคติของผูนําชุมชน รวมถึงทักษะหรือความสามารถในการบริหารจัดการของผูนํา
ชุมชน และประกอบดวยปญหา และความตองการของผูสูงอายุ  เพราะกิจกรรมที่จะจัดใหมีศูนย
อเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุนี้จะตองมีความเหมาะสม  และสอดคลองกับสภาพปญหา  และความ
ตองการของผูสูงอายุในชุมชน  เนื่องจากศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนเปนการจัดบริการ
โดยชุมชน เพื่อคนในชุมชน  รัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐควรที่จะมีบทบาทในการเปนผูสนับสนุน หรือ
อํานวยความสะดวก  และประสานงานในการจัดตั้ง  เชน  การใหความรู  คําแนะนําในดานขอมูลขาวสาร  
การสนับสนุนดานงบประมาณ  บุคลากรหรืออาสาสมัคร  เปนตน  โดยบทบาทหลัก  หรือภาระหลักควร
จะอยูท่ีผูนําชุมชน  ผูสูงอายุและคนในชุมชนมากกวา  ซ่ึงในศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุฯ จะมีการ
จัดกิจกรรมทั้งทางดานสุขภาพอนามัย  การศึกษา  นันทนาการ  และกิจกรรมสรางรายได  ตามสภาพ
ปญหา  และความตองการที่มีอยู  เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี   นอกจากนี้ก็ยังกลาวถึงการบริหาร
จัดการ  ซ่ึงการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุนั้น  ตองอาศัยทรัพยากรในการบริหาร  ไดแก  คน  
เงิน  วัสดุอุปกรณ  และการจัดการ  เพื่อใหการจัดตั้งศูนยฯ เกิดขึ้นได   
 

สําหรับศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุที่ไดจัดตั้งขึ้นมาแลว ถึงแมวาจะเปนโครงการนํารองที่
ทางสํานักสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.) ไดจัดขึ้น
ในป พ.ศ. 2550 นั้น  ไดมีการศึกษาผลการดําเนินงานของศูนยฯ 7 แหง ดังกลาว การวิจัยคร้ังนี้ไดนําปจจัย
ในเบื้องตน คือ  การรับรูขาวสารเกี่ยวกับ ศอสช.  ความรูความเขาใจตอ ศอสช.  และการมีสวนรวมของผู
มารับบริการนั้น นาจะเปนเหตุของความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคฯ 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้ 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 

1. ตัวแปรอิสระ คือ 
 

     1.1 ปจจัยสวนบุคคล 
                1.1.1 ลักษณะพืน้ฐานทางสังคม 
                - เพศ 
                - อาย ุ
                - ระดับการศึกษา 
                - สถานภาพทางสังคม 
                - การเปนสมาชิกกลุม 
                    1.1.2 ลักษณะพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

                - การประกอบอาชีพ 
                - รายได 
                - รายจาย 
                - เงินเหลือเก็บ 

 

     1.2 ลักษณะการมารับบริการ 
                    - การเคยมารับบริการ ศอสช. 
                    - ความถี่ในการรับบริการ 
                    - ระยะเวลาที่มารับบริการ 
                    - วัน/เวลาที่มารับบริการ 
                    - ประเภทกิจกรรมที่มารับบริการ 
 

     1.3 การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ ศอสช. 
 

     1.4 ความรูเก่ียวกับ ศอสช. 
 

     1.5 การมีสวนรวมของผูมารับบริการ 
 

2. ตัวแปรตาม ไดแก ความพงึพอใจของผูมารับบริการ ศึกษา 2 ดาน คือ 
 

     2.1 รูปแบบการใหบริการมี 7 ดาน คือ 
                    1) ดานสถานที ่
                    2) ดานลักษณะกิจกรรมที่จัดให 
                    3) ดานลักษณะการใหบริการ 
                    4) ดานการใหบริการของบุคลากร 
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                    5) ดานงบประมาณ/การไดรับการสนับสนุน 
                    6) ดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ 
                    7) ดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารงาน ศอสช. 
 

     2.2 ประโยชนที่ไดรับจากการบริการ 
 

 จากตัวแปรที่ศกึษาผูวจิัยไดแสดงกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 2 
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กรอบแนวคิด 
(Conceptual Frame Work) 

 
ตัวแปรอิสระ (X)       ตัวแปรตาม (Y) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2  ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามทีศ่ึกษา 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
ลักษณะพื้นฐานทางสังคม 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพทางสังคม 
- การเปนสมาชิกกลุม 
ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
- การประกอบอาชีพ 
- รายได 
- รายจาย 
- เงินเหลือเก็บ 

ลักษณะการมารับบริการ 
- การเคยมารับบริการ ศอสช. 
- ความถี่ในการมารับบริการ 
- ระยะเวลาที่มารับบริการ 
- วัน/เวลาที่มารับบริการ 
- ประเภทกิจกรรมที่มารับ

บริการ 

การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ ศอสช. 

ความรูเก่ียวกับ ศอสช. 

การมีสวนรวมของผูมารับบริการ 

ความพึงพอใจของผูมารับบริการตอ:  
1) รูปแบบการใหบริการ 7 ดาน 

- ดานสถานที่ 
- ดานลักษณะกิจกรรมที่จัดให 
- ดานลักษณะการใหบริการ 
- ดานการใหบริการของบุคลากร  
- ดานงบประมาณ/การไดรับการ

สนับสนุน 
- ดานการกําหนดกลุมเปาหมายใหมา

รับบริการ 
- ดานการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริหารงาน ศอสช. 
 

2) ประโยชนท่ีไดรับจากการบริการ 
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นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน หมายถึง สถานที่ที่จัดกิจกรรมเพื่อเปนสวัสดิการ
ใหบริการทั้งในและนอกศูนยฯ แกผูมารับบริการ โดยมีชมรม สมาคมตางๆ ที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมจัดบริการ และกิจกรรม ใหผูมารับบริการโดยเนนการใหบริการแกผูสูงอายุ
เปนหลัก แตในขณะเดียวกันเปดโอกาสใหบุคคลตางวัยสามารถมาใชบริการและรวมทํากิจกรรมได
เชนกัน 
 

 ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนท้ัง 7 แหงนี้เปนศูนยฯ ที่อยูภายใตโครงการนํารอง
จัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน โดยสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ ซ่ึงโครงการนํารองดังกลาวเริ่มปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 

 ในการเขียนรายงานการวิจัยคร้ังนี้จะใชคําวา ศอสช. ศูนยฯ  และหรือ  ศูนยอเนกประสงคฯ ใหมี
ความหมายหรือแทนคําวา “ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน” 
 

นิยามศัพทปฏบิัติการ 
 

ผูมารับบริการ  หมายถึง บุคคลที่มาใชและเขารวมกิจกรรมที่ศูนยฯ  ไดจัดบริการใหทัง้ในและ
นอกศูนยฯ ซ่ึงบุคคลที่มารับบริการนั้นจะมีทั้งผูสูงอายุและผูตางวัย  ในที่นี้เนนศึกษาผูสูงอายุ 
 

ผูสูงอายุ  หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต 60 ปบริบูรณหรือมากกวาที่มารับบริการจากศนูยฯ ซ่ึงได
จัดกิจกรรมใหบริการทั้งในและนอกศูนยฯ  
 

ผูตางวัย  หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ํากวา 60 ปลงมาจนถึงบุคคลหนุมสาว เยาวชน และเด็กที่มารับ
บริการและเขารวมกิจกรรมทั้งภายในและนอกศูนยฯ 

 

 การรับรูขาวสารเกี่ยวกับศอสช. หมายถึง การรับทราบขอมูลที่เกี่ยวกับการใหบริการและขอมูล
ทั่วไปในการจดัตั้งศอสช. ของผูรับบริการ 
 

ความรูเก่ียวกับศอสช.  หมายถึง การที่ผูรับบริการมีความรูและเขาใจในเรื่องการจัดตั้ง  การ
ดําเนินการเกีย่วกับศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชมุชนโดยทัว่ไป 
 

การมีสวนรวมของผูมารับบรกิารในศอสช.  หมายถึง การที่ผูรับบริการไดเขามาเกีย่วของกับ
กิจกรรมของ ศอสช. โดยแสดงในเชิงปฏบิัติในกจิกรรมของศูนยฯ เชน แสดงความคิดเห็น ชักชวนเพื่อน
บานใหมาเปนสมาชิกหรือมาเขารวมกิจกรรมของศูนยฯ และ หรือ การบริจาคทรัพย ส่ิงของ เปนตน 
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ผลการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน (ศอสช.) หมายถึง ผลของการ
ปฏิบัติงานของ ศอสช. ที่ไดดําเนินการมาระยะหนึ่ง  ทําใหผูมารับบริการมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด 
ในที่นี้ศึกษาความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ ศอสช. 2 ดาน คือ ความพึงพอใจรูปแบบการใหบริการ
ของ ศอสช. และความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมที่ ศอสช. จัดบริการให 
 

 ความพึงพอใจตอรูปแบบการใหบริการของ ศอสช.  หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจทั้งทางบวกและ
ลบของผูมารับบริการตอรูปแบบการปฏิบัติงานของศูนยฯ ซ่ึงมี 7 ดาน คือ 

1) ดานสถานที่ 
2) ดานลักษณะกิจกรรมที่จัดให 
3) ดานลักษณะการใหบริการ 
4) ดานการใหบริการของบุคลากร 
5) ดานงบประมาณ 
6) ดานการกําหนดกลุมเปาหมายใหมารับบริการ 
7) ดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารงาน ศอสช. 

 

 ความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากการบริการ   หมายถึง  ความรูสึกพึงพอใจทั้งใน
ทางบวกและลบของผูมารับบริการตอผลประโยชนที่ไดรับหรือเขารวมกิจกรรมที่ศูนยฯ ไดจัดบริการให 
ซ่ึงทําใหผูรับบริการเกิดความรูสึกเห็นคุณคาตอตนเอง  ไดรับการยอมรับจากสังคม ตลอดจนมีการ
เปลี่ยนแปลงการกระทําไปในเชิงบวกอันกอใหเกิดผลประโยชนทั้งตนเองและบุคคลอื่น 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่  3 
 

ระเบียบวิธีวจิัย 
 

วิธีการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจยัเชิงปริมาณรวมกับการวจิัยเชิงคุณภาพ 
 

      1. วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เปนการศึกษาแบบสํารวจ (Survey Research) มีวิธีการศกึษาดังนี ้
 

  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
  1.2 เก็บขอมูลจากผูมารับบริการ เนนผูสูงอายุเปนหลัก โดยมีแบบสัมภาษณเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูล 
 

        2. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ   มีวิธีการศกึษาดังนี ้
 

  2.1 สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยสัมภาษณคณะกรรมการบริหาร ศอสช. 
ผูแทนกระทรวง  เจาหนาที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวของ  ผูนําชุมชน  รวมทั้งผูบริหารในองคการบริหารสวน
ทองถ่ิน  เกี่ยวกับความคิดเห็นตอการจัดตั้ง การดําเนินงาน และปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานศอสช.  เก็บ
ขอมูลโดยใชแนวทางการสัมภาษณ (Guideline Interview) 
  2.2 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Observation Participation) ผูวจิัยลงศึกษาในพื้นทีเ่พื่อสังเกต
การดําเนนิงานและเขารวมสังเกตกจิกรรมทีใ่หบริการ 
 

พื้นท่ีท่ีศึกษา 
 

 การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาในพื้นที่ที่เปนโครงการนํารองจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุใน
ชุมชนซึ่งมี  4  ภาค  และกรุงเทพมหานคร รวม  7   จังหวัด  มีศูนยฯที่ตองศึกษา  7   ศูนย ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

       1. ภาคเหนือ  
     จังหวัดพิษณุโลก :  ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน เทศบาลตําบลบาง 

        ระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก    
 

       2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
     จังหวัดขอนแกน : ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน องคการบริหารสวน 

        ตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  
     จังหวัดสกลนคร : ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน เทศบาลเมือง 

        สกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
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3. ภาคกลาง  
     จังหวัดชลบุรี :  ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน องคการบริหารสวน 

    ตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
     จังหวัดเพชรบุรี : ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน องคการบริหารสวน 

       ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี                     
 

 4. ภาคใต   
     จังหวัดพัทลุง : ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน อําเภอเขาชัยสน  

   จังหวัดพัทลุง        
 

    5. กรุงเทพมหานคร : ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน ชมรมผูสูงอายุหมูบาน 
  เพชรทองคํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ก. ผูมารับบริการ 
 

    ประชากรที่ศึกษา คือ ผูมารับบริการที่ ศอสช. ซ่ึงเนนผูสูงอายุเปนหลัก  รวมผูสูงอายุทั้ง 7 แหง 
มีจํานวนทั้งสิ้น 2,504 คน ขอมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2551 (กลุมเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
สํานักสงเสริมพิทักษและผูสูงอาย,ุ 2551 และจากการสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ) 
 

ขนาดกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง 
 

จากประชากรที่ศึกษาในพื้นที่ 7 แหง มีผูสูงอายุที่มารับบริการจํานวนทัง้สิ้น 2,504 คน ผูวิจยัได
คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางคิดเปนรอยละ 15 (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540) ของผูมารับบริการทั้งหมดได
ขนาดตัวอยาง 376 คน  และในการศึกษาครัง้นี้  ผูวิจยัไดคาํนวณใหเก็บตวัอยางเผื่อไวอีก 12% ของขนาด
ตัวอยาง 376 คน  ไดจํานวนเพิ่มขึ้นอีก 45 คน ดังนั้นขนาดตวัอยางที่ศึกษามีจํานวน 421 คน หลังจากนั้น
คํานวณหาสัดสวนของผูมารับบริการในแตละศูนยฯ ของจังหวดั ใหครบตามจํานวนที่คํานวณได  ดัง
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2  จํานวนประชากรและขนาดกลุมตัวอยางของผูมารับบริการในแตละศูนยอเนกประสงคฯ                                     
           

ภาค/จังหวดั ศอสช. ประชากร (คน) ขนาดตัวอยาง(คน) 

ภาคเหนือ 
     จังหวดัพิษณุโลก  
 
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
     จังหวดัสกลนคร   
     จังหวดัขอนแกน    
 
ภาคกลาง  
    จังหวดัชลบุรี 
    จังหวดัเพชรบุรี 
 
ภาคใต 
    จังหวดัพัทลุง 
 
กรุงเทพมหานคร 

 
เทศบาลตําบล         
บางระกํา 

 
 

เทศบาลเมืองสกลนคร 
อบต.เขาสวนกวาง 

 
 

อบต.หนองเหยีง 
อบต.สามพระยา 
 
 
อําเภอเขาชัยสน 
 
หมูบานเพชรทองคํา 

 
 

429 
 

 
736 
337 

 
 

256 
272 

 
 

206 
 

268 

 
 

  72 
 

 
123 
 57 

 
 

 44 
 45 

 
 

 35 
 

 45 

                                                        รวมท้ังสิ้น                        2,504                                  421 
 

ข. ผูถูกสัมภาษณเชิงลึก : กลุมบุคคลที่ถูกสัมภาษณมดีังนี้ 
  1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ศึกษาดังนี ้
          1) เทศบาล ศึกษาจํานวนแหงละ     2 คน 
   (นายกเทศบาล/รองนายก/ปลัดเทศบาล/หวัหนา 
   ฝายที่เกี่ยวของกับงานสวัสดกิารทางสังคม) 
   มีเทศบาล/กทม. มีศอสช. 4  แหง (2 × 4)   = 8  คน 
    รวมสัมภาษณผูบริหารเทศบาล    8  คน 
 

          2) อบต.  ศึกษาจํานวนแหงละ    1 คน 
   (นายก/ปลัดอบต.) 
   มีศอสช.ที่ขึ้นกับอบต. 3 แหง (3 × 1)   =  3 คน 
    รวมสัมภาษณอบต.    3 คน 

2. ผูนําชุมชน ศึกษาพื้นที่ละ     1 คน 
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         ศึกษา 7 พื้นที่ = 7 × 1     =  7 คน 
  รวมสัมภาษณผูนําชุมชน    7 คน 

 

3. คณะกรรมการบริหาร ศอสช. ศึกษาศนูยฯ ละ    4  คน 
         (ประธาน/เลขา/คณะกรรมการ) 
         ศึกษา 7 พื้นที่  (7 × 4)     =  28 คน 
  รวมสัมภาษณคณะกรรมการบริหาร ศอสช. 28 คน 

 

4. ผูแทน 6 กระทรวงหลัก ศึกษาศูนยฯ ละ     4 คน 
         ศึกษา 7 พื้นที่  (7 × 4)     =  28 คน 
  รวมสัมภาษณผูแทน 6 กระทรวงหลัก  28 คน 

 

  รวม  จํานวนบุคคลและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของสัมภาษณเชิงลึก 74  คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใชเก็บขอมูล 
 

 เครื่องมือในการเก็บขอมูลคือ แบบสัมภาษณแบงเปน 2  ชุด ดังนี ้
 

ชุดท่ี 1  เปนแบบสัมภาษณ สําหรับเก็บขอมูลจากผูมารับบริการที่ ศอสช. ประกอบดวย 7 ตอน 
 

 ตอนที่ 1  ลักษณะพืน้ฐานทางสังคมของผูมารับบริการ 
 ตอนที่ 2  ลักษณะพืน้ฐานทางเศรษฐกิจของผูมารับบริการ 
 ตอนที่ 3  ลักษณะการมารับบริการที่ ศอสช. 
 ตอนที่ 4   การรับรูขอมูลขาวสารของ ศอสช. 
 ตอนที่ 5   การวัดความรูเกี่ยวกับ ศอสช. 
 ตอนที่ 6   การมีสวนรวมของผูมารับบริการ 
 ตอนที่ 7   ความพึงพอใจของผูมารับบริการ 

                                            7.1  กระบวนการใหบริการ 
                                            7.2  ความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากการบริการ 

 

ชุดท่ี 2  เปนแบบสัมภาษณโดยใชแนวทางการสัมภาษณ (Guideline Interview) สําหรับสัมภาษณ
เชิงลึกกับเจาหนาที่และผูมีสวนเกี่ยวของกบั ศอสช. 
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การวัดตัวแปร 
 

1. การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับศอสช.  ผูวิจัยไดวัดการรับรูเกี่ยวกับศอสช. โดยมีเกณฑการวัด
และใหคะแนน ดังนี้ 
 

              ระดับการรับรู    คะแนน 
    รับรู             1 
    ไมรับรู/ไมรู         0 

 

ขอคําถามวัดการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ ศอสช.มี 10 ขอ ดังนั้นการวัดการรับรูมีคาคะแนนอยู
ระหวาง 0-10 แบงชวงคะแนนภาพรวมและความหมายรายขอเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

 
 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชัน้    = 

จํานวนชั้น  
   

10 - 0 
                                 แทนคา    = 

3 
  =   3.33 

 
 

ชวงคะแนนและความหมายในภาพรวมมี ดังนี้ 
 

  0.00 - 3.33 คะแนน      หมายถึง      มีการรับรูระดับนอย 
3.34 - 6.66 คะแนน      หมายถึง      มีการรับรูระดับปานกลาง 

  6.67 - 10.00 คะแนน      หมายถึง      มีการรับรูระดับมาก 
 

สําหรับคาชวงคะแนนและความหมายเปนรายขอของการวัดมี ดังนี้ 
 

0.00 - 0.33 คะแนน      หมายถึง      มีการรับรูระดับนอย 
0.34 - 0.66 คะแนน      หมายถึง      มีการรับรูระดับปานกลาง 

  0.67 - 1.00 คะแนน      หมายถึง      มีการรับรูระดับมาก 
 

2. ความรูเก่ียวกับ ศอสช.  มีเกณฑการวัดและใหคะแนน ดังนี้ 
 

    วัดความรู    ไดคะแนน 
    ตอบถูกตอง         1 
    ตอบผิดหรือตอบไมถูกตอง       0 
    ไมทราบ         0 
 

 ขอคําถามการวัดความรูเกี่ยวกับ ศอสช.มี 12 ขอ ดังนั้น การวัดความรูในภาพรวม มีชวงคะแนน
อยูระหวาง  0-12  คะแนน  แบงชวงคะแนนภาพรวมและความหมายรายขอเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
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คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชัน้    = 

จํานวนชั้น  
   

12 - 0 
                                 แทนคา    = 

3 
  =   4.00 

 

ชวงคะแนนและความหมายในภาพรวมมี ดังนี้ 
 

0.00 – 4.00 คะแนน     หมายถึง     มีความรูเกี่ยวกับ ศอสช.ในระดับนอย 
4.01 – 8.00 คะแนน     หมายถึง     มีความรูเกี่ยวกับ ศอสช.ในระดับปานกลาง 
8.01 – 12.00 คะแนน     หมายถึง     มีความรูเกี่ยวกับ ศอสช.ในระดับมาก 

 

สําหรับชวงคะแนนและความหมายเปนรายขอมี ดังนี้ 
 

  0.00 – 0.33 คะแนน     หมายถึง     มีความรูระดับนอย 
  0.34 – 0.66 คะแนน     หมายถึง     มีความรูระดับปานกลาง 
  0.67 – 1.00 คะแนน     หมายถึง     มีความรูระดับมาก 
 

3. การมีสวนรวมของผูมารับบริการ ผูวิจัยไดใชเกณฑการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) แบงเปน 3 ระดับ โดยใหคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
 

การมีสวนรวม     คะแนน 
    มีสวนรวมมาก/ทําเปนประจํา         2 
    มีสวนรวมนอย/ทําเปนบางครั้ง         1 
    ไมมีสวนรวม/ไมไดทํา          0 
 

 ขอคําถามการวัดการมีสวนรวมของผูมารับบริการมีจํานวน 10 ขอ ดังนั้นการวัดการมีสวนรวม
ของผูมารับบริการมีชวงคะแนนระหวาง 0 – 20 คะแนน แบงชวงคะแนนภาพรวมและความหมายรายขอ
เปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชัน้    = 

จํานวนชั้น  
   

20 - 0 
                                 แทนคา    = 

3 
  =   6.66 
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ชวงคะแนนและความหมายในภาพรวม มีดังนี้  
 

  0.00 – 6.66 คะแนน      หมายถึง      มีสวนรวมระดับนอย 
  6.67 – 13.33 คะแนน      หมายถึง      มีสวนรวมระดับปานกลาง 
  13.34 – 20.00 คะแนน      หมายถึง      มีสวนรวมระดับมาก 
 

สําหรับชวงคะแนนและความหมายเปนรายขอ มีดังนี้ 
 

  0.00 – 0.66      คะแนน หมายถึง      มีสวนรวมระดับนอย 
  0.67 – 1.33      คะแนน หมายถึง      มีสวนรวมระดับปานกลาง 
  1.34 – 2.00       คะแนน หมายถึง      มีสวนรวมระดับมาก 
 

4. ความพึงพอใจของผูมารับบริการ  ผูวิจัยศึกษาความพึงพอใจของผูมารับบริการใน 2 ดาน  คือ 
1) ความพึงพอใจกระบวนการใหบริการ  และ 2) ความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากการใหบริการ 
 

4.1 ความพึงพอใจกระบวนการใหบริการ  ผูวิจัยไดศึกษาความพึงพอใจ 7 ดาน  ดังนี้   
          1) ดานสถานที่  
          2) ลักษณะกิจกรรมที่จัดให  
          3) ลักษณะการใหบริการ  
          4) การใหบริการของบุคลากร ศอสช.  
          5) งบประมาณ  
          6) การกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ  
          7) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช. 

 

สําหรับการวัดความพึงพอใจกระบวนการใหบริการทั้ง 7 ดาน ผูวิจัยมีเกณฑการวัดและให
คะแนนเหมือนกัน ดังนี้ 
 

 ระดับความพึงพอใจ    ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ 
                     (คะแนน)       (คะแนน) 

 พึงพอใจมากที่สุด            5                1 
 พึงพอใจมาก             4                2 
 พึงพอใจปานกลาง            3                3 
 พึงพอใจนอย             2                4 
 พึงพอใจนอยสุด                 1                5 
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รายละเอียดของการวัดความพึงพอใจกระบวนการใหบริการของแตละดานและภาพรวม มีดังนี้  
 

           4.1.1 ความพึงพอใจดานสถานที่ มีขอคําถาม 8 ขอ  ดังนั้นชวงคะแนนอยูระหวาง  
8–40 คะแนน แบงชวงคะแนนภาพรวมเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชัน้    = 

จํานวนชั้น  
   

40 - 8 
                                 แทนคา    = 

3 
  =   10.66 

 

ชวงคะแนนและความหมายในภาพรวม มีดังนี้ 
 

   8.00 – 18.66 คะแนน     หมายถึง     มีความพึงพอใจตอสถานที่ในระดับนอย 
18.67 – 29.33 คะแนน     หมายถึง     มีความพึงพอใจตอสถานที่ในระดับปานกลาง 
29.34 – 40.00 คะแนน     หมายถึง     มีความพึงพอใจตอสถานที่ในระดับมาก 

 

   4.1.2 ความพึงพอใจดานลักษณะกิจกรรมที่จัดให มีขอคําถาม 8 ขอ ดังนั้นชวงคาคะแนนอยู
ระหวาง 8 – 40 คะแนน แบงชวงคะแนนภาพรวม เปน 3 ระดับ ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชัน้    = 

จํานวนชั้น  
   

40 - 8 
                                 แทนคา    = 

3 
  =   10.66 

 

ชวงคะแนนและความหมายในภาพรวม มีดังนี้ 
 

      8.00 – 18.66 คะแนน     หมายถึง มีความพึงพอใจตอลักษณะกจิกรรมที่จัดใหใน 
ระดับนอย   

    18.67 – 29.33 คะแนน     หมายถึง มีความพึงพอใจตอลักษณะกิจกรรมที่จัดใหใน       
ระดับปานกลาง 

    29.34 – 40.00 คะแนน     หมายถึง มีความพึงพอใจตอลักษณะกิจกรรมที่จัดใหใน 
ระดับมาก  

 

     4.1.3 ความพึงพอใจลักษณะการใหบริการ มีขอคําถาม 10 ขอ   ดังนั้นชวงคาคะแนนอยูระหวาง  
10–50 คะแนน แบงชวงคะแนนภาพรวมเปน 3 ระดับ ดังนี้  

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชัน้    = 

จํานวนชั้น  
50 - 10 

                                 แทนคา    = 
3 

  =   13.33 
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ชวงคะแนนและความหมายในภาพรวม มีดังนี้ 
 

   10.00 – 23.33 คะแนน     หมายถึง มีความพึงพอใจตอลักษณะการใหบริการใน 
ระดับนอย   

   23.34 – 36.67 คะแนน     หมายถึง มีความพึงพอใจตอลักษณะการใหบริการใน       
ระดับปานกลาง 

   36.68 – 50.00 คะแนน     หมายถึง มีความพึงพอใจตอลักษณะการใหบริการใน 
ระดับมาก 

 

    4.1.4 ความพึงพอใจการใหบริการของบุคลากร ศอสช. มีขอคําถาม 6 ขอ  ดังนั้นชวงคาคะแนน
อยูระหวาง  6 – 30  คะแนน แบงชวงคะแนนภาพรวม เปน 3 ระดับ ดังนี้  
 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชัน้    = 

จํานวนชั้น  
   

30 - 6 
                                 แทนคา    = 

3 
  =   8.00 

 

 ชวงคะแนนและความหมายในภาพรวม มีดังนี้ 
 

    6.00 – 14.00 คะแนน      หมายถึง มีความพึงพอใจตอการใหบริการของบุคลากร 
ศอสช.ในระดบันอย   

   14.01 – 22.00 คะแนน       หมายถึง มีความพึงพอใจตอการใหบริการของบุคลากร 
ศอสช.ในระดับปานกลาง 

   22.01 – 30.00 คะแนน       หมายถึง มีความพึงพอใจตอการใหบริการของบุคลากร 
ศอสช.ในระดบัมาก 

 

   4.1.5 ความพึงพอใจดานงบประมาณ มีขอคําถาม 5 ขอ ดังนั้นชวงคาคะแนนอยูระหวาง 5 – 25 
คะแนน แบงชวงคะแนนภาพรวม เปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชัน้    = 

จํานวนชั้น  
   

25 - 5 
                                 แทนคา    = 

3 
  =   6.66 
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ชวงคะแนนและความหมายในภาพรวม มีดังนี้ 
 

     5.00 – 11.66 คะแนน      หมายถึง      มีความพึงพอใจตองบประมาณระดับนอย 
   11.67 – 18.33 คะแนน      หมายถึง      มีความพึงพอใจตองบประมาณระดับปานกลาง 
   18.34 - 25.00 คะแนน      หมายถึง      มีความพึงพอใจตองบประมาณระดับมาก 

 

   4.1.6 ความพึงพอใจดานการกําหนดกลุมเปาหมายท่ีมารับบริการ มีขอคําถาม 4 ขอ ดังนั้นชวง
คะแนนอยูระหวาง 4 – 20 คะแนน แบงชวงคะแนนภาพรวม เปน 3 ระดับ ดังนี้ 

 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชัน้    = 

จํานวนชั้น  
   

20 - 4 
                                 แทนคา    = 

3 
  =   5.33 

 

ชวงคะแนนและความหมายในภาพรวม มีดังนี้ 
 

   4.00 – 9.33 คะแนน      หมายถึง      มีความพึงพอใจตอการกําหนดกลุมเปาหมาย 
          ที่มารับบริการระดับนอย 

   9.34 – 14.67 คะแนน      หมายถึง      มีความพึงพอใจตอการกําหนดกลุมเปาหมาย 
          ที่มารับบริการระดับปานกลาง 

   14.68 - 20.00 คะแนน      หมายถึง      มีความพึงพอใจตอการกําหนดกลุมเปาหมาย 
          ที่มารับบริการระดับมาก 

 

   4.1.7 ความพึงพอใจดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช. มีขอคําถาม 10 
ขอ  ดังนั้นชวงคะแนนอยูระหวาง 10–50 คะแนน แบงชวงคะแนนภาพรวมเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชัน้    = 

จํานวนชั้น  
   

50 - 10 
                                 แทนคา    = 

3 
  =   13.33 
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 ชวงคะแนนและความหมายในภาพรวม มีดังนี้ 
 

10.00 – 23.33 คะแนน      หมายถึง มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช. ระดับนอย 

23.34 – 36.67 คะแนน      หมายถึง มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช. ระดับปานกลาง 

36.68 - 50.00 คะแนน      หมายถึง มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช. ระดับมาก 
 

 สําหรับชวงคะแนนและความหมายเปนรายขอของทุกดาน มีดังนี้ 
 

   1.00 – 2.33 คะแนน      หมายถึง      มีความพึงพอใจระดับนอย 
   2.34 – 3.67 คะแนน      หมายถึง      มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
   3.68 – 5.00 คะแนน      หมายถึง      มีความพึงพอใจระดับมาก 

 

   4.1.8 ความพึงพอใจภาพรวมกระบวนการใหบริการ เปนการวดัความพึงพอใจในกระบวนการ
ใหบริการในภาพรวมทั้งหมด 7 ดาน ซ่ึงมขีอคําถามทั้งหมด 51 ขอ ดังนั้นชวงคาคะแนนอยูระหวาง 51 – 
253 คะแนน แบงชวงคะแนนภาพรวมและการใหความหมายกระบวนการใหบริการเปน 3 ระดับ ดังนี ้
 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชัน้    = 

จํานวนชั้น  
   

255 - 51 
                                 แทนคา    = 

3 
  =   68.00 

 

ชวงคะแนนและความหมายของภาพรวมกระบวนการใหบริการ มีดังนี้ 
 

 51.00 – 119.00  คะแนน      หมายถึง    มีความพึงพอใจตอกระบวนการใหบริการในภาพรวม 
  ทั้งหมดระดับนอย 

119.01 – 188.00  คะแนน      หมายถึง    มีความพึงพอใจตอกระบวนการใหบริการในภาพรวม 
         ทั้งหมดระดับปานกลาง  

188.01 – 255.00  คะแนน      หมายถึง    มีความพึงพอใจตอกระบวนการใหบริการในภาพรวม 
         ทั้งหมดระดับมาก 
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4.2 ความพึงพอใจตอประโยชนท่ีไดรับจากการบริการ ผูวิจัยกําหนดเกณฑการใหคะแนนและ
ความหมาย ดังนี้   
 

    ผลประโยชนท่ีไดรับ    คะแนน 
  ไดรับผลประโยชนมาก         3 

   ไดรับผลประโยชนปานกลาง        2 
   ไดรับผลประโยชนนอย         1 
 
 การวัดตัวแปรนี้มีขอคําถามจํานวน 12 ขอ  ดังนั้นชวงคาคะแนนอยูระหวาง 12 – 36 คะแนน  
แบงชวงคะแนนภาพรวมและความหมายรายขอเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชัน้    = 

จํานวนชั้น  
   

36-12 
                                 แทนคา    = 

3 
  =   8.00 

 

 ชวงคะแนนและความหมายในภาพรวม มีดังนี้ 
 

12.00 – 20.00 คะแนน      หมายถึง      ไดรับผลประโยชนระดับนอย 
20.01 – 28.00 คะแนน      หมายถึง      ไดรับผลประโยชนระดับปานกลาง  
28.01 – 36.00 คะแนน      หมายถึง      ไดรับผลประโยชนระดับมาก 

 

สําหรับชวงคะแนนและความหมายเปนรายขอมีดังนี้ 
 

1.00 – 1.66 คะแนน      หมายถึง      ไดรับผลประโยชนระดับนอย 
1.67 – 2.33 คะแนน      หมายถึง      ไดรับผลประโยชนระดับปานกลาง  
2.34 – 3.00 คะแนน      หมายถึง      ไดรับผลประโยชนระดับมาก 

 

การทดสอบและการหาคาความเชื่อม่ัน 
 

 ผูวิจัยทดสอบ (Try out) แบบสัมภาษณที่ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุปาเปา และศูนย
อเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุหนองตองพัฒนา ซ่ึงทั้งสองศูนยอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
หนองตองพัฒนา อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ไดสัมภาษณผูมารับบริการทั้งที่เปนผูสูงอายุ และบุคคล
ตางวัย จํานวน  33  คน  และไดสัมภาษณเชิงลึกกับบุคคลตางๆ ตามที่กําหนดไว 
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 สําหรับการหาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดตัวแปร  ไดใชวิธีวัดของ  KR-20  สําหรับแบบวัดการ
รับรูและแบบวัดความรู  สวนแบบวัดการมีสวนรวม  และความพึงพอใจของผูมารับบริการใชวิธีวัดหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 ผลการทดสอบเครื่องมือไดคาความเชื่อมั่น ดังนี้ 
 

 1.  การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ ศอสช.   คาความเชื่อมั่น       =     .758 
 2.  ความรูเกี่ยวกับ ศอสช.     คาความเชื่อมั่น       =     .821 
 3.  การมีสวนรวมของผูมารับบริการ   คาความเชื่อมั่น       =     .805 
 4.  ความพึงพอใจของผูมารับบริการ 
      4.1  ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการมี  7  ดาน 
  4.1.1  ดานสถานที่    คาความเชื่อมั่น       =     .722   
  4.1.2  ดานลักษณะกิจกรรมที่จัดให  คาความเชื่อมั่น       =     .914 
  4.1.3  ดานลักษณะการใหบริการ   คาความเชื่อมั่น       =     .860 
  4.1.4  ดานการใหบริการของบุคลากร ศอสช. คาความเชื่อมั่น       =     .988 
  4.1.5  ดานงบประมาณ    คาความเชื่อมัน่       =    .900 
  4.1.6  ดานการกําหนดกลุมเปาหมาย     

          ที่มารับบริการ    คาความเชื่อมัน่       =    .843  
  4.1.7  ดานการปฏิบัติงานของคณะ     

          กรรมการดําเนินงาน ศอสช.   คาความเชื่อมัน่       =    .954  
  4.1.8  ความพงึพอใจในกระบวนการ     
                     ใหบริการทั้งฉบับ    คาความเชื่อมัน่       =    .971 

4.2 ความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับ        
จากการบริการ     คาความเชื่อมัน่       =    .949 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผูวิจัยไดเก็บขอมูลเชิงปริมาณโดยสัมภาษณผูมาใชบริการทั้งผูสูงอายุและผูตางวัย โดยเนน
ผูสูงอายุเปนหลัก และตรวจสอบขอมูลไดขอมูลที่สมบูรณทั้งหมดจํานวน 419 ชุด คิดเปนรอยละ 99.52  
 

การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวจิัยไดเก็บขอมลูจากกลุมตัวอยางที่เปนผูแทนของหนวยงานที่
เกี่ยวของตามที่กําหนดไวโดยใชแนวทางการสัมภาษณ  
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การวิเคราะหขอมูล 
 

1.  การวิเคราะหขอมูลเชิงปรมิาณใชสถติิ ดงันี ้
 

     1.1  สถิติพรรณนา ใชคาความถี่ คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาพิสัย 
เพื่ออธิบายลักษณะขอมูลของผูมารับบริการ 

     1.2  สถิติวิเคราะหเพื่อทดสอบหาความแตกตางความพึงพอใจของผูมารับบริการใชสถิติ t-test 
สวนหาความแตกตางความพึงพอใจระหวางพื้นที่ใช  F-test  และทดสอบหาคาความแตกตางเปนรายคู 
โดยวิธีการของ Scheffé 

     1.3  สถิติวิเคราะหเพื่อทดสอบหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตวัแปรตามใชสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) 
 

     กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 

2.  การวิเคราะหขอมูลเชิงคณุภาพ  
     รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชงิลึกนํามาวิเคราะหเนื้อหาสรุปประเด็น  และรายงาน 

ผลการศึกษาแบบเชิงพรรณนา 



 

บทที่ 4 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

 การศึกษาผลการดําเนินงานศูนยเอนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนแบงออกไดเปน 3 สวน 
ดังนี ้

สวนท่ี 1: ผลการวิจัยเชิงปรมิาณ 
 ตอนที่ 1  ลักษณะพืน้ฐานทางสังคมของผูมารับบริการ 
 ตอนที่ 2  ลักษณะพืน้ฐานทางเศรษฐกิจของผูมารับบริการ 
 ตอนที่ 3  ลักษณะการมารับบริการที่ ศอสช. 
 ตอนที่ 4  การรับรูขอมูลขาวสาร ศอสช. 
 ตอนที่ 5  ความรูเกี่ยวกับ ศอสช. 
 ตอนที่ 6  การมีสวนรวมของผูมารับบริการ 
 ตอนที่ 7  ความพึงพอใจตอการดําเนนิงานของ ศอสช. 
                 7.1  ความพึงพอใจตอการรับบริการ 
           1) ดานสถานที่ 
           2) ดานลกัษณะกจิกรรมที่จัดให 
           3) ดานลกัษณะการใหบริการ 
           4) ดานการใหบริการของบุคลากรของ ศอสช. 
           5) ดานงบประมาณ 
           6) ดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ 
           7) ดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนนิงาน ศอสช. 
                 7.2  ความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากการใหบริการ 
 ตอนที่ 8  การทดสอบสมมติฐาน 
 ตอนที่ 9  ปญหาและขอเสนอแนะของผูมารับบริการตอการดําเนินงานของ ศอสช.ในแต 

 ละพื้นที ่
สวนท่ี 2: ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ : สถานภาพของ ศอสช. แตละพื้นท่ี 

 2.1 สถานภาพของ ศอสช. เทศบาลตําบลบางระกํา 
 2.2 สถานภาพของ ศอสช. เทศบาลเมืองสกลนคร 
 2.3 สถานภาพของ ศอสช. องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 
 2.4 สถานภาพของ ศอสช. องคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง 
 2.5 สถานภาพของ ศอสช. องคการบริหารสวนตําบลสามพระยา 
 2.6 สถานภาพของ ศอสช. อําเภอเขาชัยสน 
 2.7 สถานภาพของ ศอสช. กรุงเทพมหานครหมูบานเพชรทองคํา 
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 สวนท่ี 3: ผลการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคฯท้ัง 7 ศอสช. 
    3.1 ผลการดําเนินงานตามขัน้ตอนการจดัตั้งศูนยฯทั้ง 7 พื้นที ่
    3.2 ความสําเร็จในการดาํเนนิงานทั้ง 7 ศอสช. 
    3.3 ประโยชนและคณุคาของการจัดตั้งศนูยอเนกประสงคฯ 
 

สวนที่ 1: ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  

การวิจัยเชิงปริมาณประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับผูมารับบริการดังนี้ กลุมตัวอยางที่ศึกษา  ผลการ 
ศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ  ลักษณะการมารับบริการ  การรับรู 
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ ศอสช.  ความรูเกี่ยวกับ ศอสช.  การมีสวนรวมใน ศอสช. ความพึงพอใจของผูมา
รับบริการ การทดสอบสมมติฐาน และปญหา และขอเสนอแนะของผูมารับบริการตอการดําเนินงาน ศอสช. 
 

ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้  
 

จํานวนตัวอยางที่มารับบริการ         
จากจํานวนกลุมตัวอยางที่ศึกษามีขนาดตัวอยาง 421 คน ผูวิจัยเก็บขอมูลทั้งในสถานที่ ศอสช.

และลงในพื้นที่ไดขอมูลจํานวน 419 คน พบวา มีผูใชบริการ 397 คน และไมเคยมารับบริการ 22 คน แบง
ตามพื้นที่ของแตละ ศอสช. รายละเอียดในตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3  จํานวนและรอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการมารับบริการ ศอสช. ตามพื้นที่ ศอสช. 
 

จํานวนตัวอยางผูสูงอายุตามพื้นที่ ศอสช.  
 

การมารับบริการ 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

เคยมารับบริการ 
 
ไมเคยมารับบริการ  

70 
 
- 

116 
 

7 

57 
 
- 

44 
 
- 

30 
 

15 

35 
 
- 

45 
 
- 

397 
 

22 

รวม 70* 123 57 44 45 35 45 419 
* เก็บขอมูลได 72 ชุด ตามกําหนดแตมีขอมูลที่ไมสมบูรณ 2 ชุด 
  

 ในการศึกษาเชิงปริมาณของงานวิจัยนี้ ศึกษาเฉพาะผูท่ีมารับบริการเทานั้น  ดังนั้นผลการศึกษาจึง
ใชจํานวนขนาดตัวอยางที่ศึกษา คือ 397 คน   สําหรับผูที่ไมเคยมารับบริการจํานวน 22 ราย  การศึกษาครั้ง
นี้จะรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับเหตุที่ไมเขามารับบริการ การรับรูและความรูเกี่ยวกับ ศอสช. เนื่องจาก
ในการจัดตั้ง ศอสช. แตละพื้นที่ตองมีการทําประชาคมจากผูสูงอายุและคนในชุมชนกอน ดังนั้นจึง
ตองการทราบดวยวาบุคคลผูสูงอายุที่อยูในชุมชนถึงแมจะไมมารับบริการแตมีการรับรูเกี่ยวกับขอมูล
ขาวสาร ศอสช. และมีความรูเกี่ยวกับ ศอสช. มากนอยเพยีงไร ซ่ึงจะนําเสนอผลการศึกษาใน ภาคผนวก ง. 
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ตอนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานทางสังคมของผูมารับบริการ  
 

 เพศ 
ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมของผูมารับบริการที่ ศอสช.ทั้ง 7 พื้นที่ เปนเพศหญิง คิดเปนรอย

ละ 82.9  และเพศชาย คิดเปนรอยละ 17.1 
 เมื่อพิจารณาเปนรายพื้นที่ พบวา พื้นที่ที่มีผูมารับบริการเปนเพศหญิงมากที่สุด คือ ศอสช.ทต.บาง
ระกํา คิดเปนรอยละ 94.3 รองลงมาคือ พื้นที่ ศอสช. ทม.สกลนคร และพื้นที่ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง 
คิดเปนรอยละ 89.7 และ 84.2 ตามลําดับ 
 พื้นที่ที่มีผูมารับบริการเปนเพศชายมากที่สุดคือ ศอสช.อบต.หนองเหียง คิดเปนรอยละ 38.6 
รองลงมาคือ พื้นที่ ศอสช.อบต.สามพระยา คิดเปนรอยละ 33.3 สวนพื้นที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสนและ 
ศอสช.กทม.เพชรทองคํา มีผูมารับบริการเปนเพศชายจํานวนเทากัน คือรอยละ 20.0 (ตารางที่ 4) 
 

ตารางที่ 4  จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามเพศ 
 

พื้นที่ ศอสช.  
 

เพศ 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

ชาย 
 
 

หญิง 

4 
(5.7) 

 
66 

(94.3) 

12 
(10.3) 

 
104 

(89.7) 

9 
(15.8) 

 
48 

(84.2) 

17 
(38.6) 

 
27 

(61.4) 

10 
(33.3) 

 
20 

(66.7) 

7 
(20.0) 

 
28 

(80.0) 

9 
(20.0) 

 
36 

(80.0) 

68 
(17.1) 

 
329 

(82.9) 

รวม 70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 

 

อายุ 
ผลการศึกษาในภาพรวมของชวงอายุผูมารับบริการที่ ศอสช.ทั้ง 7 พื้นที่พบวา ผูที่มารับบริการมี

ชวงอายุ 60 – 69 ป คิดเปนรอยละ 44.1 รองลงมาคือชวงอายุ 70 – 79 ป และนอยกวา 60 ป คิดเปนรอยละ 
29.2 และ 20.7 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาอายุของผูรับบริการที่ ศอสช.ทั้ง 7 พื้นที่ พบวาผูมารับบริการมีอายุ
มากที่สุดคือ 87 ป ซ่ึงเปนผูมารับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน และมีอายุนอยที่สุดคือ 22 ป เปนผูมารับ
บริการที่ ศอสช.ทต.บางระกํา จะเห็นวาผูตางวัยที่เขามารวมกิจกรรมที่ ศอสช.ทต.บางระกํานั้น เนื่องจากที่ 
ศอสช.นี้มีชมรมแอโรบิค จึงมีคนวัยหนุมสาวมารวมกิจกรรมดวย และที่ ศอสช.ทม.สกลนคร  ศอสช.
อบต.เขาสวนกวาง  และ ศอสช.อบต.หนองเหียง นอกจากมีกิจกรรมออกกําลังกายแลว ยังมีกิจกรรมอื่นที่
ผูตางวัยเขารวมดวยเชนกัน 

เมื่อพิจารณาอายุเฉลี่ยของผูมารับบริการในภาพรวมทั้งหมดมีอายุโดยเฉลี่ย 65.35 ป เมื่อพิจารณา
ในแตละพื้นที่ พบวาผูมารับบริการที่ ศอสช.อบต.สามพระยามีอายุเฉลี่ยมากที่สุดคือ 72.43 ป รองลงมาคือ
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ผูมารับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีอายุเฉลี่ย 70.37 ป และผูมารับบริการที่ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา
มีอายุเฉลี่ย 67.40 ป ตามลําดับ (ตารางที่ 5) 

 

ตารางที่ 5  จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช.  จําแนกตามอาย ุ
 

พื้นที่ ศอสช.  
อายุ 
(ป) 

 

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

< 60 
 
 

60 - 69 
 
 

70 – 79 
 
 

≥ 80 
 

40 
(57.1) 

 
23 

(32.9) 
 
6 

(8.6) 
 
1 

(1.4) 

16 
(13.8) 

 
59 

(50.8) 
 

35 
(30.2) 

 
6 

(5.2) 

8 
(14.0) 

 
29 

(50.9) 
 

16 
(28.1) 

 
4 

(7.0) 

8 
(18.2) 

 
22 

(50.0) 
 

13 
(29.5) 

 
1 

(2.3) 

- 
- 
 

10 
(33.4) 

 
16 

(53.3) 
 
4 

(13.3) 

2 
(5.7) 

 
15 

(42.9) 
 

13 
(37.1) 

 
5 

(14.3) 

8 
(17.7) 

 
17 

(37.8) 
 

17 
(37.8) 

 
3 

(6.7) 

82 
(20.7) 

 
175 

(44.1) 
 

116 
(29.2) 

 
24 

(6.0) 

รวม 
 

70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 

ศอสช. อายุต่ําสุด อายุสูงสุด X  SD Mode 
ทต.บางระกํา 
ทม.สกลนคร 
อบต.เขาสวนกวาง 
อบต.หนองเหียง 
อบต.สามพระยา 
อําเภอเขาชัยสน 
กทม.เพชรทองคํา 
ภาพรวม 

22 
43 
31 
41 
61 
55 
51 
22 

80 
86 
87 
81 
81 
87 
84 
87 

56.03 
66.80 
64.98 
65.93 
72.43 
70.37 
67.40 
65.35 

13.31 
7.76 
11.69 
8.35 
6.30 
7.42 
8.69 
10.67 

53 
65 
72 
66 
77 
69 
61 
72 

 

ระดับการศึกษา 
ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมของผูมารับการบริการที่ ศอสช. ทั้ง 7 พื้นที่ มีระดับการศึกษา 

ประถมศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 70.5 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายพื้นที่พบวามีผูมารับบริการที่จบ
ประถมศึกษาที่ ศอสช.อบต.หนองเหียง และ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง มีจํานวนใกลเคียงกัน คิดเปน      
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รอยละ 90.9 และ 89.4 ตามลําดับ รองลงมาคือผูมารับบริการที่ ศอสช.อบต.สามพระยา และ ศอสช.กทม.
เพชรทองคํามีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 80.0 และพบวาผูมารับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสนมีผูจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 34.3 และมีผูจบระดับปริญญาตรีมากกวาทุก ศอสช. คิดเปน
รอยละ 20.0 (ตารางที่ 6) 
 

ตารางที่ 6  จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

พื้นที่ ศอสช.  
ระดับการศึกษาสูงสุด ทต. 

บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

ไมไดรับการศึกษา 
 
 
ประถมศึกษา 
 
 
มัธยมศึกษาตอนตน
หรือเทียบเทา 
 
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา 
 
อนุปริญญา 
 
 
ปริญญาตรี 
 
 
สูงกวาปริญญาตรี 

5 
(7.1) 

 
41 

(58.6) 
 
5 

(7.2) 
 

12 
(17.1) 

 
2 

(2.9) 
 
5 

(7.1) 
 
- 

9 
(7.8) 

 
76 

(65.5) 
 

10 
(8.7) 

 
12 

(10.3) 
 

4 
(3.4) 

 
4 

(3.4) 
 

1 
(.9) 

3 
(5.3) 

 
51 

(89.4) 
 
3 

(5.3) 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

3 
(6.8) 

 
40 

(90.9) 
 
- 
 
 
1 

(2.3) 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 

6 
(20.0) 

 
24 

(80.0) 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

5 
(14.3) 

 
12 

(34.3) 
 
2 

(5.7) 
 
6 

(17.1) 
 
3 

(8.6) 
 
7 

(20.0) 
 
- 

 

3 
(6.8) 

 
36 

(80.0) 
 
2 

(4.4) 
 
1 

(2.2) 
 
2 

(4.4) 
 
1 

(2.2) 
 
- 

 

34 
(8.5) 

 
280 

(70.5) 
 

22 
(5.5) 

 
32 

(8.1) 
 

11 
(2.8) 

 
17 

(4.3) 
 

1 
(.3) 

รวม 
 

70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 

 

สถานภาพทางสังคม 
 ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมของผูมารับบริการที่ ศอสช. ทั้ง 7 พื้นที่ ไมมีสถานภาพทางสังคม 
คิดเปนรอยละ 71.8 และมีสถานภาพทางสังคม คิดเปนรอยละ 28.2 โดยผูรับบริการที่ ศอสช.ทม.สกลนคร
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มีสถานภาพทางสังคมคิดเปนรอยละ 45.6 รองลงไปคือ ผูมารับบริการที่อําเภอเขาชัยสน  อบต.หนองเหียง  
และ ทต.บางระกํา คิดเปนรอยละ 34.3  29.5  และ 25.7 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาสถานภาพทางสังคมของผูมารับการบริการทั้งหมดนั้นพบวา ผูมารับบริการมี
สถานภาพทางสังคมคือเปนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) / อาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุ (อผส) คิดเปนรอย
ละ 58.9 รองลงมาคือ ครู และดํารงตําแหนงทางสังคมเปนประธาน/เลขากลุม คิดเปนรอยละ 49.1 และ 
17.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 7) 
 

ตารางที่ 7  จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามสถานภาพทางสังคม 
 

พื้นที่ ศอสช.  
 
สถานภาพทางสังคม 

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

 
ภาพรวม 

ไมมี 
 

52 
(74.3) 

62 
(53.4 ) 

47 
(82.5) 

31 
(70.5) 

29 
(96.7) 

23 
(65.7) 

41 
(91.1) 

285 
(71.8) 

มี 
 

รวม 
 

18 
(25.7) 

70 
(100.0) 

54 
(45.6) 
116 

(100.0) 

10 
(17.5) 

57 
(100.0) 

13 
(29.5) 

44 
(100.0) 

1 
(3.3) 
30 

(100.0) 

12 
(34.3) 

35 
(100.0) 

4 
(8.9) 
45 

(100.0) 

112 
(28.2) 
397 

(100.0) 

สถานภาพทางสังคมท่ีดํารงอยู * 
กํานัน/ผูใหญบาน - - - - - - - - 

ประธาน/เลขากลุม 
 

3 
(16.6) 

9 
(16.6) 

1 
(10.0) 

4 
(30.8) 

1 
(100.0) 

- 1 
(25.0) 

19 
(17.0) 

ครู 
 

9 
(50.0) 

29 
(53.7) 

- 5 
(38.5) 

- 12 
(100.0) 

- 55 
(49.1) 

อสม./อผส. 
 

8 
(44.4) 

40 
(74.07) 

8 
(80.0) 

9 
(69.2) 

- 1 
(8.3) 

- 66 
(58.9) 

อื่นๆ 3 
(16.6) 

2 
(3.7) 

1 
(10.0) 

- - - 3 
(75.0) 

9 
(8.0) 

* ดํารงตําแหนงสถานภาพทางสังคมไดหลายตําแหนง 
 

การเปนสมาชกิกลุมหรือชมรม 
ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมของผูมารับบริการที่ ศอสช. ทั้ง 7 พื้นที่ มีผูมารับบริการเปน

สมาชิกกลุมหรือชมรม คิดเปนรอยละ 82.9  และไมเปนสมาชิกกลุมหรือชมรม คิดเปนรอยละ 17.1 
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เมื่อพิจารณาการเปนสมาชิกกลุมหรือชมรมของผูมารับการบริการทั้งหมด พบวาผูมารับบริการ
เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ คิดเปนรอยละ 45.2 รองลงมาคือ เปนสมาชิกกลุมฌาปนกิจสงเคราะหและกลุม
อ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 17.1 และ 15.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 8) 
 

ตารางที่ 8  จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามการเปนสมาชิกกลุมหรือ 
     ชมรม 

 

พื้นที่ ศอสช.  
การเปนสมาชิกกลุม
หรือชมรม 

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

 
ภาพรวม 

ไมเปน 
 

22 
(31.4) 

19 
(16.4) 

8 
(14.0) 

2 
(4.5) 

7 
(23.3) 

- 
 

10 
(22.2) 

68 
(17.1) 

เปน 
 

รวม 
 
 

เปนสมาชิกกลุม * 
กลุมเกษตรกร 
 

48 
(68.6) 

70 
(100.0) 

 
 

- 

97 
(83.6) 
116 

(100.0) 
 
 

- 

49 
(86.0) 

57 
(100.0) 

 
 

2 
(1.7) 

42 
(95.5) 

44 
(100.0) 

 
 

2 
(2.2) 

23 
(76.7) 

30 
(100.0) 

 
 

- 

35 
(100) 

35 
(100.0) 

 
 

1 
(1.6) 

35 
(77.8) 

45 
(100.0) 

 
 

- 

329 
(82.9) 
397 

(100.0) 
 
 

5 
(.9) 

กลุมแมบานเกษตรกร 2 
(3.7) 

8 
(4.6) 

12 
(10.3) 

6 
(6.5) 

- 1 
(1.6) 

- 29 
(4.9) 

กลุมสหกรณการเกษตร - 11 
(6.3) 

9 
(7.8) 

1 
(1.1) 

- 1 
(1.6) 

- 22 
(3.8) 

กลุมวิสาหกิจชุมชน - 1 
(.6) 

- 2 
(2.2) 

1 
(2.7) 

2 
(3.2) 

- 6 
(1.0) 

กลุมสหกรณออมทรัพย 2 
(3.7) 

14 
(8.0) 

10 
(8.6) 

10 
(8.6) 

- 6 
(9.7) 

- 42 
(7.2) 
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ตารางที่ 8  (ตอ) 
 

พื้นที่ ศอสช.  
 
การเปนสมาชิกกลุม 

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

 
ภาพรวม 

ชมรมผูสูงอายุ 20 
(37.0) 

77 
(44.0) 

40 
(34.5) 

41 
(44.1) 

20 
(54.1) 

33 
(53.2) 

34 
(69.4) 

265 
(45.2) 

กลุมฌาปนกิจสงเคราะห 5 
(9.3) 

25 
(14.3) 

26 
(22.4) 

9 
(9.7) 

10 
(27.0) 

13 
(21.0) 

12 
(24.5) 

100 
(17.1) 

โครงการ อผส. 2 
(42.6) 

9 
(5.1) 

10 
(8.6) 

9 
(9.7) 

- - - 27 
(4.6) 

อื่นๆ 23 
(42.6) 

30 
(17.1) 

10 
(8.6) 

13 
(14.0) 

6 
(16.2) 

5 
(8.1) 

3 
(6.1) 

90 
(15.4) 

* เปนสมาชิกไดมากกวา 1 กลุมหรือชมรม 
 

ตอนที่ 2  ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจของผูมารบับริการ 
 

 อาชีพ 
ผลการศึกษาในภาพรวมของผูมารับบริการทั้งหมด พบวามีผูประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 55.9 

และเปนผูวางงาน/ไมไดประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 44.1 (ตารางที่ 9) 
จากการศึกษาพบวา ผูที่มารับบริการที่เปนผูวางงาน/ไมไดประกอบอาชีพ  เปนขาราชการบํานาญ 

คิดเปนรอยละ 38.8 และพนักงานเกษียณอายุ และนักเรียน นักศึกษา คิดเปนรอยละ 14.9 และ 6.3 
ตามลําดับ และมีผูไมไดระบุ คิดเปนรอยละ 40.0 (ตารางที่ 10)  

เมื่อศึกษาการประกอบอาชีพ ของผูมารับการบริการทั้งหมด ผูมารับการบริการ ศอสช. ประกอบ
อาชีพโดยมีธุรกิจสวนตัว/คาขาย คิดเปนรอยละ 41.0 โดยมีผูรับบริการที่ ศอสช.ทต.บางระกํา คิดเปนรอย
ละ 73.1 รองลงมาคือผูมารับบริการที่ ศอสช.ทม.สกลนคร และ ศอสช.กทม.เพชรทองคํามีจํานวนใกล 
เคียงกันคือรอยละ 63.0 และ 62.5 รองลงมาคือประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจาง คิดเปนรอยละ 39.2 
และ 18.5 โดยพบวาผูมารับบริการที่ ศอสช.อบต.เขาสวนกวางประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 
97.6 รองลงไปคือผูมารับบริการ ศอสช.อบต.สามพระยา  อบต.หนองเหียง  และอําเภอเขาชัยสน คิดเปน
รอยละ 73.3  58.1  และ46.2 ตามลําดับ สวนการประกอบอาชีพรับจางพบวาผูมารับบริการที่ ศอสช.อบต.
หนองเหียง คิดเปนรอยละ 32.3 และที่ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา และอําเภอเขาชัยสนมีจํานวนไลเล่ียกัน 
คิดเปนรอยละ 25.0 และ 23.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 11) 
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ตารางที่ 9  จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามการประกอบอาชีพ 
 

พื้นที่ ศอสช. 

อาชีพ 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

วางงาน/ไมได
ประกอบอาชีพ 
 
ประกอบอาชีพ 
 

18 
(25.7) 
 

52 
(74.3) 

62 
(53.4) 

 
54 

(46.6) 

16 
(28.1) 

 
41 

(71.9) 

13 
(29.5) 

 
31 

(70.5) 

15 
(50.0) 

 
15 

(50.0) 

22 
(62.9) 

 
13 

(37.1) 

29 
(64.4) 

 
16 

(35.6) 

175 
(44.1) 

 
222 

(55.9) 

รวม 70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 

 

 
ตารางที่ 10  จาํนวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ศอสช. จําแนกตามการวางงาน/ไมไดประกอบ 

       อาชีพ 
n = 175 

พื้นที่ ศอสช. 
วางงาน/ไมได
ประกอบอาชีพ 

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

ทต. 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

ขาราชการบํานาญ 16 
(88.9) 

17 
(27.4) 

6 
(37.5) 

5 
(38.5) 

1 
(6.7) 

20 
(90.9) 

3 
(10.3) 

68 
(38.8) 

พนักงานเกษียณอายุ - 3 
(4.9) 

- - - - 23 
(79.4) 

26 
(14.9) 

นักเรียน/นักศึกษา 2 
(11.1) 

9 
(14.5) 

- - - - - 11 
(6.3) 

ไมระบุ 
 

- 33 
(53.2) 

10 
(62.5) 

8 
(61.5) 

14 
(93.3) 

2 
(9.1) 

3 
(10.3) 

70 
(40.0) 

รวม 
 

18 
(100.0 

62 
(100.0) 

16 
(100.0) 

13 
(100.0) 

15 
(100.0) 

22 
(100.0) 

29 
(100.0) 

175 
(100.0) 
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ตารางที่ 11  จาํนวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามการประกอบอาชีพ 
n = 222 

พื้นที่ ศอสช. 

การประกอบอาชีพ * 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 
 
 
เกษตรกรรม 
 
 
รับจาง 
 
 
ลูกจาง/พนักงาน
เอกชน 
 
ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
 
อื่นๆ  

38 
(73.1) 

 
3 

(5.8) 
 
9 

(17.3) 
 
1 

(1.9) 
 
2 

(3.8) 
 
1 

(1.9) 

34 
(63.0) 

 
9 

(16.7) 
 

8 
(14.8) 

 
- 
 
 
- 
 

 
5 

(9.3) 

1 
(2.4) 

 
40 

(97.6) 
 
5 

(12.2) 
 

- 
 
 
- 
 

 
- 

3 
(9.7) 

 
18 

(58.1) 
 

10 
(32.3) 

 
1 

(3.2) 
 
- 
 

 
6 

(19.4) 

1 
(6.7) 

 
11 

(73.3) 
 
2 

(13.3) 
 
- 
 
 
- 
 

 
3 

(20.0) 

4 
(30.8) 

 
6 

(46.2) 
 
3 

(23.1) 
 

- 
 
 
1 

(7.7) 
 

- 

10 
(62.5) 

 
- 
 
 
4 

(25.0) 
 

1 
(6.3) 

 
1 

(6.3) 
 

1 
(6.3) 

91 
(41.0) 

 
87 

(39.2) 
 

41 
(18.5) 

 
3 

(1.4) 
 
4 

(1.8) 
 

16 
(7.2) 

* ประกอบอาชีพไดมากกวา 1 อยาง 
 

รายได 
ผลการศึกษารายไดของผูมารับการบริการทั้งหมด พบวาในภาพรวมของผูมารับบริการ มีรายได

สูงสุดคือ 34,000 บาท มีรายไดเฉลี่ยต่ําสุด 0 บาท และมีรายไดเฉลี่ยเทากับ 4,439.31 บาทตอเดือน เมื่อ
พิจารณาในรายพื้นที่ พบวาผูรับบริการที่ ศอสช. อําเภอเขาชัยสน และ ศอสช.หมูบานเพชรทองคํา มี
รายไดสูงสุดที่เทากัน คือ 34,000 บาท โดยมีรายไดเฉลี่ย 8,871.43 และ 4,180.00 บาทตอเดือนตามลําดับ 
รองลงมาคือ ผูมารับบริการที่ ศอสช.ทต.บางระกํา และศอสช.ทม.สกลนคร มีรายไดสูงสุดตอเดือนเทากัน
คือ 30,000 บาท และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 6,021.43 บาท /เดือน และ 4,857.33 บาท/เดือน ตามลําดับ 

นอกจากนี้ พบวาผูมารับบริการมีชวงรายไดมากที่สุดอยูในชวงมากกวา 4,500 บาท/เดือน คิดเปน
รอยละ 32.0 รองลงมามีรายไดอยูในชวง 1,501-3,000 บาท และนอยกวา 1,501 บาท จํานวนที่ใกลเคียงกัน
คิดเปนรอยละ 28.7 และ 28.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 12) 
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ตารางที่ 12  จาํนวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช.  จําแนกตามรายได 
 

พื้นที่ ศอสช. 
รายได 

(บาท/เดือน) 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน 
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

0 – 1,500 
 
 
1,501 – 3,000 
 
 
3,001 – 4,500 
 
 
มากกวา 4,500 
 

8 
(11.4) 

 
11 

(15.8) 
 

8 
(11.4) 

 
43 

(61.4) 

31 
(26.7) 

 
36 

(31.0) 
 

11 
(9.5) 

 
38 

(32.8) 

32 
(56.1) 

 
15 

(26.3) 
 

3 
(5.3) 

 
7 

(12.3) 

15 
(34.1) 

 
13 

(29.5) 
 

9 
(20.5) 

 
7 

(15.9) 

13 
(43.4) 

 
12 

(40.0) 
 

1  
(3.3) 

 
4 

(13.3) 

1 
(2.9) 

 
9 

(25.7) 
 
5 

(14.3) 
 

20 
(57.1) 

12 
(26.6) 

 
18 

(40.0) 
 

7 
(15.6) 

 
8 

(17.8) 

112 
(28.2) 

 
114 

(28.7) 
 

44 
(11.1) 

 
127 

(32.0) 
รวม 

 
70 

(100.0) 
116 

(100.0) 
57 

(100.0) 
44 

(100.0) 
30 

(100.0) 
35 

(100.0) 
45 

(100.0) 
397 

(100.0) 

ศอสช. 
รายไดตํ่าสุด  
(บาท/เดือน) 

รายไดสูงสุด  
(บาท/เดือน) X  SD  

ทต.บางระกํา 
ทม.สกลนคร 
อบต.เขาสวนกวาง 
อบต.หนองเหียง 
อบต.สามพระยา 
อําเภอเขาชัยสน 
กทม.เพชรทองคํา 
ภาพรวม 

      0 
0 
0 
0 

500 
1,500 

0 
0 

30,000 
30,000 
11,000 
8,000 
6,000 
34,000 
34,000 
34,000 

6,021.43 
4,857.33 
2,149.12 
2,712.50 
2,283.33 
8,871.43 
4,180.00 
4,439.31 

5,128.38 
5,657.22 
2,128.31 
1,884.36 
1,477.90 
7,539.45 
6,565.81 
5,340.20 
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รายจาย 
ผลการศึกษา พบวาในภาพรวมเกี่ยวกับรายจายของผูมารับการบริการที่ ศอสช. ทั้ง 7 พื้นที่ มี

รายจายตอเดือนสูงสุดคือ 30,000 บาท และไมมีรายจาย มีรายจายเฉลี่ยเทากับ 3,662.75 บาทตอเดือน เมื่อ
พิจารณาเปนรายพื้นที่ พบวาผูรับบริการที่ ศอสช.ทต.บางระกํา มีรายจายเฉลี่ยตอเดือนสูงสุด คือ 30,000 
บาท และพบวาผูมาใชบริการที่ อบต.เขาสวนกวาง และอบต.หนองเหียงมีคาใชจายสูงสุดเทากันคือ เดือน
ละ 5,000 บาท 

ผลการศึกษาพบวาผูมารับบริการทั้งหมดมชีวงรายจายเฉลี่ยมากที่สุดอยูในชวง 0 – 1,000 บาทตอ
เดือน คิดเปนรอยละ 29.0 รองลงมามีคาใชจายมากกวา 4,000 บาทตอเดอืน คิดเปนรอยละ 23.4 และมี
รายจายเฉลีย่ตอเดือนอยูในชวง 1,001 - 2,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 20.9 (ตารางที่ 13) 
 

ตารางที่ 13 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ศอสช. จําแนกตามรายจายตอเดือน 
 

พื้นที่ ศอสช. 
 

รายจาย 
(บาท/เดือน) 

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

0 – 1,000 
 
 
1,001 – 2,000 
 
 
2,001 – 3,000 
 
 
3,001 – 4,000 
 
 
มากกวา 4,000 
 

9 
(12.8) 

 
4 

(5.7) 
 

11 
(15.7) 

 
9 

(12.9) 
 

37 
(52.9) 

33 
(28.5) 

 
24 

(20.7) 
 

24 
(20.7) 

 
12 

(10.3) 
 

23 
(19.8) 

28 
(49.1) 

 
19 

(33.3) 
 

4 
(7.0) 

 
3 

(5.3) 
 

3 
(5.3) 

14 
(31.8) 

 
9 

(20.5) 
 

11 
(25.0) 

 
6 

(13.6) 
 

4 
(9.1) 

16 
(53.3) 

 
9 

(30.0) 
 

2 
(6.7) 

 
1 

(3.3) 
 

2 
(6.7) 

1 
(2.9) 

 
5 

(14.3) 
 
7 

(20.0) 
 
3 

(8.6) 
 

19 
(54.2) 

14 
(31.1) 

 
13 

(28.9) 
 

9 
(20.0) 

 
4 

(8.9) 
 

5 
(11.1) 

115 
(29.0) 

 
83 

(20.9) 
 

68 
(17.1) 

 
38 

(9.6) 
 

93 
(23.4) 

รวม 70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 
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ศอสช. 
รายจายต่ําสุด 
(บาท/เดือน) 

รายจายสูงสุด 
(บาท/เดือน) X  SD  

ทต.บางระกํา 
ทม.สกลนคร 
อบต.เขาสวนกวาง 
อบต.หนองเหียง 
อบต.สามพระยา 
อําเภอเขาชัยสน 
กทม.เพชรทองคํา 
ภาพรวม 

0 
0 
0 
0 
0 

500 
0 
0 

30,000 
28,000 
5,000 
5,000 
6,000 

24,000 
24,000 
30,000 

6,021.43 
3,533.71 
1,631.58 
2,227.27 
1,360.00 
7,442.86 
2,897.78 
3,662.75 

5,128.38 
4,258.67 
1,231.31 
1472.12 
1,485.93 
6,052.19 
4,527.42 
4,407.44 

 

แหลงท่ีมาของรายได 
ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมเกี่ยวกับแหลงที่มาของรายไดของผูมารับบริการที่ ศอสช. ทั้ง 7 

พื้นที่ มีแหลงที่มาของรายไดมากที่สุดคือ ไดรับรายไดจาก บุตร/ธิดา คิดเปนรอยละ 52.6 รองลงมาคือ 
ไดรับรายไดจากเงินชวยเหลือคายังชีพจากรัฐ คิดเปนรอยละ 25.4 และรับรายไดจากธุรกิจ/คาขาย และจาก
การประกอบอาชีพเกษตรที่ใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 20.9 และ 19.39 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดภาพรวมของแตละพื้นที่ จําแนกตามแหลงที่มาของรายได พบวา
แหลงที่มาของรายไดที่มาจากบุตร/ธิดานั้นพบวา อยูในกลุมผูมารับบริการ ศอสช. กทม.เพชรทองคํา และ 
อบต.สามพระยา มีแหลงรายไดจากบุตรธิดาคิดเปนรอยละเทากับ 60.0 แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาทุก
พื้นที่ ศอสช. พบวา ผูมารับบริการ ศอสช.ในทุกพื้นที่มีแหลงรายไดจากบุตรธิดา สวนแหลงรายไดที่มา
จากการประกอบอาชีพการเกษตรเปนผูมารับบริการจาก ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง ศอสช.อบต.หนอง
เหียง ศอสช.อบต.สามพระยา และศอสช.อําเภอเขาชัยสน สําหรับแหลงรายไดที่มาจากการรับเบี้ยยังชีพ
นั้นพบวาผูมารับบริการที่ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 63.2 รองลงไปคือ ศอสช.
อบต.สามพระยา คิดเปนรอยละ 36.6 และศอสช.กทม.เพชรทองคํา คิดเปนรอยละ 24.4 แตอยางไรก็ตาม
เปนที่สังเกตวาผูสูงอายุที่มารับบริการที่ ศอสช.ทต.บางระกํามีแหลงรายไดจากธุรกิจสวนตัว และคาขาย
คิดเปนรอยละ 51.4 (ตารางที่ 14) ทั้งนี้เนื่องจากผูสูงอายุที่มารับบริการที่ ศอสช.แหงนี้สวนใหญเปน
ผูประกอบการคาขายสวนตัวอยูในตัวตลาดเทศบาลบางระกํา 

จากผลการศึกษากลาวไดวาแหลงที่มาของรายไดของผูสูงอายุที่มารับบริการ คือมาจากบุตรธิดา
มากกวาแหลงอื่น หากมองอีกแงมุมนั้นแสดงใหเห็นวาผูสูงอายุทั้งหมดนี้ยังคงไดรับการดูแลในดานเงิน
จากบุตร ธิดา นับวาวัฒนธรรม และความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวในสังคมปจจุบันยังคงมีอยู โดย
แสดงถึงความรัก ความกตัญูที่ลูกหลานมีตอผูสูงอายุ นอกจากนี้แสดงใหเห็นวา ยังมีผูสูงอายุที่ไดรับ
สวัสดิการดานการชวยเหลือ ซ่ึงเปนนโยบายของรัฐในรูปสวัสดิการเปนเงินยังชีพในพื้นที่ชนบทดวย 
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ตารางที่ 14  จาํนวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามแหลงที่มาของรายได 
           n = 397 

พื้นที่ ศอสช. 

แหลงที่มา 
ของรายได * 

ทต. 
บาง
ระกํา 

(n=70) 

ทม. 
สกลนคร 

 
(n=116) 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

(n=57) 

อบต.
หนอง
เหียง 

(n=44) 

อบต. 
สาม 
พระยา 
(n=30) 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

(n=35) 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 
(n=45) 

ภาพรวม 

เงินเดือน 
 
 
เงินบํานาญ 

 
 

บุตร/ธิดา 
 
 
ญาติ 
 
 
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 
 
 
ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 
 
รับจาง 
 
 
ไดรับเงินชวยเหลือคา
ยังชีพจากรัฐ 

3 
(4.3) 

 
4 

(5.7) 
 

21 
(30.0) 

 
2 

(2.9) 
 

36 
(51.4) 

 
2 

(2.9) 
 
8 

(11.4) 
 
7 

(10.0) 

1 
(.9) 

 
11 

(9.5) 
 

69 
(59.5) 

 
6 

(5.2) 
 

30 
(25.9) 

 
5 

(4.3) 
 

11 
(9.5) 

 
22 

(19.0) 

- 
 
 
- 
 
 

32 
(56.1) 

 
- 
 
 
- 
 
 

34 
(59.6) 

 
6 

(10.5) 
 

36 
(63.2) 

1 
(2.3) 

 
- 
 
 

24 
(54.5) 

 
- 
 
 
2 

(4.5) 
 

18 
(40.9) 

 
12 

(27.3) 
 

10 
(22.7) 

- 
 
 
- 
 
 

18 
(60.0) 

 
1 

(3.3) 
 
1 

(3.3) 
 

12 
(40.0) 

 
2 

(6.6) 
 

11 
(36.6) 

1 
(2.9) 

 
11 

(31.4) 
 

18 
(51.4) 

 
- 
 

 
4 

(11.4) 
 
6 

(17.1) 
 
3 

(8.6) 
 
4 

(11.4) 

2 
(4.4) 

 
4 

(8.9) 
 

27 
(60.0) 

 
3 

(6.6) 
 

10 
(22.2) 

 
- 
 
 
4 

(8.9) 
 

11 
(24.4) 

8 
(2.0) 

 
30 

(7.6) 
 

209 
(52.6) 

 
12 

(3.0) 
 

83 
(20.9) 

 
77 

(19.39) 
 

46 
(11.6) 

 
101 

(25.4) 
 

อื่นๆ 
 

3 
(4.3) 

7 
(6.0) 

1 
(1.8) 

4 
(9.1) 

2 
(6.6) 

1 
(2.9) 

3 
(6.6) 

21 
(5.3) 

* ที่มาของรายไดมีมากกวา 1 แหลง 
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จํานวนเงินท่ีเหลือเก็บ * 
 จากการศึกษาพบวามีผูมารับบริการทั้ง 7 พื้นที่ ศอสช. มีเงินเหลือเก็บในแตละเดือน คิดเปนรอย
ละ 47.9 ไมมีเงินเหลือเก็บ คิดเปนรอยละ 52.1 และพบวาผูมารับบริการที่ ศอสช.อบต.สามพระยา มี
จํานวนผูมีเงินเหลือเก็บมากกวาทุกพื้นที่ คิดเปนรอยละ 70.0 รองลงไปคือผูมารับบริการที่ ศอสช.กทม.
เพชรทองคํา คิดเปนรอยละ 62.2  ศอสช.ทต.บางระกํา คิดเปนรอยละ 52.9  ศอสช.ทม.สกลนคร คิดเปน
รอยละ 48.3 ศอสช.อบต.หนองเหียง คิดเปนรอยละ 45.5 และศอสช.อบต.เขาสวนกวาง มีรอยละ 29.9 
(ตารางที่ 15) 
 นอกจากนี้พบวาผูมารับบริการที่มีเงินเหลือเก็บนอยกวา และมากกวา 1,000 บาทตอเดือนนั้น มี
จํานวนคิดเปนรอยละที่ใกลเคียงกัน 
 

ตารางที่ 15  จาํนวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ศอสช. จําแนกตามเงินเหลือเก็บ 
 

พื้นที่ ศอสช. 

มีเงินเหลือเก็บ 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

ไมมีเงินเหลือเก็บ 
 

33 
(41.7) 

60 
(51.7) 

40 
(70.2) 

24 
(54.5) 

9 
(30.0) 

24 
(68.6) 

17 
(37.8) 

207 
(52.1) 

มีเงินเหลือเก็บ 37 
(52.9) 

56 
(48.3) 

17 
(29.9) 

20 
(45.5) 

21 
(70.0) 

11 
(31.4) 

28 
(62.2) 

190 
(47.9) 

รวม 
 

70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 

 
 

< 1,000 บาท 
 
 

> 1,000 บาท 

 
 

7 
(10.0) 

 

30 
(42.9) 

 
 

26 
(22.4) 

 

30 
(25.9) 

 
 

12 
(21.1) 

 

5 
(8.8) 

 
 

15 
(34.1) 

 

5 
(8.8) 

 
 

12 
(40.0) 

 

9 
(30.0) 

 
 

2 
(5.7) 

 

9 
(25.7) 

 
 

18 
(40.0) 

 

10 
(22.2) 

 
 

92 
(23.2) 

 

98 
(24.7) 

* คิดจากรายไดที่ไดรับลบกับรายจายที่ใช (บาท/เดือน) 
 

ตอนที่ 3  ลักษณะการมารับบริการท่ี ศอสช. 
 

 ระยะทางจากบานพักถึง ศอสช. 
ผลการศึกษาภาพรวมของชวงระยะทางจากบานพักของผูรับบริการถึง ศอสช. ทั้ง 7 พื้นที่พบวา ผู

ที่มารับบริการมีชวงระยะทางจากบานพักถึง ศอสช. อยูในชวง 0.51-1.00 กิโลเมตร  คิดเปนรอยละ 25.4 

จํานวนเงินเหลือเก็บ (บาท/เดือน) 
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รองลงมาคือชวงระยะทางนอยกวาหรือเทากับ 0.5 กิโลเมตร(500 เมตร) และชวงระยะทาง 1.01-2.00 
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 24.7 และ 22.4 ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาระยะทางจากบานพักของผูมารับการบริการถึง ศอสช. ทั้ง 7 พื้นที่พบวา ผูที่มารับ
บริการมีระยะทางจากบานพักถึง ศอสช. ที่ไกลที่สุดคือ 12 กิโลเมตร มีระยะทางที่ใกลที่สุด คือ 0.1 
กิโลเมตร (100 เมตร) และระยะทางโดยเฉลี่ยจากบานพักถึง ศอสช.ประมาณ 2 กิโลเมตร ( X = 1.88 
กิโลเมตร) 
 เมื่อพิจารณาระยะทางจากบานของผูที่มารับบริการถึง ศอสช. โดยเฉลี่ยในแตละพื้นที่ พบวาผูมา
รับบริการที่ ศอสช. องคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง มีระยะทางจากบานพักถึง ศอสช. เฉลี่ยไกล
ที่สุดเทากับ 2.7 กิโลเมตร รองลงมาคือ ผูรับบริการที่ ศอสช. เทศบาลเมืองสกลนครมีระยะทางเฉลี่ย
เทากับ 2.35 กิโลเมตร และผูมารับบริการที่ ศอสช. องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางมีระยะทาง 
เฉลี่ยเทากับ 2.22 กิโลเมตร ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามหากพิจารณาวาผูมารับบริการที่บานพักไกลจาก 
ศอสช.ที่เกินกวา 3 – 5 กิโลเมตร จะพบวามีผูรับบริการที่มีที่พักหางจาก ศอสช.ที่ไกลอยูระหวาง 7 – 12 
กิโลเมตร (ตารางที่ 16) 
 

ตารางที่ 16  จาํนวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามระยะทางจากบานพกัถึง 
       ศอสช.         

 

 พื้นที่ ศอสช. 

ระยะทางจาก
บานพักถึง ศอสช. 

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

   < 0.5  กม. 
 

    50 
(71.4) 

2 
(1.7) 

1 
(1.7) 

6 
(13.6) 

6 
(20.0) 

10 
(28.6) 

23 
(51.1) 

98 
(24.7) 

   0.51 – 1.00  กม. 
 

15 
(21.4) 

28 
(24.1) 

20 
(35.0) 

5 
(11.4) 

9 
(30.0) 

11 
(31.4) 

13 
(28.9) 

101 
(25.4) 

  1.01 – 2.00  กม. 
 

5 
(7.12) 

41 
(35.4) 

12 
(21.1) 

13 
(29.5) 

9 
(30.0) 

7 
(20.0) 

2 
(4.4) 

89 
(22.5) 

 2.01 – 3.00  กม. 
 

- 
 

29 
(25.0) 

12 
(21.1) 

12 
(27.3) 

3 
(10.0) 

1 
(2.91) 

3 
(6.7) 

60 
(15.1) 

  >  3.00  กม. 
 

- 16 
(13.8) 

12 
(21.1) 

8 
(18.2) 

3 
(10.0) 

6 
(17.0) 

4 
(8.9) 

49 
(12.3) 

รวม 
 

70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 
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ศอสช. 
ระยะทางจาก

บานพักถึง ศอสช.
ใกลท่ีสุด (กิโลเมตร) 

ระยะทางจาก
บานพักถึง ศอสช.
ไกลท่ีสุด(กิโลเมตร) 

 

X  

 

SD  

ทต.บางระกํา 
ทม.สกลนคร 
อบต.เขาสวนกวาง 
อบต.หนองเหียง 
อบต.สามพระยา 
อําเภอเขาชัยสน 
กทม.เพชรทองคํา 
ภาพรวม 

.05 

.50 

.50 

.10 

.10 

.30 

.01 

.01 

2.0 
7.0 
4.0 
12.0 
6.0 
8.0 
10.0 
12.0 

.56 
2.35 
2.22 
2.7 
1.73 
1.88 
1.55 
1.88 

.43 
1.34 
1.20 
2.34 
1.39 
2.12 
3.30 
1.90 

 

ลักษณะการมารับบริการที่ ศอสช. 
 จากการศึกษาในภาพรวมของผูมารับบริการที่ ศอสช. ทั้ง 7 พื้นที่ พบวาผูมารับบริการมีลักษณะ
การมารับบริการที่ ศอสช. ดังนี้ 
 ผลการศึกษาพบวา ผูรับบริการมารับบริการที่ศูนยฯ หรือใน ศอสช.นั้น คิดเปนรอยละ 54.2 
รองลงมา คือ เคยรับบริการทั้งในและนอก ศอสช. คิดเปนรอยละ 45.3 และมารับบริการภายนอกศูนยฯ
อยางเดียวมีนอยมาก เพียงรอยละ 5.0 เทานั้น 
 เมื่อพิจารณาลักษณะการมาใชบริการที่ศูนยฯนั้นพบวา ทุกศูนยฯสมาชิกจะมาใชบริการภายใน
ศูนยฯคิดเปนรอยละที่สูง คือ ในรอยละตั้งแต 31.8 – 86.7 โดยผูมารับบริการที่ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา มี
ผูมารับบริการในลักษณะนี้มากที่สุด คิดเปนรอยละ 86.7 รองลงมา คือ ผูมารับบริการที่ ศอสช.อบต.สาม
พระยา และผูมารับบริการที่ ศอสช.ทต.บางระกํา คิดเปนรอยละ 76.7 และ 61.4 ตามลําดับ 
 สําหรับลักษณะการมารับบริการทั้งในและนอก ศอสช.นั้นพบวา ผูมารับบริการที่ ศอสช.อบต.
หนองเหียง มีผูมารับบริการในลักษณะนี้คิดเปนรอยละ 68.2 รองลงมาคือ ผูรับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขา
ชัยสน และผูมารับบริการที่ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง คิดเปนรอยละ 60.0 และ 56.1 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 17) 
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ตารางที่ 17  จาํนวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามลักษณะการมารับบริการ 
 

พื้นที่ ศอสช. 
ลักษณะการ
มารับบริการ
ท่ี ศอสช. 

ทต. 
บางระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัยสน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

มารับบริการ
ในศอสช. 
 
มารับบริการ
นอกศอสช. 
 
มารับบริการ
ทั้งในและ
นอก ศอสช. 

43 
(61.4) 

 
- 
 
 

27 
(38.6) 

 

58 
(50.0) 

 
1 

(.9) 
 

57 
(49.1) 

 

24 
(42.1) 

 
1 

(1.8) 
 

32 
(56.1) 

 

14 
(31.8) 

 
- 
 
 

30 
(68.2) 

 

23 
(76.7) 

 
- 
 
 
7 

(23.3) 
 

14 
(40.0) 

 
- 
 
 

21 
(60.0) 

 

39 
(86.7) 

 
- 
 
 
6 

(13.3) 
 

215 
(54.2) 

 
2 

(.5) 
 

180 
(45.3) 

 

รวม 70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 

 

สาเหตุท่ีมารับบริการใน ศอสช. 
 ผลการศึกษา ภาพรวมของผูรับบริการที่ ศอสช. ทั้ง 7 พื้นที่ พบวาสาเหตุที่มีผูมารับบริการใน
ศอสช. คือการเดินทางมาที่ศูนยฯสะดวก  ศูนยฯมีกิจกรรมที่นาสนใจ คิดเปนรอยละ 45.8 และ 42.8 
ตามลําดับ รองลงมาคือ ไดพบเพื่อนในวัยเดียวกัน คิดเปนรอยละ 40.8 
 เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนพื้นที่ จําแนกตามสาเหตุที่มารับบริการใน ศอสช. พบวา สาเหตุที่มา
รับบริการที่ ศอสช. เนื่องจากศูนยฯมีกิจกรรมที่นาสนใจ คือ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน คิดเปนรอยละ 62.9  
รองลงมาคือ ศอสช.ทม.สกลนคร คิดเปนรอยละ 48.3 และ ศอสช.ทต.บางระกําและ ศอสช.อบต.เขาสวน
กวาง คิดเปนรอยละ 44.3 และ 33.3 ตามลําดับ  
 สาเหตุที่มารับบริการที่ ศอสช. เนื่องจากไดพบเพื่อนในวัยเดียวกัน พบในผูมารับบริการที่ 
ศอสช.ทต.บางระกํา  อบต.หนองเหียง  อบต.สามพระยา และ ศอสช.อําเภอเขาชัยสนใกลเคียงกันคือ คิด
เปนรอยละ 44.3  43.3  43.2  และ 40.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 18) 
 หากพิจารณาในบางประเดน็ของผูมารับบริการที่ศูนยฯจะเห็นวา มีประเด็นที่ใกลเคียง และจัดอยู
ในประเด็นการเดินทางมาทีศู่นยฯสะดวก ที่พักอยูใกลศนูยฯ ตลอดรวมถึงประเด็นศนูยฯจัดรถบริการ
รับสง/มีคนพามา เปนประเดน็หนึ่งทีจู่งใจใหคนมาที่ศูนยฯ คือมาสะดวก ไมไกลนกั และถาไกลหรอืมา
ไมคอยสะดวกก็มีรถรับสง รวมแลวคิดเปนรอยละ 83.8 สวนอีก 3 – 4 ประเด็นหลักคอื ศูนยฯมกีิจกรรมที่
นาสนใจ ไดพบเพื่อนวยัเดยีวกันหรือตางวยัก็ตาม และไดแลกเปลี่ยนประสบการณนัน้ นาจะเปนประเด็น
เกี่ยวกับลักษณะของกจิกรรม และการใหบริการของ ศอสช. 
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ตารางที่ 18  จาํนวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามสาเหตุที่มารับบริการใน  
                     ศอสช. 

           n = 397 
พื้นที่ ศอสช. 

สาเหตุท่ีมารับบริการ
ใน ศอสช. * 

 

ทต. 
บาง
ระกํา 

(n=70) 

ทม. 
สกลนคร 

 
(n=116) 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

(n=57) 

อบต.
หนอง
เหียง 

(n=44) 

อบต. 
สาม 
พระยา 
(n=30) 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

(n=35) 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 
(n=45) 

ภาพรวม 

การเดินทางมาที่ศูนยฯ
สะดวก 
 

50 
(71.4) 

43 
(37.1) 

18 
(31.6) 

10 
(22.7) 

17 
(56.6) 

11 
(31.4) 

33 
(73.3) 

182 
(45.8) 

ที่พักอยูใกลศูนยฯ 
 
 

35 
(50.0) 

14 
(12.1) 

4 
(7.0) 

2 
(4.5) 

7 
(23.3) 

5 
(25.7) 

24 
(57.8) 

91 
(22.9) 

ศูนยฯจัดรถบริการ
รับสง/มีคนพามา 
 

- 23 
(19.8) 

17 
(29.8) 

7 
(15.9) 

10 
(33.3) 

1 
(2.9) 

2 
(1.4) 

60 
(15.11) 

ศูนยฯมีกิจกรรมที่
นาสนใจ 
 

31 
(44.3) 

56 
(48.3) 

19 
(33.3) 

11 
(25.0) 

5 
(16.6) 

22 
(62.9) 

26 
(18.1) 

170 
(42.8) 

ไดพบเพื่อนในวัย
เดียวกัน 

 

31 
(44.3) 

35 
(30.2) 

18 
(31.6) 

19 
(43.2) 

13 
(43.3) 

14 
(40.0) 

32 
(22.2) 

162 
(40.8) 

ไดพบเพื่อนตางวัย 
 
 

18 
(25.7) 

17 
(14.7) 

5 
(8.8) 

7 
(15.9) 

- 1 
(2.9) 

9 
(20.0) 

57 
(14.4) 

ไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ 
 

32 
(45.7) 

28 
(24.1) 

13 
(22.8) 

10 
(22.7) 

8 
(26.6) 

13 
(37.14) 

16 
(35.55) 

120 
(30.2) 

* ตอบไดมากกวา 1 สาเหตุ 
 

สาเหตุท่ีมารับบริการนอก ศอสช. 
 ผลการศึกษา ภาพรวมของผูรับบริการที่ ศอสช. ทั้ง 7 พื้นที่ พบวามีผูมารับบริการนอก ศอสช.
เพียง 7 คน ซ่ึงอยูในพื้นที่ ศอสช. 2 แหงคือ ศอสช.ทม.สกลนคร และ อบต.เขาสวนกวาง สาเหตุที่มารับ
บริการคือ สะดวกในการเดินทางเขารวมกิจกรรม  ไมเสียเวลาในการเดินทาง  และกิจกรรมที่นํามาจัดให
ในหมูบานนาสนใจ จํานวนอยางละ 2 คน  และประหยัดคาใชจาย จํานวน 1 คน (ตารางที่ 19) 
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ตารางที่ 19 จํานวน* ของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามสาเหตุที่มารับบริการนอก ศอสช. 
        

พื้นที่ ศอสช. 
สาเหตุท่ีมารับบริการ

นอก ศอสช. 
 

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

สะดวกในการเดิน
ทางเขารวมกิจกรรม 

- 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2 
 

ไมเสียเวลาในการ
เดินทาง 

- 1 
 

1 
 

- - - - 2 
 

 

กิจกรรมที่นํามาจัดให
ในหมูบานนาสนใจ 

 

- 
 

1 
 

 

1 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2 
 

 

ประหยัดคาใชจาย 
 

 

- 
 

- 
 

1 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

รวม - 3 
 

4 
 

- - - - 7 
 

* จํานวนหนวยเปน คน 
 

สาเหตุท่ีมารับบริการทั้งในและนอก ศอสช. 
 ผลการศึกษาภาพรวมของผูรับบริการที่ ศอสช. ทั้ง 7 พื้นที่ พบวาสาเหตุที่มีผูรับบริการมารับ
บริการทั้งในและนอก ศอสช. คือ มารวมกิจกรรมและตลอดจนการมารับบริการแลวผูสูงอายุมีความสุข 
คิดเปนรอยละ 48.6 รองลงมาคือ สะดวกในการเดินทางเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 46.3 กิจกรรมที่จัด
ใหมีความนาสนใจ คิดเปนรอยละ 44.0 และไดมาพบคนในวัยเดียวกัน คิดเปนรอยละ 42.1 
 เมื่อศึกษาเปรียบเทียบเปนรายพื้นที่ในประเด็นที่ผูมารับบริการมาแลวมีความสุขพบวา ผูสูงอายุ
ที่มารับบริการของทุก ศอสช.ใหเหตุผลวามาที่ ศอสช.แลวมีความสุขนั้น คิดเปนรอยละ 40.0 – 62.9 โดยมี
ผูมารับบริการจาก ศอสช.อบต.สามพระยา และ ศอสช.อําเภอเขาชัยสนมีจํานวนใกลเคียงกัน คิดเปนรอย
ละ 63.6 และ 62.9 รองลงมาที่มีจํานวนใกลเคียงกันคือ ผูมารับบริการที่ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา และ 
ศอสช.อบต.หนองเหียง คิดเปนรอยละ 53.3 และ 52.3 ตามลําดับ 
 การที่มาแลวมีความสุขก็นาจะมาจากประเด็นของการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความตองการของ
ผูสูงอายุและเปนที่นาสนใจดวย จะเห็นไดจากเหตุที่มีผูมารับบริการทั้งในและนอก ศอสช.นั้น มีผูมารับ
บริการที่ ศอสช.ทม.สกลนคร และ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน คิดเปนรอยละ 65.5 และ 63.3 รองลงไปคือผูมา
รับบริการที่ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา และ ศอสช.อบต.หนองเหียง คิดเปนรอยละ 44.4 และ 43.2 มี
ใกลเคียงกัน (ตารางที่ 20) 
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 ถาหากพิจารณาถึงประเด็นอื่นๆที่ทําใหผูมารับบริการมารวมกิจกรรมกับ ศอสช.ทั้งในและนอกนั้น 
เปนประเด็นที่ผูมารับบริการไดรับความพึงพอใจในเชิงทางสังคม คือการไดมาพบเพื่อนวัยเดียวกัน และ
การมี ศอสช.นั้นไดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการคุยในสาระทุกข-สุขของแตละคน 
ทําใหมีความสุข และอาจคลายทุกขหรือขอวิตกบางอยางไดหลังจากไดพบปะพูดคุยกับคนอื่น 
 

ตารางที่ 20  จาํนวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามสาเหตุที่มารับบริการทั้ง 
       ในและนอก ศอสช. 

           n = 397 

พื้นที่ ศอสช. 
สาเหตุท่ีมารับ 
บริการทั้งในและ 
นอก ศอสช. * 

ทต. 
บาง
ระกํา 

(n=70) 

 
ทม. 

สกลนคร 
(n=116) 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

(n=57) 

อบต.
หนอง
เหียง 

(n=44) 

อบต. 
สาม 
พระยา 
(n=30) 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

(n=35) 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 
(n=45) 

ภาพรวม 

สะดวกในการเดิน
ทางเขารวมกิจกรรม 

35 
(50.0) 

41 
(35.3) 

33 
(28.4) 

18 
(40.9) 

3 
(10.0) 

17 
(48.6) 

35 
(77.7) 

182 
(46.3) 

         

ไดพบเพื่อนในวัย
เดียวกัน 

25 
(35.7) 

51 
(44.0) 

28 
(49.1) 

26 
(59.1) 

4 
(13.3) 

19 
(54.3) 

14 
(31.1) 

167 
(42.1) 

         

มีความสุข 
 

28 
(40.0) 

53 
(45.7) 

25 
(43.9) 

23 
(52.3) 

18 
(63.3) 

22 
(62.9) 

24 
(53.3) 

193 
(48.6) 

         

กิจกรรมที่นํามาจัดให
นาสนใจ 

22 
(31.4) 

76 
(65.5) 

11 
(19.1) 

19 
(43.2) 

4 
(13.3) 

21 
(63.3) 

20 
(44.4) 

173 
(44.0) 

         

ไดพบเพื่อนตางวัย 18 
(25.7) 

52 
(44.8) 

29 
(25.0) 

13 
(29.5) 

2 
(6.6) 

14 
(46.6) 

10 
(22.2) 

138 
(34.8) 

         

ไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
ประสบการณ 

25 
(35.7) 

36 
(31.0) 

24 
(70.0) 

22 
(50.0) 

4 
(13.0) 

17 
(56.6) 

13 
(28.9) 

141 
(35.5) 

         

อื่นๆ  
 

- - 23 
(19.8) 

- - - - 23 
(5.8) 

* ตอบไดมากกวา 1 สาเหตุ 
 

ระยะเวลาที่มารวมกิจกรรมกับศอสช. 
ผลการศึกษาภาพรวมของชวงระยะเวลาของผูมารับบริการที่มารวมกิจกรรมที่ ศอสช. ทั้ง 7 พื้นที่ 

พบวา ชวงระยะเวลาของผูที่มารับบริการที่มารวมกิจกรรมกับ ศอสช.มากที่สุด คือชวง 13-18 เดือน คิด
เปนรอยละ 35.0 รองลงไปคือ ชวงระยะเวลา 19-24 เดือน คิดเปนรอยละ 27.8 รองลงมาคือชวงระยะเวลา
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ของผูที่มารับบริการที่มารวมกิจกรรมกับ ศอสช. มากกวา 24 เดือน (2ป) และชวงระยะเวลาของผูที่มารับ
บริการระยะเวลา 7 – 12 เดือน มีจํานวนที่ใกลเคียงกันคิดเปนรอยละ 16.8 และ 16.4 ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาระยะเวลาของผูมารับบริการที่มารวมกิจกรรมกับ ศอสช.ทั้ง 7 พื้นที่พบวา ผูที่มารับ
บริการมารวมกิจกรรมกับศอสช.เปนระยะเวลาสูงสุด คือ 30 เดือน และระยะเวลาของผูมารับบริการที่
มารวมกิจกรรมกับ ศอสช.ต่ําสุดคือ 3 เดือน 
 เมื่อพิจารณาระยะเวลาของผูมารับบริการที่มารวมกิจกรรมกับ ศอสช.โดยเฉลี่ยในแตละพื้นที่ 
พบวาผูมารับบริการที่มารวมกิจกรรมกับ ศอสช.อําเภอเขาชัยสนมีผูมารับบริการเปนเวลาโดยเฉลี่ย 30 
เดือน (2 ป กับ 6 เดือน) รองลงมาคือ ผูมารับบริการที่ ศอสช.ทม.สกลนคร และ ศอสช.กทม.หมูบานเพชร
ทองคํา โดยมีระยะเวลาที่มารับบริการคือ 28.16 และ 28.15 เดือน (เกือบ 2 ปคร่ึง) (ตารางที่ 21) 
 แตอยางไรก็ตามผูมารับบริการกับทางศอสช.ที่ตั้งขึ้นนี้ สวนใหญคือสมาชิกของชมรมผูสูงอายุ
เดิมของแตละชมรมนั่นเอง ซ่ึงบางคนเลาใหฟงวาอยูที่ชมรมนี้มากวา 10 ปแลว กอนที่จะเกิด ศอสช. เสีย
อีก 
 

ตารางที่ 21  จาํนวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามระยะเวลาที่มารวม 
       กิจกรรม 

 

พื้นที่ ศอสช. 
ระยะเวลาที่มารวม
กิจกรรม (เดือน) 

ทต. 
บางระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

1-6 เดือน - - 8 
(14.0) 

6 
(13.6) 

2 
(6.7) 

- 1 
(2.3) 

17 
(4.3) 

7-12 เดือน 
 

8 
(11.4) 

10 
(8.6) 

21 
(36.8) 

5 
(11.4) 

18 
(60.0) 

- 3 
(6.6) 

65 
(16.4) 

13-18 เดือน 13 
(18.6) 

50 
(43.1) 

25 
(43.9) 

18 
(41.1) 

9 
(30.0) 

6 
(17.1) 

18 
(40.0) 

139 
(35.0) 

19-24 เดือน 
 

19 
(27.1) 

46 
(39.7) 

3 
(5.3) 

13 
(29.5) 

1 
(3.3) 

14 
(40.0) 

13 
(28.8) 

109 
(27.5) 

มากกวา 24 เดือน 
 

30 
(42.9) 

10 
(8.6) 

- 2 
(4.5) 

- 15 
(42.9) 

10 
(22.3) 

67 
(16.8) 

รวม 
 

70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 
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ศอสช. 

ระยะเวลาที่มารวม
ตํ่าสุด (เดือน) 

ระยะเวลาที่มารวม
สูงสุด (เดือน) X  SD   

ทต.บางระกํา 
ทม.สกลนคร 
อบต.เขาสวนกวาง 
อบต.หนองเหียง 
อบต.สามพระยา 
อําเภอเขาชัยสน 
กทม.เพชรทองคํา 
ภาพรวม 

24 
24 
3 
4 
3 
24 
6 
3 

30 
30 
24 
24 
24 
30 
28 
30 

23.05 
28.16 
18.61 
21.87 
15.13 
29.60 
28.15 
23.14 

20.00 
12.08 
7.94 
23.06 
6.76 
12.01 
19.88 
14.50 

 

ความถี่ในการมารับบริการภายใน ศอสช. (วัน/เดือน) 
ผลการศึกษาภาพรวมของชวงความถี่ของจํานวนวันที่มารับบริการตอเดือนของผูมารับบริการ

ภายใน ศอสช. ทั้ง 7 พื้นที่ พบวา ชวงความถี่ในการมารับบริการของผูมารับบริการภายใน ศอสช.  มาก
ที่สุด คือ ชวง 1-5 วัน/เดือน  คิดเปนรอยละ 64.2 รองลงมาคือชวงความถี่ในการมารับบริการมากกวา 15 
วัน/เดือน และชวงความถี่ในการมารับบริการอยูในชวง 6-10 วัน/เดือน  คิดเปนรอยละ 19.2 และ 10.3 
ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาความถี่ในการมารับบริการของผูมารับบริการภายใน ศอสช. ทั้ง 7 พื้นที่ พบวาผูที่มา
รับบริการมีความถี่ในการมารับบริการภายใน ศอสช. เปนระยะเวลามากที่สุด คือ 30 วัน/เดือน และผูที่มา
รับบริการมีความถี่ในการมารับบริการภายใน ศอสช. นอยที่สุดคือ 1 วัน/เดือน โดยเฉลี่ยมีผูมารับบริการที่ 
ศอสช. 6.67 วัน (7 วัน) 
 จากการศึกษาพบวาทาง ศอสช.มีกิจกรรมทําทุกวัน อาทิ ศอสช.ทต.บางระกํามีกิจกรรมการออก
กําลังกายโดยการปฏิบัติกิจกรรมของ 2 ชมรมที่ใหสมาชิกไดรวมทําทุกวัน คือชมรมเสริมสรางสุขภาพ
ผูสูงอายุเตาเตอ และชมรมแอโรบิค อยางไรก็ตามจากการศึกษาทั้งเชิงปริมาณ และการสัมภาษณเชิงลึกจะ
พบวาผูมารับบริการนั้นสวนใหญจะมารวมกิจกรรมที่ทางศูนยฯจัดใหเปนประจํา อยางนอยเดือนละ 1 
คร้ัง คือการประชุมประจําเดือน ซ่ึงทุก ศอสช.จะมีจัดขึ้นเหมือนกัน เพียงแตวันที่กําหนดของแตละศูนยฯ
จะตางกัน แตโดยปกติทุก ศอสช.จะมีกิจกรรมที่จัดเปนตารางประจําวันไวให ยกเวนเพียงไมกี่ ศอสช.ที่จะ
จัดประชุมใหญเดือนละครั้ง หรือมีกําหนดวันที่จะออกกําลังกายใหกับผูสูงอายุ เชน ศอสช.อบต.หนอง
เหียง  ศอสช.อบต.สามพระยา เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความถี่ในการมารับบริการของผูมารับบริการภายใน ศอสช. โดยเฉลี่ยในแตละพื้นที่ 
พบวาผูมารับบริการมีความถี่ในการมารับบริการภายใน ศอสช. ในพื้นที่ศอสช.ทต.บางระกํา มีความถี่ใน
การมารับบริการมากที่สุด คือเฉลี่ย 18.96 วัน/เดือน (19 วัน) รองลงมาคือ ผูมารับบริการที่ ศอสช.ทม.
สกลนครมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.54 วัน/เดือน  และผูมารับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสนมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.40 วัน/เดือน ตามลําดับ  (ตารางที่ 22) 
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ตารางที่ 22  จาํนวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามความถี่ในการมารับบริการ 
       ภายใน ศอสช. (จํานวนวัน/เดือน) 

 

พื้นที่ ศอสช. ความถี่ในการมารับ
บริการจาก ศอสช.

(วัน/เดือน) 

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

1-5  1 
(1.4) 

66 
(56.9) 

49 
(86.0) 

44 
(100.0) 

25 
(83.4) 

30 
(85.7) 

40 
(89.0) 

255 
(64.2) 

6-10  
 

7 
(10.0) 

20 
(17.2) 

6 
(10.5) 

- 4 
(13.3) 

2 
(5.7) 

2 
(4.4) 

41 
(10.3) 

11-15  5 
(7.1) 

11 
(9.5) 

2 
(3.5) 

- 1 
(3.3) 

3 
(8.6) 

3 
(6.6) 

25 
(6.3) 

มากกวา 15 
 

57 
(81.5) 

19 
(16.4) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

76 
(19.2) 

รวม 
 

70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 

 
 

ศอสช. 

 
ความถี่ในการมารับ
บริการนอยท่ีสุด 

(วัน/เดือน) 

 
ความถี่ในการมารับ
บริการมากที่สุด 

(วัน/เดือน) 

X   SD  

ทต.บางระกํา 
ทม.สกลนคร 
อบต.เขาสวนกวาง 
อบต.หนองเหียง 
อบต.สามพระยา 
อําเภอเขาชัยสน 
กทม.เพชรทองคํา 
ภาพรวม 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

30 
28 
12 
3 
16 
20 
28 
30 

18.96 
6.54 
2.81 
1.05 
3.63 
4.40 
2.52 
6.67 

5.64 
5.69 
2.78 
.30 
3.63 
4.81 
4.76 
7.56 
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วันท่ีมารับบรกิารที่ ศอสช. 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับวันที่ผูมารับบริการที่ ศอสช. พบวาในภาพรวมมีผูมารับบริการในวัน

ธรรมดา คิดเปนรอยละ 68.8 โดยมีในทุกพื้นที่ ศอสช. รองลงไปคือผูสูงอายุจะมาใชบริการทั้งวันธรรมดา
และวันหยุด คิดเปนรอยละ 35.6 โดยมีผูมารับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน คิดเปนรอยละ 65.7 รองลง
ไปคือที่ ศอสช.กทม.เพชรทองคํารอยละ 35.6 และที่ ศอสช.ทต.บางระกํา คิดเปนรอยละ 28.6  
(ตารางที่ 23) 
 

ตารางที่ 23  จาํนวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามวันทีม่ารับบริการ 
 

พื้นที่ ศอสช. 
วันที่มารับบริการที่ 

ศอสช. 
 

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

วันธรรมดา 50 
(71.4) 

98 
(84.5) 

49 
(86.0) 

39 
(88.6) 

25 
(83.3) 

12 
(34.3) 

- 273 
(68.8) 

         

วันหยุด - 2 
(1.7) 

- - - - 29 
(64.4) 

31 
(7.8) 

         

วันธรรมดาและวันหยุด 20 
(28.6) 

16 
(13.8) 

8 
(14.0) 

5 
(11.4) 

5 
(16.7) 

23 
(65.7) 

16 
(35.6) 

93 
(23.4) 

         

รวม 70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 

 

 เวลาที่มารับบริการที่ ศอสช. 
สําหรับเวลาที่มารับบริการที่ ศอสช.พบวาในภาพรวมทั้งหมดของผูสูงอายุเกือบรอยละ 70.0 ที่

ผูสูงอายุมารวมกิจกรรมหรือมาใชบริการจะเปนชวงเชา และรอยละ 19.9 จะมาใชบริการชวงเย็น สําหรับ
ในชวงเชามีผูมารับบริการที่ ศอสช.อบต.หนองเหียง คิดเปนรอยละ 97.7 รองลงไปคือ ศอสช.อบต.เขา
สวนกวาง (รอยละ 94.7) ศอสช.กทม.เพชรทองคํา (รอยละ 86.7)  ศอสช.ทม.สกลนคร (รอยละ 84.5)  
ศอสช.อบต.สามพระยา (รอยละ 63.3)  และ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน (รอยละ 51.4) สวนผูมารับบริการที่ 
ศอสช.ทต.บางระกํามีผูมารับบริการชวงเชาเพียงรอยละ 1.4 เทานั้น เนื่องจาก ศอสช.ทต.บางระกําภายใต
กิจกรรมของชมรมเสริมสรางสุขภาพเตาเตอ และชมรมแอโรบิคจะมีกิจกรรมที่จัดใหในชวงเย็น ดังนั้นจะ
เห็นวาผูมารวมกิจกรรมของ ศอสช.ทต.บางระกํามารวมกิจกรรมในเวลาเย็น คิดเปนรอยละ 82.9  
(ตารางที่ 24) 
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ตารางที่ 24 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช.จําแนกตามเวลาที่มารับบริการ 
 

พื้นที่ ศอสช. 
เวลาที่มารับบริการ 

ท่ี ศอสช. 
 

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

เชา 
 

1 
(1.4) 

98 
(84.5) 

54 
(94.7) 

43 
(97.7) 

19 
(63.3) 

18 
(51.4) 

39 
(86.7) 

272 
(68.5) 

         

บาย 
 

11 
(15.7) 

12 
(10.2) 

- 1 
(2.3) 

- 10 
(28.6) 

- 34 
(8.6) 

         

เย็น 
 

58 
(82.9) 

1 
(0.9) 

3 
(5.3) 

- 11 
(36.7) 

- 6 
(13.3) 

79 
(19.9) 

         

ทั้งวัน 
 

- 
 

5 
(4.3) 

- 
 

- 
 

- 
 

7 
(20.0) 

- 
 

12 
(3.0) 

รวม 70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 

 

บุคคลท่ีทานเดินทางมาดวยท่ี ศอสช. 
ผลการศึกษาภาพรวมของผูมารับบริการเดินทางมากับใครเวลาที่ตองมาเขารวมกิจกรรมหรือมา

รับบริการที่ ศอสช. พบวาผูสูงอายุเดินทางมาเพียงคนเดียว คิดเปนรอยละ 52.1 รองลงมาคือมาพรอมกับ
เพื่อนบาน คิดเปนรอยละ 44.8 และมากับบุตร/หลาน/ญาติ คิดเปนรอยละ 18.1 
 เมื่อพิจารณาในประเด็นที่ผูสูงอายุมา ศอสช.คนเดียวนั้นพบวา ผูมารับบริการที่ ศอสช.ในลักษณะ
ดังกลาวมีเกินครึ่งของผูมารับบริการในแตละ ศอสช.นั้นถึง 5 ศอสช. โดยพบวามีผูสูงอายุที่มารับบริการที่ 
ศอสช.ทต.บางระกํา และ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา คิดเปนรอยละ 74.3 และ 73.3 

แตอยางไรก็ตามมีประเด็นที่ตอบอื่นๆแตระบุวามากับ อผส/อาสาสมัครของ ศอสช.พามา หรือ
บาง ศอสช.จัดรถไปรับ-สงผูสูงอายุที่อยูไกลหรือไมคอยแข็งแรงใหมารวมกิจกรรมดวย ผลการศึกษาใน
ภาพรวมพบคิดเปนรอยละ 10.0 โดยมีที่ ศอสช.อบต.สามพระยา คิดเปนรอยละ 26.6 ศอสช.อบต.เขาสวน
กวาง คิดเปนรอยละ 21.1 ศอสช.ทม.สกลนคร คิดเปนรอยละ 13.8 สําหรับที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน และ 
ศอสช.อบต.หนองเหียง มีเพียงรอยละ 2.9 และ 2.3 ตามลําดับ (ตารางที่ 25) 

ในประเด็นนี้หากไดพิจารณาในภาพรวมจะเห็นวามีเพียงรอยละ 10.0 เทานั้น แตไดแสดงใหเห็น
วาผูบริหารของแตละ ศอสช.ไดใหความสําคัญกับการนําสมาชิกมาเขารวมกิจกรรมนอกจากการจัด
กิจกรรมและบริการที่สนองความตองการของผูสูงอายุแลว ยังจัดบริการสําหรับผูที่อยูไกลหรือไมแข็งแรง
ที่จะมาคนเดียวได นอกจากเปนการจัดบริการใหผูสูงอายุไดรับความสะดวกสบายในการเดินทางแลว ยัง
ชวยเติมเต็มใหกับผูสูงอายุที่มาไมสะดวกใหไมรูสึกวาตนเองถูกทอดทิ้ง และยังมีคนเห็นคุณคาอยู 
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ตารางที่ 25 จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามบุคคลที่มา ศอสช. ดวย 
           n = 397 

พื้นที่ ศอสช. 

บุคคลท่ีมา ศอสช. 
ดวย * 

ทต. 
บาง
ระกํา 

(n=70) 

ทม. 
สกลนคร 

 
(n=116) 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

(n=57) 

อบต.
หนอง
เหียง 

(n=44) 

อบต. 
สาม 
พระยา 
(n=30) 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

(n=35) 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 
(n=45) 

ภาพรวม 

บุตร/หลาน/ญาติ 
 

8 
(11.4) 

21 
(18.1) 

11 
(19.3) 

11 
(25.0) 

5 
(16.6) 

11 
(31.4) 

5 
(11.1) 

72 
(18.1) 

เพื่อนบาน 
 

14 
(20.0) 

69 
(59.5) 

43 
(75.4) 

21 
(47.7) 

7 
(23.3) 

14 
(40.0) 

10 
(22.2) 

178 
(44.8) 

สามี/ภรรยา 
 

3 
(4.3) 

9 
(7.8) 

4 
(7.0) 

3 
(6.8) 

3 
(10.0) 

1 
(2.9) 

2 
(4.0) 

25 
(6.3) 

มาคนเดียว 
 

52 
(74.3) 

47 
(40.5) 

19 
(33.3) 

22 
(50.0) 

16 
(53.3) 

18 
(51.4) 

33 
(73.3) 

207 
(52.1) 

อื่น ๆ ** - 
 

16 
(13.8) 

12 
(21.1) 

1 
(2.3) 

8 
(26.6) 

1 
(2.9) 

- 38 
(10.0) 

 
 

 

ประเภทบริการที่ไดรับและกิจกรรมที่เขารวม 
 การศึกษาเกี่ยวกับบริการและกิจกรรมที่แตละ ศอสช.ไดจัดใหผูมารับบริการในภาพรวมทั้งหมด 
7 พื้นที่ ศอสช.พบวาผูเขารับบริการในแตละ ศอสช.นั้นไดเขารับบริการทุกประเภทที่แตละ ศอสช.ไดจัด 
ในที่นี้ไดแบงประเภทการใหบริการไว 7 อยาง ผลการศึกษาพบวาผูมารับบริการที่ ศอสช.ในทุกพื้นที่มา
ใชบริการและเขารวมกิจกรรมดานสุขภาพอนามัยมากที่สุดในทุก ศอสช. และภาพรวมของกิจกรรมทั้ง    
7 พื้นที่ 
 ผลการศึกษาไดนําเสนอการบริการดานตางๆที่ผูเขารับบริการไดใชบริการเรียงตามลําดับ ดังนี้ 
(ตารางที่ 26)  

1. ดานสุขภาพอนามัย คิดเปนรอยละ 98.2 
2. ดานประเพณวีฒันธรรม คิดเปนรอยละ 92.0 
3. ดานศาสนา คดิเปนรอยละ 91.0 
4. ดานสังคมและนันทนาการ คิดเปนรอยละ 90.2 
5. ดานการใหความรู คิดเปนรอยละ 74.1 
6. ดานสังคมสงเคราะห/สวัสดกิาร คิดเปนรอยละ 71.8 
7. ดานการสืบสานและถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 56.4 
8. ดานฝกอาชีพและเสริมรายได คิดเปนรอยละ 39.5 

* มาไดมากกวา 1 ประเภท     ** มีคนพามา เชน อผส  ทาง ศอสช. จัดหายานพาหนะไปรับ ฯลฯ 
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ตารางที่ 26  จํานวนและรอยละของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. จําแนกตามประเภทบริการที่มารับ 
          n = 397 

พื้นที่ ศอสช. 

ประเภทบริการ * 
ทต. 
บาง
ระกํา 

(n=70) 

ทม. 
สกลนคร 

 
(n=116) 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

(n=57) 

อบต.
หนอง
เหียง 

(n=44) 

อบต. 
สาม 
พระยา 
(n=30) 

อําเภอ
เขาชัย
สน 

(n=35) 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 
(n=45) 

ภาพรวม 

1. ดานสุขภาพอนามัย 70 
(100.0) 

111 
(95.7) 

56 
(98.2) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

44 
(97.8) 

390 
(98.2) 

2. ดานสังคมและ 
    นันทนาการ 

53 
(75.7) 

109 
(94.0) 

55 
(96.5) 

44 
(100.0) 

24 
(80.0) 

35 
(100.0) 

38 
(84.4) 

358 
(90.2) 

3. ดานการให 
    ความรู ** 

46 
(65.7) 

87 
(75.0) 

45 
(78.9) 

40 
(91.0) 

13 
(56.7) 

35 
(100.0) 

28 
(62.2) 

294 
(74.1) 

4. ดานการสืบสาน 
    และถายทอดภูมิ 
    ปญญาทองถิ่น 

27 
(38.6) 

80 
(69.0) 

37 
(64.9) 

25 
(57.0) 

9 
(30.0) 

31 
(88.6) 

15 
(33.3) 

224 
(56.4) 

5. ดานประเพณี 
    วัฒนธรรม 

58 
(82.9) 

108 
(93.1) 

55 
(96.5) 

44 
(100.0) 

22 
(73.3) 

35 
(100.0) 

43 
(95.6) 

365 
(92.0) 

6. ดานศาสนา 47 
(67.1) 

112 
(96.6) 

55 
(96.5) 

41 
(93.2) 

27 
(90.0) 

35 
(100.0) 

43 
(95.6) 

360 
(91.0) 

7. ดานสังคม 
    สงเคราะห/ 
    สวัสดิการชุมชน 

49 
(70.0) 

93 
(80.1) 

50 
(87.7) 

31 
(70.5) 

11 
(36.6) 

30 
(85.7) 

21 
(46.6) 

285 
(71.8) 

8. ดานฝกอาชีพ/เสริม 
    รายได 

33 
(47.1) 

64 
(55.1) 

23 
(40.3) 

6 
(13.6) 

9 
(30.0) 

21 
(60.0) 

1 
(2.2) 

157 
(39.5) 

* เขารับบริการและรวมกจิกรรมไดมากกวา 1 ประเภท 
** ใหความรูทีเ่กีย่วกบัผูสูงอายุ/ความรูทัว่ไปที่ผูสูงอายุควรทราบ 
 

 ในแตละดานที่ผูเขารับบริการไดใชบริการนั้นไดมกีารเขารวมกิจกรรมพอสรุปเปนสังเขปไดดังนี ้
 1. ดานสุขภาพอนามัย (คดิเปนรอยละ 98.2) สวนใหญกจิกรรมที่ผูเขารับบริการเขารวมกิจกรรม 
ดังนี ้
  - การออกกําลังกายโดยมีอุปกรณการออกกําลังกาย เชน เครื่องออกกําลังกาย สายพานวิ่ง 
เปนตน ซ่ึงเครือ่งออกกําลังกายประเภทนี้จะมีเกือบทกุ ศอสช. บาง ศอสช.กําลังดําเนนิการจัดหา 
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  - การออกกําลังกายโดยทากายบริหาร เชน เตนแอโรบิค รํากระบอง กายบริหารแบบเตา
เตอ  รํามวยจนี และการออกกําลังกายดวยยางยืด เปนตน 
  - การตรวจสุขภาพเบื้องตน เชน การวดัความดันโลหิต ตรวจน้ําตาลในเลือด ตรวจ
เบาหวาน ไขมนัในเสนเลือด เปนตน 
  - การบําบัดโดยนวดแผนไทย 
      ฯลฯ 
 2. ดานประเพณีวัฒนธรรม (คิดเปนรอยละ 92.0) กิจกรรมที่ผูเขารับบริการเขารวม อาทิ 
  - งานวนัสงกรานต 
  - งานวนัผูสูงอาย ุ
  - งานวนัครอบครัวสัมพันธ 
  - งานประเพณแีละวัฒนธรรมประจําทองถ่ิน (ซ่ึงบางกิจกรรมรวมไปถึงทางดาน 
ศาสนาดวย) 
      ฯลฯ 
 3. ดานศาสนา (คิดเปนรอยละ 91.0) กิจกรรมที่ผูเขารับบริการเขารวม อาทิ 
  - มีบาง ศอสช.ไดนิมนตพระมาเทศนใหผูสูงอายุไดรับฟง และหลังจากนัน้มีการสวด
พระพุทธมนต เล้ียงพระ หรือบาง ศอสช.ก็จัดกิจกรรมพาผูสูงอายุไปทําบุญที่วัดในวนัพระหรือในวนั
สําคัญทางศาสนา 
  - เชิญวิทยากรมาบรรยายใหขอคิดหรือความรูทางพุทธศาสนา 
  - จัดการฝกปฏิบัติธรรม ฝกอบรมจิต 
  - สวดมนตเยน็ และนั่งสมาธ ิ
  - ทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา และหรือวนัสําคัญของชาติ 
      ฯลฯ 
 4. ดานสงัคมและนันทนาการ (คิดเปนรอยละ 90.2) กิจกรรมที่ผูเขารับบริการเขารวมเปนสวน
ใหญมีกิจกรรม ดังนี ้
  - พาผูสูงอายุไปทัศนศึกษาทัง้ในและนอกพื้นที่ เชน พาไปศึกษาในพื้นที่ใกลเคียง ในตัว
จังหวดั หรือพาไปจังหวัดใกลเคียง แบบไปเชาเย็นกลับ 
     การพาไปทัศนศึกษาอาจเปนไปใน 2 รูปแบบคือ ไปทศันศึกษาหาความรู
โดยทั่วไป เชนไปดูพิพิธภณัฑ แหลงประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยว หรืออีกกรณีทีไ่ปคือ พาไปไหวพระ
ทําบุญตามวัดตางๆ 
   - จัดกิจกรรมกฬีาระหวางผูสูงอาย ุ
   - มีกิจกรรมกฬีาในรมที่ชวยสรางความคิด เชน หมากฮอส หมากรุก และ การ  
ปาเปา เพื่อใหมีการใชกลามเนื้อแขน และสายตา ตลอดจนการตัดสินใจ ฯลฯ 
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   - กิจกรรมบันเทิง มีการละเลนวันปใหม มมีุมใหรองเพลงคาราโอเกะ ฯลฯ 
เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินผอนคลาย  
   - กิจกรรมเสริมสรางความรู เชน มุมอานหนังสือเสริมสรางความรู และการ
เรียนรู 
       ฯลฯ 
   สวนใหญกิจกรรมเหลานี้ชวยสงเสริมความเบิกบาน การรูจักปรับตัวเขาสังคม การผอน
คลายอารมณ นับวาเปนการบูรณาการทั้งทางสังคม จิตใจ และรางกายดวย 
 5. ดานการใหความรู (คิดเปนรอยละ 74.1) กิจกรรมที่กลาวมานี้เปนกิจกรรมที่มีบาง ศอสช. เชน 
ศอสช.ทม.สกลนคร  ศอสช.อําเภอเขาชัยสน  และ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง เปนตน บาง ศอสช.ยังไมมี
หรือมีนอยมาก เชนการใหความรูดานกฎหมายทั่วไป เพราะการใหความรูแกผูสูงอายใุนเรื่องที่ควรทราบ
เกี่ยวกับตนเองและสถานการณรอบตัว จะทําใหมีการเรยีนรูและปรับตวัเองใหถูก หรือทันกับเหตกุารณ
ปจจุบัน ตลอดจนพูดคยุกับคนรุนใหมไดดี กิจกรรมตางๆเหลานี้ที่ ศอสช.ไดจัดใหมีขึน้ คือ 
  - ความรูทางดานกฎหมายทัว่ไป 
  - ความรูทางดานสุขภาพทั่วไปสําหรับผูสูงอาย ุ
  - ความรูทางดานสุขภาพที่เกีย่วของกับโรค โดยเฉพาะโรคของผูสูงอายุที่ควรระวัง
ปองกัน และดแูลดวยตัวเอง 
  - ความรูเกีย่วกับโภชนาการที่เหมาะกบัผูสูงอายุในวัยตางๆ และผูสูงอายุที่เจ็บปวยบาง
โรค ฯลฯ 
  - สิทธิของผูสูงอายุที่ไดรับและควรทราบ 
  - การใชและพทิักษสิทธิของผูสูงอายุ 
      ฯลฯ 
     จากการสัมภาษณ และศกึษาจากเอกสารของแตละ ศอสช.พิจารณาไดวา สวนใหญความรูที่ให
นั้นยังเนนในเรื่องเกี่ยวกับสขุภาพทางกาย หรือสิทธิบางอยางที่ผูสูงอายุควรทราบ แตการใหความรูยังมี
นอยทางดานกฎหมาย  ความรู หรือการฝกปฏิบัติทางจิตใจ เปนตน 
 6. ดานการสงัคมสงเคราะห/สวัสดิการชุมชน (คดิเปนรอยละ 71.8) เปนการใหบริการสวัสดิการ
สังคมจาก ศอสช.ใหกับสมาชิกหรือผูสูงอายุ กิจกรรมเหลานี้ไดแก 
  - การเยีย่มผูสูงอายุที่เจ็บปวยอยูที่บาน 
  - การเยีย่มผูสูงอายุตามบานในชุมชน 
  - การชวยดแูลผูสูงอายุเกี่ยวกบัที่พักอาศัย 
  - มอบอาหารและของใชใหกบัผูสูงอายุที่ยากจน 
  - มอบเงินสดใหผูสูงอายุที่เจบ็ปวย 
  - ใหยืมเครื่องชวยเดิน เชน ไมเทา รถเข็น 
  - ตั้งกองทุนสจัจะออมทรัพย 
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  - บาง ศอสช.มีการตั้งกองทุนเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห 
       ฯลฯ 
 7. ดานการสืบสานและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น (คิดเปนรอยละ 56.4) กิจกรรมในหลาย ศอสช.
ที่ผูสูงอายุเขารวมดวย พอสรปุไดดังนี ้
  - ถายทอดภูมปิญญาทองถ่ินของแตละทองถ่ินใหกับคนตางวัย เชน การทําบายศรีสูขวญั  
การปกลวดลายโบราณบนเครื่องแตงกาย  มโนราห  การรํามวยไทยโบราณ เปนตน 
 
  - ถายทอดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน เชน ฟอนรําไทย  รํามโนราห  การเลน
ดนตรีพื้นเมืองเชน พิณ แคน เปนตน 
  - การรวมกลุมเลนดนตรีไทยระหวางผูสูงอายุกับเด็ก (ผูตางวัย) 
  - รักษาขนบธรรมเนียมแบบของดั้งเดิมไวใหลูกหลาน 
       ฯลฯ 
    จากการลงพืน้ที่สังเกตวากจิกรรมเหลานีบ้าง ศอสช.ไดมีการถายทอดใหกับเด็ก 
เยาวชน และนกัเรียนในโรงเรียนดวย 
 8. ดานฝกอาชพี/เสริมรายได (คิดเปนรอยละ 39.5) การใหบริการดานนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสริม
อาชีพสําหรับผูสูงอายุที่มีรายไดนอย และยังพอทําอาชีพเสริมเพื่อหารายไดชวยตนเอง หรือทํากิจกรรม
เพื่อหารายไดเขาศูนยอเนกประสงคฯของตนเอง กิจกรรมทางดานนี้ อาทิ 
  - การทําดอกไมจันทน มีฝกสอนทุก ศอสช. 
  - การทําพวงหรีด 
  - การทําขนม 
  - การผลิตไมกวาด 
  - การทําดอกไมประดิษฐ 
  - การจักสาน 
  - การแปรรูปอาหาร 
  - ดานศิลปะตางๆ เชน พับผาเช็ดหนา  การพับธนบัตร 
       ฯลฯ 
 

ผลการศึกษาลักษณะกิจกรรมที่ทาง ศอสช. จัดใหผูมารับบริการ  จะเห็นไดวากิจกรรมดาน
สุขอนามัยมีผูสูงอายุเขารวมกิจกรรม และมารับบริการมากที่สุดในภาพรวม และในทุก ศอสช. ทั้งนี้
เนื่องจากเปนสิ่งที่ใกลตัวของผูสูงอายุที่ตองดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง รองลงไปคือ กิจกรรมดาน
ประเพณีวัฒนธรรม เนื่องจากทานเหลานี้ยังคงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดวยตนเอง และมีการถายทอด
ใหกับลูกหลานดวย และประเภทกิจกรรมที่ผูสูงอายุเขารวมมาเปนอันดับ 3 คือ กิจกรรมดานศาสนา เพราะ
คนในวัยนี้เปนวัยที่ตองการความสงบทางจิตใจ และตองการทําบุญ ฟงพระเทศน เพื่อหาแนวทางในการ
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ดํารงชีวิตประจําวันอยางเปนสุข สวนการทําบุญนั้นเปนการเชื่อในคติทางศาสนาวา ถาทําบุญแลวจะทําให
ชีวิตพบแตความสุข ดังนั้นกิจกรรมนี้จะเปนกิจกรรมที่ผูสูงอายุจะเขารวมดวย และเปนการเปดโอกาสให
ผูสูงอายุบางคนตองการจะไปทําบุญ หรือไปวัด แตไมมีโอกาสไป ทาง ศอสช.ไดจัดกิจกรรมนี้ทําให
ผูสูงอายุไดมีโอกาสปฏิบัติในสิ่งที่ตนอยากทําดวย 
 สําหรับกิจกรรมดานการใหความรูที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ และความรูทั่วไปที่ควรทราบ เปนสิ่งจําเปน
ตอผูสูงอายุเชนกัน  เพื่อที่จะไดรูทันเหตุการณที่เปนอยูในปจจุบันของสังคม และรูจักการปรับตัวของ
ผูสูงอายุ จากตัวเลขที่แสดงวามีผูสูงอายุเขารวมถึงรอยละ 74.1  แสดงใหเห็นวาผูสูงอายุไดรูจักปรับตัวใน
การเรียนรูส่ิงที่เปนประโยชนกับตนเอง หรืออาจนําไปถายทอดใหกับผูอ่ืน พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนตางวัย
ไดอยางสอดคลองกัน นับวา ศอสช. แตละ ศอสช. ไดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะที่จะเอื้อประโยชนตอ
ผูสูงอายุใหมากที่สุด 
 สวนกิจกรรมดานการฝกอาชีพ/เสริมรายไดนั้นพบวา ผูสูงอายุที่เขามารับบริการที่ ศอสช. นั้นมา
เขารวมในกิจกรรมประเภทนี้เพียงรอยละ 39.5 และถาพิจารณาในรายพื้นที่ก็จะพบวา มีรอยละของผูมาเขา
รวมกิจกรรมประเภทนี้แตกตางกันไปแตละ ศอสช. เชนที่ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา มีเพียงรอยละ 2.2 
และจากการสัมภาษณผูสูงอายุหลายทานจะกลาววา “เมื่อเขาวัยนี้แลว ส่ิงที่ตองการ คือ ความสงบ และหา
ความสุขใหกับตนเองมากที่สุด  จึงไมไดใหความสําคัญเรื่องทางดานนี้มากนัก”   ซ่ึงหากพิจารณาก็จะ
สอดคลองกับคารอยละของขอกิจกรรมดังกลาว ดังนั้นเมื่อผูบริหารศูนยฯตองการใหมีการเสริมอาชีพ
ใหกับผูสูงอายุควรพิจารณาเชนเดียวกันวา กิจกรรมประเภทนี้ตรงกับความตองการของสมาชิกมากนอย
เพียงใด หรือไม แตอยางไรก็ตามกิจกรรมแตละประเภทนั้นขึ้นอยูกับการสํารวจ หรือการแสดงความ
ตองการของผูสูงอายุในแตละ ศอสช. รวมถึงความพรอมของผูสูงอายุในแตละ ศอสช. ดวย 
 

ตอนที่ 4  การรับรูขอมูลของ ศอสช. 
ผลการศึกษาการรับรูขอมูล ศอสช.ของผูมารับบริการทั้ง 7 พื้นที่ พบวาในภาพรวมของผูมารับ

บริการทั้งหมดมีการรับรูขอมูล ศอสช.ในระดับปานกลางมีคาคะแนนเฉลี่ย 5.76 มีคะแนนต่ําสุด 0 
คะแนน สูงสุด 10 คะแนน และพบวาจํานวนผูมารับบริการมีการรับรูขอมูล ศอสช.ในระดับมาก คิดเปน
รอยละ 43.6 มีการรับรูขอมูล ศอสช.ในระดับปานกลางและระดับนอยที่ใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 28.7 
และ 27.7 ตามลําดับ  

เมื่อพิจารณาเปนรายพื้นที่พบวาผูมารับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสนมีการรับรูขอมูล ศอสช.
อยูในระดับมากมีคาคะแนนเฉลี่ย 9.34 รองลงไปเปนผูมารับบริการมีการรับรูขอมูล ศอสช.ในระดับปาน
กลางซึ่ง มีใน 6 พื้นที่ดังนี้ ผูมารับบริการที่ ศอสช.ทม.สกลนคร มีคาคะแนนเฉลี่ย 6.34 ศอสช.อบต.เขา
สวนกวาง มีคาคะแนนเฉลี่ย 6.25 ศอสช.อบต.หนองเหียง มีคาคะแนนเฉลี่ย 5.93 ศอสช.ทต.บางระกํามีคา
คะแนนเฉลี่ย 4.50 ศอสช.กทม.เพชรทองคํามีคาคะแนนเฉลี่ย 4.18 และ ศอสช.อบต.สามพระยามีคา
คะแนนเฉลี่ย 3.40 ( ตารางที่ 27)  
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ตารางที่ 27  คะแนนการรับรูขอมูล ศอสช. ของผูมารับบริการ จําแนกตามพื้นที่ ศอสช. 
 

พื้นที่ ศอสช. 
คะแนน 
การรับรู 

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

0.00-3.33 
(ระดับนอย) 

 

3.34-6.66 
(ระดับปานกลาง) 

 

6.67-10.00 
(ระดับมาก) 

27 
(38.5) 

 

23 
(32.9) 

 

20 
(28.6) 

  24 
(20.7) 

 

33 
(28.4) 

 

59 
(50.9) 

11 
(19.3) 

 

17 
(29.8) 

 

29 
(50.9) 

10 
(22.7) 

 

12 
(27.3) 

 

22 
(50.0) 

  22 
(73.3) 

 

3 
(10.0) 

 

5 
(16.7) 

  - 
 - 

 

2 
(5.7) 

 

33 
(94.3) 

16 
(35.6) 

 

24 
(53.3) 

 

5 
(1.11) 

  110 
(27.7) 

 

114 
(28.7) 

 

173 
(43.6) 

รวม 70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 

ศอสช. คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด X  SD  
ทต. บางระกํา 
ทม. สกลนคร 
อบต. เขาสวนกวาง 
อบต.หนองเหียง 
อบต. สามพระยา 
อําเภอเขาชัยสน 
กทม.  เพชรทองคํา 

0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

4.50 
6.34 
6.25 
5.93 
3.40 
9.34 
4.18 

2.76 
3.22 
2.58 
2.72 
3.15 
1.33 
2.40 

ภาพรวม 0 10 5.76 3.14 
 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผลการศึกษาในภาพรวมรายขอพบวา ผูมารับบริการมีการรับรูขอมูล
ศอสช.ในระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม .58 และพบวามีเพียง 1 ศอสช. เทานั้นที่ผูรับบริการมีการ
รับรูขอมูล ศอสช.ในระดับมาก คือ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีคาคะแนนเฉลี่ย .93 นอกนั้นที่เหลือ 6 พื้นที่
ผูรับบริการมีการรับรูขอมูล ศอสช.ในระดับปานกลางโดยมีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง .63-.34 ทั้งนี้ผูมารับ
บริการใน ศอสช.ทม.สกลนคร มีคาคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง สูงที่สุดคือ .63 และผูมารับบริการใน
พื้นที่ ศอสช.อบต.สามพระยา มีการรับรูขอมูลในระดับปานกลางที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ .34 

เมื่อพิจารณาประเด็นที่มีผูมารับบริการมีการรับรูในระดับมากเรียงตามลําดับดังนี้ ศอสช. มีการ
ใหบริการหลายดาน มีคาคะแนนเฉลี่ย .85 ศอสช. ดําเนินงานโดยคณะกรรมการศูนยฯ และ ศอสช.ที่เหลือ
เปนประเด็นที่ผูมารับบริการมีการรับรูขอมูลในระดับปานกลางโดยมีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง .58- .37 แต
ที่นาควรจะพิจารณาคือประเด็นการรับรูเกี่ยวกับการจัดตั้งและกิจกรรมของ ศอสช.ที่ผูมารับบริการควรจะ
มีการรับรูที่สูงกวาที่เปนอยู แตหากวามีการรับรูระดับปานกลาง คือการจัดตั้ง ศอสช.ตองผานการจัดทํา 
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เวทีชุมชน การจัดกิจกรรมเพื่อใหตรงกับความตองการของผูสูงอายุในชุมชน ตองผานการจัดทําเวทีชุมชน
และวัตถุประสงคอยางหนึ่งของการตั้ง ศอสช. คือ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูสูงอายุกับคนตาง
วัยที่เปนเยาวชน ทั้งนี้ผูมารับบริการมีการรับรูในประเด็นดังกลาวในคาคะแนนเฉลี่ยที่ใกลเคียงกันคือ .56 
.58 และ .58 ตามลําดับ (ตารางที่ 28) 
 

ตารางที่ 28  คาเฉลี่ยและระดับการรับรูขอมูล ศอสช. ของผูมารับบริการตามพื้นที่ ศอสช. 
n=397 

คาคะแนนเฉลี่ยการรับรูขอมูล ศอสช.  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพ 
รวม 

ระดับการ
รับรูขอมูล 

1.  การจัดต้ังศอสช. ตองผาน
การจัดเวทีชุมชน 

.61 .51 .58 .66 .40 .97 .24 .56 ปานกลาง 

2. การจัดกิจกรรม
เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของผูสูงอายุ
ในชุมชนตองผาน
การจัดทําเวทีชุมชน 

.61 .52 .68 .61 .37 .97 .38 .58 ปานกลาง 
 

3. ศอสช. มีการใหบริการ
ทั้งในและนอกศูนยฯ 

.51 .75 .82 .70 .50 .97 .64 .70 มาก 
 

4. ศอสช. มีการใหบริการ
หลายดาน 

.73 .91 .98 .63 .63 .97 .87 .85 มาก 

5. วัตถุประสงคอยางหนึ่ง
ของ ศอสช. คือ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรูระหวางผูสูงอายุ
กับคนตางวัย 

.26 .66 .79 .48 .37 .94 .58 .58 ปานกลาง 

6. ศอสช. ดําเนินงานโดย
คณะกรรมการบริหาร
ศูนยฯตองมีภาค
ประชาชน (ผูสูงอายุ)
รวมดวย 

.47 .79 .77 .80 .33 1.00 .84 .72 มาก 

7. ศอสช. ดําเนินงาน
ภายใตการใหคําแนะนํา
และคําปรึกษาของคณะ 
กรรมการระดับจังหวัด
และคณะกรรมการ
ระดับชุมชน 

.31 .53 .44 .57 .13 .89 .09 .43 ปานกลาง 
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ตารางที่ 28  (ตอ) 
 

คาคะแนนเฉลี่ยการรับรูขอมูล ศอสช.  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพ 
รวม 

ระดับการ
รับรูขอมูล 

8. การจัดกิจกรรมของ
ศอสช. ไดรับความ
รวมมือจากหนวยงาน
หลักคือ พม. จังหวัด 
สาธารณสุขจังหวัด 
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

.26 .59 .46 .43 .13 .86 .09 .43 ปานกลาง 
 

9. การดําเนินกิจกรรมของ
ศอสช.นอกจากมี
หนวยงานของภาครัฐ
แลวยังมีภาคเอกชนเขา
รวมดวย 

.11 .48 .26 .34 .23 .83 .36 .37 ปานกลาง 

10. แหลงงบประมาณที่
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ ศอสช. 
มีที่มาจากภาครัฐ ที่เปน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

.61 .60 .46 .57 .30 .94 .09 .53 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม .45 .63 .62 .59 .34 .93 .42 .58 ปานกลาง 

ระดับการรับรูขอมูล 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน 
กลาง 

 

 

ตอนที่ 5  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ศอสช.  
ผลการศึกษาเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ศอสช. พบวาผูมารับบริการในพื้นที่ ศอสช. ทั้ง 7 

พื้นที่มีความรูความเขาในเกี่ยวกับ ศอสช.ในระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ย 7.16 คะแนนต่ําสุด 0 
คะแนน สูงสุด 12 คะแนน และพบวาผูมารับบริการมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 
51.3 มีความรูความเขาใจระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 34.8 และมีความรูความเขาใจระดับนอยคิดเปน
รอยละ 13.9  

เมื่อพิจารณาเปนรายพื้นที่พบวามีผูมารับบริการใน 4 พื้นที่ ศอสช.ที่มีความรูความเขาใจระดับ
มากตามลําดับดังนี้ ศอสช.อําเภอเขาชัยสนมีคาคะแนนเฉลี่ย 9.20 ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง มีคาคะแนน
เฉลี่ย 8.23 ศอสช.อบต.หนองเหียง มีคาคะแนนเฉลี่ย 8.09 ศอสช.ทม.สกลนครมีคาคะแนนเฉลี่ย 8.05 มี 2 
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พื้นที่มีผูรับบริการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ศอสช.ในระดับปานกลางดังนี้ ศอสช.ทต.บางระกํา มีคา
คะแนนเฉลี่ย 7.60 และ ศอสช.กทม.เพชรทองคํามีคาคะแนนเฉลี่ย 6.49 และพื้นที่ที่ผูมารับบริการมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ ศอสช.ในระดับนอย คือ ศอสช.อบต.สามพระยา มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.93 (ตารางที่ 29) 
 

ตารางที่ 29  คะแนนความรูเกี่ยวกับ ศอสช.ของผูมารับบริการ จําแนกตามพื้นที่ ศอสช. 
 

พื้นที่ ศอสช. 
คะแนน 
ความรู 

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

0.00-4.00 
(ระดับนอย) 

 
4.01-8.00 

(ระดับปานกลาง) 
 

8.01-12.00 
(ระดับมาก) 

6 
(8.6) 

 
36 

(51.4) 
 

28 
(40.0) 

  12 
(10.3) 

 
35 

(30.2) 
 

69 
(59.5) 

5 
(8.8) 

 
16 

(28.1) 
 

36 
(63.1) 

5 
(11.4) 

 
16 

(36.4) 
 

23 
(52.2) 

  18 
(60.0) 

 
6 

(20.0) 
 

6 
(20.0) 

1 
 (2.9) 

 
2 

(5.7) 
 

32 
(91.4) 

8 
(17.8) 

 
27 

(60.0) 
 

10 
(22.2) 

55 
(13.9) 

 
138 

(34.8) 
 

204 
(51.3) 

รวม 70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 

ศอสช. คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด X  SD  
ทต.บางระกํา 
ทม.สกลนคร 
อบต.เขาสวนกวาง 
อบต.หนองเหียง 
อบต.สามพระยา 
อําเภอเขาชัยสน 
กทม.  เพชรทองคํา 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

7.60 
8.05 
8.23 
8.09 
3.93 
9.20 
6.49 

2.63 
2.66 
2.56 
2.49 
3.83 
1.92 
2.74 

ภาพรวม 0 12 7.61 2.94 
 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอผลการศึกษาในภาพรวมพบวา ผูมารับบริการมีความรูความเขาใจอยูใน
ระดับปานกลางมีคาคะแนนเฉลี่ย .63 และเมื่อพิจารณารายขอในภาพรวมพบวาผูมารับบริการมีความรู
ความเขาใจในระดับมากเกือบทุกประเด็นคําถาม ยกเวนบางประเด็นคําถามที่ผูมารับบริการทั้งหมดที่มี
ความรูความเขาใจระดับปานกลาง คือ ประเด็นคําถาม “นอกเหนือจากการสนับสนุนงบประมาณที่ไดจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ศอสช.ยังสามารถขอเงินสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆไดอีก เชน 
กองทุนผูสูงอายุ และหนวยงานอื่นๆ เปนตน” มีคาคะแนนเฉลี่ย .51  สําหรับประเด็นคําถามที่ถามวา “การ 
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จัดทําขอมูลผูสูงอายุในชุมชนของ ศอสช. เพื่อตองการทราบอยางเดียววามีผูสูงอายุที่ขาดเบี้ยยังชีพอีกกี่คน” 
นั้นพบวา ผูมารับบริการมีความรูความเขาใจที่ถูกตองอยูในระดับนอย โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย .29 นั้น
หมายถึงวา ผูสูงอายุที่มารับบริการในพื้นที่ทั้งหมดยังมีความเขาใจวาการจัดทําขอมูลนั้นเพื่อตองการทราบ
จํานวนผูสูงอายุวามีอีกจํานวนเทาไรที่ยังไมไดรับเบี้ยยังชีพ ซ่ึงในความเปนจริงนั้น การจัดทําขอมูลนั้น 
เพื่อทราบและนําขอมูลเหลานั้นไปวางแผนในการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ในชุมชน  

อีกประเด็นคําถามที่ผูมารับบริการยังมีความรูความเขาใจนอย คือประเด็นคําถาม “ศอสช.ทําให
ผูสูงอายุไดมาเรียนรูโดยมารวมกิจกรรมทางสังคมกับบุคคลวัยเดียวกัน เทานั้น” มีคาคะแนนเฉลี่ยที่
ถูกตองเพียง .22 และประเด็นคําถาม “ศอสช. เปนแหลงใหความรูแลกเปลี่ยนประสบการณและการ
ถายทอดความรู ภูมิปญญาของคนกลุมคนสูงอายุเทานั้น” มีคาคะแนนเฉลี่ยเพียง .16  (ตารางที่ 30) 
 

ตารางที่ 30  คาคะแนนเฉลี่ยระดับความรูเกี่ยวกับ ศอสช. ของผูมารับบริการ ตามพื้นที่ ศอสช. 
n = 397 

คาคะแนนเฉลี่ยความรู  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชยั
สน 

กทม. 
เพชร
ทอง
คํา 

ภาพรวม 
ระดับ
ความรู 

1. การจัดตั้งศอสช.เปน
การเตรียมวางระบบ
การใหสวัสดิการทาง
สังคมแกผูสูงอายุใน
ชุมชนใหมีโอกาสได
เขาถึงการบริการได
มากขึ้น 

.80 .86 .88 .89 .30 .94 .62 .79 มาก 

2. การใหชุมชนเปน
พื้นฐานในการดูแล
ผูสูงอายุหมายถึง 
การใหประชาชนใน
ชุมชนมีสวนรวมใน
การดูแลและจัด
สวัสดิการให
ผูสูงอายุในชุมชน 

.81 .85 .88 .98 .50 .97 .76 .84 มาก 
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ตารางที่ 30 (ตอ) 
 

คาคะแนนเฉลี่ยความรู  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชยั
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับ
ความรู 

3. ศอสช.เปดโอกาส
ใหผูสูงอายุแสดง
ความสามารถที่มี
อยู โดยมารวม
กิจกรรมที่ทาง
ศูนยฯไดจัด 

     บริการให 

.93 .95 .96 .89 .60 .97 .80 .90 มาก 

4. ศอสช.เปนแหลง
สนับสนุนใหเกิด
ความเขาใจและ
ความสัมพันธกับ
บุคคลตางวัย  

.81 .83 .96 .84 .50 .91 .71 .82 มาก 

5.  ศอสช.เปนแหลง 
     ใหความรูแลก 
     เปลี่ยนประสบ 
     การณและการ
ถายทอดความรู  

   ภูมิปญญา ของ 
   กลุมคนสูงอายุ
เทานั้น 

.17 .22 .16 .20 .13 .11 .02 .16 นอย 

6. ศอสช.ทําให
ผูสูงอายุไดมา
เรียนรูโดยมารวม
กิจกรรมทาง
สังคมกับบุคคล
วัยเดียวกัน
เทานั้น 

.29 .32 .19 .14 .17 .17 .06 .22 นอย 
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ตารางที่ 30 (ตอ) 
 

คาคะแนนเฉลี่ยความรู  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชยั
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับ
ความรู 

7. ศอสช.เกิดข้ึนมา
จากการระดม
ความคิดและ
ความรวมมือของ
ประชาชนใน
พื้นที่และ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

.86 .77 .84 .80 .40 .94 .80 .79 มาก 

   8. การจัดตั้งศอสช.
นั้นจําเปนตองมี
การประสานงาน 

     และไดรับความ
รวมมอืจาก
บุคลากรและ
องคกรภายนอก
ชุมชนดวย 

.70 .81 .88 .80 .33 .97 .78 .77 มาก 

9.  ศอสช.ตองจัด
ใหมีบุคลากร
ประจําหรือมี
ผูรับผิดชอบ
ดูแลศูนยฯเปน 

     ไปตามขอ 
      กําหนด 

.77 .82 .91 .75 .30 .97 .76 .78 มาก 
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ตารางที่ 30 (ตอ) 
 

คาคะแนนเฉลี่ยความรู  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชยั
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับ
ความรู 

10. การจัดทํา  
ขอมูลผูสูงอายุ
ในชุมชนของ
ศอสช.เพื่อ
ตองการทราบ
อยางเดียววามี
ผูสูงอายุท่ีขาด
เบี้ยยังชีพมีอีกกี่
คน 

.34 .33 .23 .34 .10 .37 .24 .29 นอย 

11. นอกเหนอืจาก
การสนับสนุน
งบประมาณที่ได
จากองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นแลว 
ศอสช. ยังสามารถ
ขอเงินสนับสนุน
จากหนวยงานอืน่
ไดอีกเชน กองทุน
ผูสูงอายุ
หนวยงานอื่นๆ
เปนตน 

.33 .57 .61 .61 .20 .89 .31 .51 ปานกลาง 
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ตารางที่ 30 (ตอ) 
 

คาคะแนนเฉลี่ยความรู  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชยั
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับ
ความรู 

12.  ศอสช.จะ
ประสบ
ความสําเร็จตอง
มาจากความ
ตองการและการ
มีสวนรวมของ
ประชาชนโดย
ไดรับการ
สนับสนุนจาก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
ภาครัฐ เอกชน 
และเครือขาย
ตางๆที่เกี่ยวของ 

.79 .73 .72 .86 .40 .97 .62 .74 มาก 

คาเฉลีย่รวม .63 .67 .69 .67 .33 .77 .54 .63 ปานกลาง 

ระดับความรู 
ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก นอย มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 

 

จากผลการศึกษาจะเห็นไดวา ยังมีประเด็นความรูที่ผูมารับบริการยังมีความเขาใจไมถูกตองมาก
นัก ซ่ึงทางคณะกรรมการบริหารศูนยฯ จะตองมีการอธิบายหรือช้ีแจงใหทราบ เชน ประเด็นเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคที่ ศอสช. มีขึ้นนั้น เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ/ความรูระหวางคนตางวัยดวย 
นอกเหนือจากการพบปะแลกเปลี่ยนระหวางผูสูงอายุดวยกันเองแลว ยังตองการใหบริการและกิจกรรม
เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูสูงอายุกับผูตางวัย ซ่ึงอาจเปนเยาวชน นักเรียน หรือผูที่
กําลังจะเริ่ม (เตรียมตัว) เขาวัยสูงอายุก็ได และการจัดทําขอมูลเก่ียวกับผูสูงอายุนั้น จัดทําเพื่อใหเกิด
ประโยชนกับผูสูงอายุในชุมชน นอกเหนือจากการใหเบี้ยยังชีพ จะตองทําความเขาใจและชี้แจงใหเห็น
ประโยชนที่สําคัญมากกวาที่ผูสูงอายุยังเขาใจหรือติดกับความคิดเฉพาะการรับเบี้ยยังชีพเทานั้น โดยเนน
ย้ําวาขอมูลท่ีทาง ศอสช. หรือหนวยงานที่มาสอบถามนั้นนําไปใชประโยชนเพื่อทราบความตองการ 
ปญหาของผูสูงอายุท่ีประสบอยูจะไดจัดบริการหรือกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาตางๆ ใหบรรเทาลงสงผลให
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชุมชนดีขึ้น 
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ตอนที่ 6  การมีสวนรวมของผูมารับบริการ 
 ผลการศึกษาการมีสวนรวมในการดําเนินการของ ศอสช.ในกิจกรรมตางๆ ของผูมารับบริการใน 
7 พื้นที่พบวา ในภาพรวมของผูมารับบริการมีสวนรวมในระดับปานกลางมีคาคะแนนเฉลี่ย 9.52 มีคะแนน
ต่ําสุด 0 คะแนน สูงสุด 20 คะแนน และพบวามีจํานวนผูมารับบริการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ศอสช.
อยูในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 39.8  มีสวนรวมในระดับมากคิดเปนรอยละ 27.2 และมีสวนรวมใน
ระดับนอยคิดเปนรอยละ 33.0  

เมื่อพิจารณาเปนรายพื้นที่พบวามีเพียงพื้นที่เดียวที่ผูมารับบริการมีสวนรวมในการดําเนินการของ 
ศอสช.ระดับมาก  คือผูมารับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีคาคะแนนเฉลี่ย 16.11 นอกจากนี้ยังไม
พบวามีผูมีสวนรวมในระดับนอยดวย ที่เหลืออีก 6 พื้นที่มีผูเขารับบริการมีสวนรวมในการดําเนินการของ 
ศอสช.ในระดับปานกลางและระดับนอยดังนี้  พื้นที่ที่ผูมารับบริการมีสวนรวมระดับปานกลางในการ
ดําเนินการของ ศอสช. มี 5 พื้นที่ มีคาคะแนนเฉลี่ยตามลําดับดังนี้  ศอสช.ทต.บางระกํา มีคาคะแนนเฉลี่ย 
13.04 ศอสช.อบต.หนองเหียง มีคาคะแนนเฉลี่ย 9.41 ศอสช.ทม.สกลนคร มีคาคะแนนเฉลี่ย 8.90 ศอสช.
อบต.เขาสวนกวาง มีคาคะแนนเฉลี่ย 7.81 และ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา มีคาคะแนนเฉลี่ย 7.42  สําหรับ
พื้นที่ ศอสช.ที่ผูมารับบริการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ศอสช.ในระดับนอย คือ ศอสช.อบต.สามพระยา 
มีคาคะแนนเฉลี่ย 2.77 (ตารางที่ 31) 
 

ตารางที่ 31  คะแนนการมีสวนรวมของผูมารับบริการ จําแนกตามพื้นที่ ศอสช. 
 

พื้นที่ ศอสช. 
คะแนน 

การมีสวนรวม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

0.00-6.66 
(ระดับนอย) 
 
6.67-13.33 
(ระดับปานกลาง) 
 
 13.34-20.00 
(ระดับมาก) 

  8 
(11.4) 

 
25 

(35.7) 
 

37 
(52.9) 

  49 
(42.2) 

 
42 

(36.2) 
 

25 
(21.6) 

  20 
(35.1) 
 

31 
(54.4) 
 

6 
(10.5) 

 10 
(22.7) 

 
28 

(63.6) 
 

6 
(13.6) 

  25 
(83.3) 

 
2 

(6.7) 
 

3 
(10.0) 

- 
 

 
9 

(25.7) 
 

26 
(74.3) 

19 
(42.2) 

 
21 

(46.7) 
 

5 
(11.1) 

131 
(33.0) 

 
158 

(39.8) 
 

108 
(27.2) 

รวม 70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 
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ศอสช. คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด X  SD  

ทต.บางระกํา 
ทม.สกลนคร 
อบต.เขาสวนกวาง 
อบต.หนองเหียง 
อบต.สามพระยา 
อําเภอเขาชัยสน 
กทม.  เพชรทองคํา 

0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 

20 
20 
20 
20 
19 
20 
20 

13.04 
8.90 
7.81 
9.41 
2.77 
16.11 
7.42 

4.83 
5.47 
4.67 
3.49 
5.25 
3.84 
5.01 

ภาพรวม 0 20 9.52 5.82 
 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  ผลการศึกษาในภาพรวมรายขอพบวา ผูมารับบริการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน ศอสช.ในระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ย .95 และพบวามีเพียง 1 ศอสช.เทานั้นที่ผูมารับ
บริการมีสวนรวมในระดับมาก คือ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีคาคะแนนเฉลี่ย 1.61 ที่เหลืออีก 6 พื้นที่ 
ศอสช. มี 5 พื้นที่ ศอสช.ที่ผูเขารับบริการมีสวนรวมในระดับปานกลางโดยมีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง    
1.30-.74 และมีพื้นที่เพียง 1 ศอสช. คือ ศอสช.อบต.สามพระยา ผูเขารับบริการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานในระดับนอย 

 

เมื่อพิจารณาประเด็นในการมีสวนรวมพบวา มี 3 ประเด็นที่ผูเขารับบริการทั้งหมดมีสวนรวมใน
ระดับนอย คือ มีสวนรวมการหารูปแบบและพัฒนากิจกรรมเพื่อใหบริการที่เหมาะสมกับผูมารับบริการ มี
คาคะแนนเฉลี่ย .56  มีสวนรวมในการเสนอชื่อคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ ศอสช. และมีสวนรวมใน
การใหส่ิงของเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศอสช. มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากัน คือ .66 และประเด็นที่ผู
เขารับบริการในพื้นที่ทั้งหมด 7 ศอสช. มีสวนรวมในระดับปานกลาง  โดยมีประเด็นเรียงลําดับดังนี้  มี
สวนรวมในการเขามาชวยทํางานในกิจกรรมตางๆ ของ ศอสช. มีสวนรวมในการแจงขาวสารของ ศอสช. 
แกเพื่อนบาน มีสวนรวมในการใชทรัพยากรที่มีอยูใน ศอสช.ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีสวนรวมในการ
บริจาคเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศอสช. มีสวนรวมในการดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณของ ศอสช. 
และมีสวนรวมในการเสนอปญหาและขอแกไขเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของ ศอสช.  ทั้งหมดนี้มีคา
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.25-.72   นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวามีเพียงประเด็นเดียวที่ผูเขารับบริการทั้งหมด
มีสวนรวมในระดับมากคือ มีสวนรวมในการชักชวนใหเพื่อนบานเขารวมกิจกรรมของ ศอสช. มีคา
คะแนนเฉลี่ย 1.36 (ตารางที่ 32) 
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ตารางที่ 32  คาเฉลี่ย และระดับการมีสวนรวมของผูมารับบริการแตละพื้นที ่ศอสช. 
n = 397 

คาคะแนนเฉลี่ยการมีสวนรวม  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับการมี
สวนรวม 

1.  มีสวนรวมใน
การหารูปแบบ
และพัฒนา
กิจกรรมเพือ่
ใหบริการท่ี
เหมาะสมกับผู
มารับบริการ 

.79 .55 .47 .25 .13 1.49 .18 .56 นอย 
 

2. มีสวนรวมใน
การเสนอชื่อ
คณะกรรมการ
เพื่อดําเนินการ
ศอสช. 

1.16 .43 .46 .68 .27 1.46 .33 .66 นอย 
 

3. มีสวนรวมใน
การใชทรัพยากร
ท่ีมีอยูในศอสช.
ใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

1.64 1.05 1.00 1.09 .50 1.71 1.02 1.17 ปานกลาง 
 

4. มีสวนรวมใน
การแจงขาวสาร
ของศอสช.แก
เพื่อนบาน 

1.59 1.21 1.12 1.41 .23 1.69 .67 1.19 ปานกลาง 
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ตารางที่ 32  (ตอ) 
 

คาคะแนนเฉลี่ยการมีสวนรวม  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับการมี 
สวนรวม 

5.  มีสวนรวมใน
การชักชวนให
เพื่อนบานมา
เขารวม
กิจกรรมของ
ศอสช. 

1.66 1.41 1.28 1.57 .30 1.74 1.04 1.36 มาก 
 

6.มีสวนรวมใน
การเขามาชวย
ทํางานใน
กิจกรรมตางๆ
ของศอสช. 

1.64 1.35 1.05 1.39 .40 1.66 .78 1.25 ปาน กลาง 
 

7. มีสวนรวมใน
การบริจาคเงิน
สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมของ
ศอสช. 

1.34 .53 .56 .75 .13 1.60 1.02 .82 ปานกลาง 
 

8. มีสวนรวมใน
การใหสิ่งของ
เพื่อสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
ของศอสช. 

.86 .61 .39 .41 .13 1.54 .73 .66 นอย 
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ตารางที่ 32  (ตอ) 
 

คาคะแนนเฉลี่ยการมีสวนรวม  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับการมี
สวนรวม 

9.  มีสวนรวมใน
การดูแลรักษา
วัสดุอุปกรณ
ของศอสช. 

1.31 1.03 .91 1.32 .43 1.63 1.33 1.14 ปานกลาง 
 

10.มีสวนรวมใน
การเสนอ
ปญหาและขอ
แกไขเพื่อ
ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน
ของศอสช. 

1.06 .70 .56 .55 .13 1.57 .31 .72 ปานกลาง 
 

คาเฉลีย่รวม 1.30 .89 .78 .94 .27 1.61 .74 .95 ปานกลาง 

ระดับการมี 
สวนรวม 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

นอย มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 

 

จากผลการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในการดําเนินการของ ศอสช. ของผูเขารับบริการนั้น  จะเห็น
ไดวาผูมารับบริการมีสวนรวมในการดําเนินการของ ศอสช. ยังมีอยูในระดับปานกลางทั้งในภาพรวมและ
เกือบทุก ศอสช.  ยกเวน ศอสช.อําเภอเขาชัยสน ผูเขารับบริการมีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อการ
พัฒนา ศอสช.ในระดับมากทั้งในภาพรวมของการมีสวนรวม  และในรายขอประเด็นคําถามทุกคําถาม  
สวน ศอสช.อบต.สามพระยา  ผูเขารับบริการมีสวนรวมในระดับนอยทั้งในภาพรวมและในทุกประเด็น
คําถามรายขอ จะเห็นไดวาการมีสวนรวมของผูเขารับบริการทั้ง 7 ศอสช.นั้น เปนการมีสวนรวมในการ
รวมปฏิบัติเปนสวนใหญ ยังไมถึงกับมีสวนรวมในเชิงการวางแผนหรือการรวมคิดและรวมประเมินผล 
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ตอนที่ 7  ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ ศอสช. 
การวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษาผลการดําเนินงานของ  ศอสช. ทั้ง 7 พื้นที่ โดยศึกษาจากความพึงพอใจของผูที่มารับ

บริการ ซ่ึงรวมทั้งผูสูงอายุและผูตางวัย แตเนนผูสูงอายุ ในที่นี้ศึกษาความพึงพอใจของผูที่มารับบริการใน 2 
ประเด็นใหญ คือ 1)  ความพึงพอใจตอกระบวนการบริการ และ 2) ความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากการ
บริการ  
 

7.1  ความพึงพอใจตอกระบวนการบริการ   ประกอบดวย 7 ดาน  และภาพรวมทั้งหมด ดังนี้ 
1)  ดานสถานที่ 
2)  ดานลักษณะกิจกรรมที่จัดให 
3)  ดานลักษณะการใหบริการ 
4)  ดานการใหบริการของบุคลากร ศอสช.  
5)  ดานงบประมาณ 
6)  ดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ 
7)  ดานการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช. 
8)  ภาพรวมทัง้หมดของกระบวนการบริการ 

 

ผลการศึกษามรีายละเอียดดังนี้ 
 

1)   ดานสถานที่ 
ผลการศึกษาความพึงพอใจดานสถานที่ของผูที่มารับบริการทั้ง 7 ศอสช. นั้น พบวาผูมารับ

บริการทั้งหมดมีความพึงพอใจในระดับปานกลางมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 28.51 มีคะแนนความพึงพอใจ
ต่ําสุด 8 คะแนน และคะแนนสูงสุด 40 คะแนน และพบวา ผูมารับบริการมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง คิดเปนรอยละ 57.4 มีความพึงพอใจระดับมากคิดเปนรอยละ 38.1  มีความพึงพอใจระดับนอย  เพียง
รอยละ 4.5    

เมื่อพิจารณาเปนรายพื้นที่พบวา ศอสช. ที่มีผูมารับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก มี 2  
ศอสช. ตามลําดับดังนี้ ศอสช. กทม.เพชรทองคํา มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 30.73 ศอสช. อบต.เขาสวนกวาง 
มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 30.49 ที่เหลืออีก 5 พื้นที่พบวา ผูมารับบริการ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 28.86–23.90  ทั้งนี้ ศอสช. อบต. สามพระยา มีคาคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจในระดับปานกลางนอยที่สุด (ตารางที่ 33) 
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ตารางที่ 33  คะแนนความพงึพอใจของผูมารับบริการตอดานสถานที่ จาํแนกตามพื้นที่ ศอสช. 
n = 397 

ผูมารับบริการแตละพื้นที่ ศอสช. 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

8.00 -18.66  
(ระดับนอย) 
 
 18.67-29.33 
(ระดับปานกลาง) 
 
 29.34-40.00  
(ระดับมาก) 

  - 
 

 
41 

(58.6) 
 

29 
(41.4) 

  4 
(3.4) 

 
63 

(54.3) 
 

49 
(42.3) 

  6 
(10.5) 

 
14 

(24.6) 
 

37 
(64.9) 

  2 
(4.5) 

 
25 

(56.9) 
 

17 
(38.6) 

  4 
(13.3) 

 
24 

(80.0) 
 

2 
(6.7) 

  1 
(2.8) 

 
17 

(48.6) 
 

17 
(48.6) 

  - 
 
 

18 
(40.0) 

 
27 

(60.0) 

  17 
(4.3) 

 
202 

(50.9) 
 

178 
(44.8) 

รวม 70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 

ศอสช. คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด X  SD  

ทต.บางระกํา 
ทม.สกลนคร 
อบต.เขาสวนกวาง 
อบต.หนองเหียง 
อบต.สามพระยา 
อําเภอเขาชัยสน 
กทม.  เพชรทองคํา 

19 
17 
8 

17 
18 
15 
21 

37 
40 
40 
36 
36 
40 
40 

27.87 
28.69 
30.49 
27.07 
23.90 
28.86 
30.73 

4.13 
5.48 
8.32 
4.69 
4.10 
6.17 
4.41 

ภาพรวม 8 40 28.51 5.80 
 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ในภาพรวมผูมารับบริการที่ ศอสช. ทั้งหมดมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.56 โดยมีเพียง 2 พื้นที่ที่ผูมารับบริการ มีความพึงพอใจตอสถานที่
ในระดับมากคือ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา และ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง มีคาคะแนนเฉลี่ย รวม 3.84 และ 
3.81 ตามลําดับ  สวนอีก 5 พื้นที่ ผูมารับบริการมีความพึงพอใจตอสถานที่ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวม
ระหวาง 3.59 - 2.99 ทั้งนี้พื้นที่ ศอสช.อบต. สามพระยา มีคาคะแนนความพึงพอใจในระดับปานกลางนอยที่สุด 
(ตารางที่ 34)   อยางไรก็ตามหากไดพิจารณาประเด็นของคําถามตาง  ๆจะเห็นวาสถานที่ของแตละพื้นที่ ศอสช. นั้น 
ตั้งอยูไมไกลจากชุมชนทําใหผูมารับบริการเดินทางมาไดสะดวกและมีการแบงพื้นที่ทํากิจกรรมใหเหมาะสม และจัด
วางอุปกรณสําหรับทํากิจกรรม เชน เครื่อง/อุปกรณการออกกําลังกาย ไดเหมาะสม นอกจากนี้ มีโตะเกาอี้เพียงพอตอ
ผูมารับบริการ (ตารางที่ 34) 
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ตารางที่ 34  คาคะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจดานสถานที่ของผูมารับบริการแตละพื้นที่ ศอสช. 
n = 397 

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขา
สวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

1.  สถานที่ตั้งของ 
ศอสช.อยูใน
พื้นที่ท่ีสะดวก
ในการเดินทาง
มารับบริการ 

4.54 4.22 4.28 4.02 3.83 4.31 4.56 4.28 มาก 
 

2. ศอสช.มีพื้นที่
ใชสอยอยาง
กวางขวาง 

4.04 3.39 3.82 4.20 3.53 2.94 3.62 3.65 ปานกลาง 
 

3. ภายใน ศอสช. 
แบงพื้นที่             

4.10 3.97 3.93 3.91 3.37 3.94 4.27 3.97 มาก 
 

   ใชสอยอยาง         
    เปนระเบียบ         
4. ภายใน ศอสช.
แบงพื้นที่ใช
สอยเหมาะสม 

3.93 3.97 4.02 3.95 2.10 4.00 4.13 3.85 มาก 
 

   กับกิจกรรมที่จัด         

5. ภายใน ศอสช. มี
การจัดวาง
อุปกรณและ
แบงพื้นที่ทํา
กิจกรรม 
อยางเหมาะสม 

2.04 3.43 3.35 1.59 1.37 3.31 3.62 2.83 ปานกลาง 
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ตารางที่ 34  (ตอ) 
 

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

6. ศอสช. มีท่ีจอด
รถสําหรับผูใช 

    บริการอยาง
เพียงพอ 

7. ศอสช. มีโตะ 

4.40 
 
 
 
3.26 

3.23 
 
 
 
3.50 

3.91 
 
 
 
3.82 

4.50 
 
 
 
2.95 

3.47 
 
 
 
3.37 

3.43 
 
 
 
3.23 

2.42 
 
 
 
4.31 

3.62 
 
 
 
3.50 

ปานกลาง 
 
 
 
ปานกลาง 

และเกาอี้เพียงพอ   
สําหรับผูใชบริการ 

        

8. มีกระดานแจง
ขาวใหทราบ 

1.58 2.97 3.35 1.93 2.87 3.69 3.80 2.81 ปานกลาง 

ความเคลื่อนไหว 
ของ ศอสช. 

        

คาเฉลีย่รวม 3.49 3.59 3.81 3.38 2.99 3.61 3.84 3.56 ปานกลาง 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

 

 

จากการศึกษาในพื้นที่ พบวาในแตละ ศอสช. มีความแตกตาง ในเรื่องสถานที่ที่ใหบริการ 
ทั้งนี้เนื่องจาก ความพรอมของเจาภาพหลัก และความเอื้อในสถานที่ที่มีอยูตอการใหบริการ อาทิ ที่ ศอสช. 
เทศบาลตําบลบางระกํา ปจจุบันอาคารสถานที่ ศอสช. ยังอยูในระหวางการปรับปรุงอาคารตลาดสุขวัตน
เพื่อใชเปนสถานที่ทําการขยาย ศอสช.   ดังนั้นการดําเนินกิจกรรมของผูสูงอายุยังคงเปนการใชสถานที่ที่
เปนของชมรมสงเสริมสุขภาพเตาเตอ คือ ใชสถานที่สมาคมพอคา ไทย-จีน บางระกํา ซ่ึงเปนอาคารโลง
คอนขางเกาแตมั่นคง  ไมมีอุปกรณอะไรมากนัก หรือที่มีอยูก็เปนของสมาชิกชมรมสงเสริมสุขภาพเตาเตอ 
เปนผูหามาเอง เชน เครื่องเสียง อุปกรณตางๆ สําหรับใชระหวางการออกกําลังกาย สวนชมรมแอโรบิค ก็
ใชสถานที่ที่สวนสาธารณะ  ซ่ึงยังไมมีความพรอมในสถานที่ที่จะดําเนินกิจกรรม อยางไรก็ตามจากการ
พูดคุยกับผูมารวมกิจกรรมกลาววามีสถานที่ที่ใหทําไดเทานี้ สมาชิกของชมรมก็พอใจในระดับหนึ่ง ซ่ึง
คาดวาหากสถานที่แหงใหมเสร็จเรียบรอย นาจะมีสถานที่รองรับการดําเนินกิจกรรมไดดีและเหมาะสม
ระดับหนึ่ง  

สวนบาง ศอสช.ที่ผูมารับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากสถานที่อยูในที่ตั้งที่ 
เหมาะสมของชุมชนไปมาสะดวก และบางแหงคอนขางถาวรแลว แมจะคับแคบไป เชน ศอสช.กทม.เพชร
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ทองคํา  ซ่ึงสถานที่และการดําเนินกิจกรรมกอตั้งโดยประชาชนและสมาชิกในชมรมผูสูงอายุเองทั้งสิ้น 
โดยมีภาครัฐเขาไปสนับสนุนนอยมาก  สวน ศอสช. อบต. หนองเหียง ที่ผูมารับบริการมีความพึงพอใจ
มาก ถึงแมวาจะยังไมมีอาคารและสถานที่ที่ตั้งทําการอยางเปนหลักฐาน แตทางเจาภาพหลักรวมกับชมรม
ผูสูงอายุของตําบลไดใชสถานที่ของวัดหนองสังขประชาบํารุง (อยูใกลกับที่ทําการขององคการบริการ
สวนตําบลหนองเหียง)ซ่ึงมีสถานที่กวางและไมไกลจากหมูบานรอบๆ และท่ีหางออกไป ผูมารับบริการ
มาพบกันเพียงเดือนละครั้ง จึงยังไมมีปญหาในเรื่องความไมสะดวก หรือยงัไมกระทบตอการมารับบริการ
ในเรื่องกิจกรรม 

อยางไรก็ตาม องคการบริหารสวนตําบลหนองเหียงกําลังดําเนินการจะยายสถานที่ของ 
ศอสช. จากวัดหนองสังขประชาบํารุง ไปอยูที่โรงเรียนโพธิสําเภา แตจากการลงพื้นที่พบวายังไมมีการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับสถานที่ที่จะยายไปแตอยางไร และจากการพูดคุยกับผูมารับบริการบางทานบอกวาถา
ยายไปอยูที่แหงใหมอาจไปมาไมสะดวก   ดังนั้นการจัดเลือกพื้นที่จัดตั้ง ศอสช. จะเปนในพื้นที่ใดก็ตาม
ควรคํานึงถึงที่ตั้งที่เหมาะสมกับการเดินทางของผูสูงอายุที่มาใชบริการหรือรวมกิจกรรมดวย 

สําหรับ ศอสช. ในพื้นที่อ่ืนๆ เชน ศอสช. เทศบาลเมืองสกลนคร ศอสช. อําเภอเขาชัยสน นั้น
พบวา เปน ศอสช. ที่ไดรับการสนับสนุนจากเจาภาพหลักและหนวยงานที่สนับสนุนตั้งแตเร่ิมแรกตั้งเปน
อยางดี จึงมีสถานที่ในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามในปจจุบันพื้นที่และสถานที่
ของ ศอสช. ทั้ง 2 แหงที่ได คอนขางคับแคบ เนื่องจากมีสมาชิกของ ศอสช. มารวมทํากิจกรรมมากขึ้น 
ประกอบกับมีการใหบริการและจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นอีกหลายกิจกรรม ใหกับผูสูงอายุที่มารับบริการ จึงทํา
ให ศอสช.ทม. สกลนคร ตองตอเติมอาคารและปรับปรุงสถานที่โดยมีเทศบาลเมืองสกลนครให
งบอุดหนุน  สวน ศอสช.อําเภอเขาชัยสน ไดมีการเพิ่มและขยายกิจกรรมใหบริการกับผูสูงอายุเชนกัน 
ประกอบกับมีผูสูงอายุมาใชบริการเพิ่มมากขึ้น ทําใหสถานที่คับแคบไมเพียงพอในเวลาที่มีการจัดประชุม
ใหญเมื่อมีสมาชิกมาพรอมกัน หรือเวลาที่กิจกรรมที่ตองทําพรอมกัน 2-3 กิจกรรม สถานที่จะไมเพียงพอ 
ขณะนี้เพียงแตมีโครงการที่จะขยายอาคารตอออกไป แตยังขาดเงินสนับสนุนที่เพียงพอ 

สวนสถานที่ของ ศอสช. อบต. สามพระยา นั้นไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณของ 
อบต. ใหทําการปรับปรุงศาลาเอนกประสงคในหมูบานที ่7 ใหเปนที่ทํางานของศูนยฯขณะที่ทําการศึกษา
นั้น ตัวอาคารกอสรางสมบูรณ แตยังไมมีการแบงพื้นที่ทาํกิจกรรมอยางชัดเจน เนื่องจากมีการประชุมของ
ผูสูงอายุเดือนละ 1 คร้ังเทานั้น ประกอบกบัการทํากิจกรรมนั้นยังไปใชที่สถานีอนามัย จึงยังไมมปีญหาใน
การใชสถานที่ อยางไรก็ตามถึงอาคารแหงนี้จะอยูริมถนนไปมาสะดวก แตเฉพาะกบัผูสูงอายุหมู 7 - หมู 6 
เทานั้น สวนหมูบานรอบๆ ที่หางออกไปจะมาไมคอยสะดวก จึงมีผูสูงอายุมาไมมากนัก แตทาง ศอสช. 
อบต.สามพระยาแกปญหาโดยการนํารถยนตไปรับ ซ่ึงคลายกับ ศอสช.อ่ืนๆที่ใหบริการรับสงผูสูงอายุ
วันที่มีประชุม และรวมทํากิจกรรมประจําเดือน เชน ศอสช.ทม.สกลนคร  ศอสช.อบต.หนองเหียง เปนตน 
 
 
 
 
 



 

 

144 

 2)  ดานลักษณะกิจกรรมที่จัดให 
ผลการศึกษาความพึงพอใจตอลักษณะกิจกรรมที่จัดใหผูที่มารับบริการ ทั้ง 7 ศอสช. นั้นพบวา ผูมารับ

บริการทั้งหมด มีความพึงพอใจในระดับปานกลางตอลักษณะกิจกรรมที่ ศอสช.จัดใหโดยมีคาคะแนน
เฉลี่ย 27.10 มีคาคะแนนต่ําสุด 8 คะแนน สูงสุด 40 คะแนน และพบวา ผูมารับบริการมีความพึงพอใจ
ระดับมากคิดเปนรอยละ 34.3 พึงพอใจระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 56.4 และมีเพียงรอยละ 9.3 ที่มี
ความพึงพอใจระดับนอย    

เมื่อพิจารณาเปนรายพื้นที่ ศอสช. พบวามีเพียง 2 พื้นที่ ที่ผูมารับบริการมีความพึงพอใจมากตอ
ลักษณะกิจกรรมที่ ศอสช. จัดให คือ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีคาคะแนนเฉลี่ย 34.97 และ ศอสช.ทม. 
สกลนคร มีคาคะแนนเฉลี่ย 30.63 ที่เหลืออีก 5 พื้นที่ ผูมารับบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 29.11–20.60   แตอยางไรก็ตามมีขอสังเกตวาคาคะแนนเฉลี่ยของผูมารับบริการ
ของ  ศอสช. อบต . เขาสวนกวาง มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูระดับปานกลางคอนขางสูง เกือบจะเปนความพึง
พอใจระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 29.11 และทั้ง 3 ศอสช.ที่กลาวมาแลวมีคาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยรวม
ทั้งหมดดวย  (ตารางที่ 35) 
 

ตารางที่ 35  คะแนนความพึงพอใจของผูมารับบริการตอลักษณะกิจกรรมที่จัดให จําแนกตามพื้นที่  ศอสช.  
n = 397 

พื้นที่ ศอสช. 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

8.00 -18.66  
(ระดับนอย) 
 
 18.67-29.33 
(ระดับปานกลาง) 
 
 29.34-40.00  
(ระดับมาก) 

  21 
(30.0) 

 
48 

(68.6) 
 

1 
(1.4) 

  4 
(3.4) 

 
44 

(37.9) 
 

68 
(58.6) 

  1 
(1.8) 

 
30 

(52.6) 
 

26 
(45.6) 

4 
(9.1) 

 
38 

(86.4) 
 

2 
(4.5) 

  6 
(20.0) 

 
23 

(76.7) 
 

1 
(3.3) 

  - 
 
 

2 
(5.7) 

 
33 

(94.3) 

  1 
(2.2) 

 
39 

(86.7) 
 

5 
(11.1) 

37 
(9.3) 

 
224 

(56.4) 
 

136 
(34.3) 

รวม 70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 
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ศอสช. คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด X  SD  
ทต.บางระกํา 
ทม.สกลนคร 
อบต. เขาสวนกวาง 
อบต. หนองเหียง 
อบต. สามพระยา 
อําเภอเขาชัยสน 
กทม. เพชรทองคํา 

8 
14 
18 
17 
8 

29 
18 

30 
40 
40 
30 
30 
40 
36 

20.06 
30.63 
29.11 
24.61 
21.93 
34.97 
25.36 

4.51 
5.37 
4.94 
3.47 
4.65 
3.29 
3.21 

ภาพรวม 8 40 27.10 6.37 
 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผลการศึกษาในภาพรวมรายขอพบวา ผูมารับบริการทั้งหมด  
มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.39 ทั้งนี้มีเพียง 2 ศอสช. ที่ผูมารับบริการ 
มีความพึงพอใจระดับมาก คือ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน และ ศอสช.ทม.สกลนคร มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 
4.37 และ 3.83 ตามลําดับ ซ่ึงทั้ง 2 พื้นที่นี้มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมดวย ที่เหลืออีก 5 
ศอสช.นั้น ผูมารับบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ตอลักษณะกิจกรรมที่ทาง ศอสช.จัดใหโดยมี
คาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 3.64 - 2.56  

เมื่อพิจารณาในประเด็นที่ถามถึงกิจกรรมที่แตละ ศอสช. จัดกิจกรรมใหนั้นพบวา ผูมารับบริการมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา คาคะแนน
เฉล่ียรวมเทากับ 4.24 รองลงมาคือ กิจกรรมการใหบริการตรวจสุขภาพแกผูสูงอายุ คาคะแนนเฉลี่ยรวม
เทากับ 3.94   เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของกิจกรรมที่ ศอสช.จัดให ผูสูงอายุที่มารับบริการเห็นวา ศอสช.ในแต
ละแหงนั้น ไดจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผูสูงอายุอยางมาก  แตอยางไรก็ตามผูมารับบริการแสดงความพึง
พอใจระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 2.62 ในประเด็นที่กลาววา ศอสช.มีการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมกับคนตางวัย  เมื่อพิจารณาในแตละพื้นที่ ศอสช.พบวา ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางเพียง 2 ศอสช. คือ ศอสช.ทม.สกลนคร และ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง แตมีผูมารับบริการถึง 4 
ศอสช. ที่มีความพึงพอใจระดับนอย โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.24 - 1.61  แสดงใหเห็นวาเกือบทุก 
ศอสช. ยังมีกิจกรรมสําหรับผูตางวัยยังไมมากพอหรืออาจมีแตยังไมเหมาะสม ยกเวน ศอสช.อําเภอเขา  
ชัยสนแหงเดียวเทานั้น ที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจมาก คาคะแนนเฉลี่ยรวม 4.11 นอกจากนี้ยังพบวา
กิจกรรมที่จัดใหในลักษณะการเสรมิอาชีพนั้น ในภาพรวมจะเห็นวาผูรับบริการมีความพึงพอใจปานกลาง 
โดยคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 2.50) และหลายพื้นที่ ศอสช.มีความพึงพอใจในระดับนอยคือ ศอสช.ทต.  
บางระกํา  อบต.หนองเหียง  และกทม.เพชรทองคํา คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.97  1.48 และ 1.53 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 36)  

ดังนั้น ศอสช. ตามพื้นที่ตางๆ ควรไดพิจารณาถึงกิจกรรมที่ควรมีใหกับบุคคลตางวัยที่มาใช
บริการที่ศูนยฯใหเหมาะสมดวย จึงจะตรงตามวัตถุประสงคของการตั้ง ศอสช.  
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ตารางที่ 36  คาคะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการตอลักษณะกิจกรรมที่จัดใหแตละ 
      พื้นที่ ศอสช. 

n = 397 
คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชยั
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

1.  กิจกรรมเกี่ยวกบั
บริการตรวจ
สุขภาพ
ผูใชบริการ 

2.61 3.98 4.53 4.48 4.03 4.31 4.31 3.94 มาก 

2. กิจกรรม
เกี่ยวกับการ 

    อนุรักษ
ประเพณี
วัฒนธรรม 
และศาสนา 

3.71 4.25 4.54 4.64 3.47 4.63 4.49 4.24 มาก 
 

3. กิจกรรมเกี่ยวกบั
การแลกเปลี่ยน
ความรู / 
ประสบการณ
ระหวางผูสูงอายุ
และ คนตางวัย 

2.46 3.78 4.02 2.68 2.63 4.43 3.58 3.41 ปานกลาง 
 

4. กิจกรรมสงเสริม
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

1.80 4.14 3.65 2.14 2.20 4.46 2.09 3.08 ปานกลาง 

5. กิจกรรมการ
สงเสริมฝก
อาชีพเพื่อ 

   สรางรายได 

1.97 3.39 2.05 1.48 2.03 4.26 1.53 2.50 ปานกลาง 
 

6. มีกิจกรรม
หลายรูปแบบ
เพื่อผูสูงอายุ 
และผูตางวัย 

1.86 
 
 
 

3.66 
 
 
 

3.23 
 
 
 

2.93 
 
 
 

2.47 
 
 
 

4.34 
 
 
 

2.93 
 
 
 

3.09 
 
 
 

ปานกลาง 
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ตารางที่ 36 (ตอ) 
 

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร 
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

7. กิจกรรมที่จัด
เหมาะสมกับ
ผูสูงอาย ุ

8. กิจกรรมที่จัด
เหมาะสมกับ 
ผูตางวัย 

3.94 
 
 

2.24 

4.31 
 
 

3.12 

4.23 
 
 

2.86 

4.66 
 
 

1.61 

3.37 
 
 

1.76 

4.43 
 
 

4.11 

4.42 
 
 

2.00 

4.22 
 
 

2.62 

มาก 
 
 
   ปานกลาง 

คาเฉลีย่รวม 2.56 3.83 3.64 3.08 2.74 4.37 3.17 3.39    ปานกลาง 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 

 

3)  ดานลักษณะการใหบริการ 
     ผลการศึกษาความพึงพอใจลักษณะการใหบริการในภาพรวมของ 7 พื้นที่ ของผูมารับบริการที่ 

ศอสช. พบวา ผูมารับบริการทั้งหมดมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 31.83 
คะแนนต่ําสุด 13 คะแนน สูงสุด 50 คะแนน  และพบวา มีผูมารับบริการมีความพึงพอใจระดับปานกลาง
คิดเปนรอยละ 68.0 มีความพึงพอใจระดับมากคิดเปนรอยละ 22.4 และมีเพียงรอยละ 9.6 ที่ผูมารับบริการ
มีความพึงพอใจนอย  ซ่ึงในความพึงพอใจระดับนอยไมปรากฏวามีผูมารับบริการของพื้นที่ ศอสช.อําเภอ
เขาชัยสน และ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา 

เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละพื้นที่ ศอสช..พบวา มีเพียง 2 พื้นที่ ที่ผูมารับบริการมีความ
พึงพอใจในระดับมากตอลักษณะการใหบริการ คือ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน และ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา 
ซ่ึงมีคาคะแนนเฉลี่ย 41.69 และ 37.02 ตามลําดับ ที่เหลืออีก 5 พื้นที่พบวา ผูมารับบริการมีความพึงพอใจ
ระดับปานกลางมีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 32.39 – 23.50 (ตารางที่ 37) 
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ตารางที่ 37  คะแนนความพึงพอใจของผูมารับบริการตอลักษณะการใหบริการ จําแนกตามพื้นที่ ศอสช. 
 

พื้นที่ ศอสช. 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

10.00 – 23.33 
(ระดับนอย) 

 
23.34 – 36.67 
(ระดับปานกลาง) 
 
36.68 - 50.00  
(ระดับมาก) 

8 
(11.4) 

 
58 

(82.9) 
 
4 

(5.7) 

1 
(0.9) 

 
99 

(85.3) 
 

16 
(13.8) 

3 
(5.3) 

 
41 

(71.9) 
 

13 
(22.8) 

9 
(20.5) 

 
34 

(77.3) 
 
1 

(2.3) 

17 
(56.7) 

 
13 

(43.3) 
 
- 

- 
 
 
7 

(20.0) 
 

28 
(80.0) 

- 
 
 

18 
(40.0) 

 
27 

(60.0) 

38 
(9.6) 

 
270 

(68.0) 
 

89 
(22.4) 

รวม 
 

70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 

ศอสช. คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด X  SD  
ทต. บางระกํา 
ทม. สกลนคร 
อบต. เขาสวนกวาง 
อบต. หนองเหียง 
อบต. สามพระยา 
อําเภอเขาชัยสน 
กทม. เพชรทองคํา 
ภาพรวม 

17 
21 
22 
20 
13 
30 
27 
13 

40 
46 
48 
38 
31 
50 
49 
50 

29.20 
32.09 
32.39 
27.18 
23.50 
41.69 
37.02 
31.83 

4.73 
4.38 
6.28 
4.17 
4.32 
5.46 
5.24 
6.67 

 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ภาพรวมในรายขอ ของผูมารับบริการทั้ง 7 พื้นที่มีความพึง
พอใจตอลักษณะการใหบริการอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.18   เมื่อพิจารณาเปนพื้นที่
ศอสช.พบวา มี 2 พื้นที่ ศอสช. ที่ผูมารับบริการมีความพึงพอใจระดับมาก คือ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน และ
ศอสช.กทม.เพชรทองคํามีคาคะแนนเฉลี่ยตามลําดับ ดังนี้ 4.03 และ 3.70 สวนอีก 5 พื้นที่พบวา ผูมารับ
บริการมีความพึงพอใจตอลักษณะการใหบริการในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 3.24 – 2.35 
(ตารางที่ 38)  ตามลําดับดังนี้ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง คาคะแนนเฉลี่ย 3.24  ศอสช.ทม.สกลนคร คา
คะแนนเฉลี่ย 3.21  ศอสช.ทต.บางระกํา คาคะแนนเฉลี่ย 2.92  ศอสช.อบต.หนองเหียง คาคะแนนเฉลี่ย 
2.72 และ ศอสช.อบต.สามพระยา คาคะแนนเฉลี่ย 2.35 

แตอยางไรก็ตามเมื่อพจิารณาประเดน็ที่ถาม พบวา ผูมารับบริการมคีวามพึงพอใจในระดับมาก 
คือ ศอสช. เปดใหบริการทกุวัน (จันทร–ศุกร) เวลาที่ ศอสช. เปดใหบริการในวันธรรมดา (จันทร–ศุกร) 
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และพบวา มีความพึงพอใจมากในทุกพื้นที่ ศอสช. ในภาพรวมผูมารับบริการมีความพึงพอใจในระดับ
มากเชนกัน 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา มีความแตกตางกันบางพื้นที่ ดังนี้ ประเด็นเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมภายใน ศอสช. เปนไปอยางตอเนื่อง พบวา มี 6 พื้นที่ ศอสช. ที่ผูมารับบริการมีความพึงพอใจ
อยางมากไปทางคอนขางสูงมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 4.51–4.05 โดยมี ศอสช.อําเภอเขาชัยสนและ
ศอสช.กทม.เพชรทองคํามีคาคะแนนเฉลี่ยสูงเทากันคือ 4.51 และรองลงมา คือ ศอสช.ทต.บางระกํา และ 
ศอสช.ทม.สกลนคร  ศอสช.อบต.หนองเหียง และ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย
ตามลําดับ ดังนี้ 4.30 4.13 4.07 และ4.05 สวน ศอสช.อบต.สามพระยา พบวา ผูมารับบริการมีความพึง
พอใจในประเด็นนี้อยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ย 2.47 และอีกประเด็นหนึ่ง คือ กิจกรรมที่
ใหบริการตรงกับความตองการของผูมาใชบริการพบวา ในภาพรวมของ 7 พื้นที่ ศอสช. ผูมารับบริการมี
ความพึงพอใจในระดับมากคาคะแนนเฉลี่ย 3.77 และมี 4 พื้นที่ ศอสช. ที่ผูมารับบริการมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก คือ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง ศอสช.อบต.หนองเหียง ศอสช.กทม.
เพชรทองคํา และศอสช.ทม. สกลนคร โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 4.60–3.68 และอีก 2 พื้นที่ คือ 
ศอสช.ทต.บางระกํา และศอสช.อบต.สามพระยา ที่ผูมารับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง มี
คาคะแนนเฉลี่ย3.23 และ 3.17 ตามลําดับ (ตารางที่ 38) 

สําหรับประเด็นอื่นที่พบวา ผูมารับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
นั้นจะเปนประเด็นเกี่ยวกับการเปดใหบริการในวันและเวลาของวันหยุดเสารอาทิตยหรือวันหยุดนักขัต
ฤกษ ทั้งนี้เนื่องจากบาง ศอสช.ไมมีการเปดใหบริการในวันหยุดหรือมีเปดใหบริการบางตามวันสําคัญ 

นอกจากนี้เกี่ยวกับประเด็นอุปกรณมีพอเพียงกับจํานวนผูมารับบริการและการมีมุมหนังสือ
และมุมสําหรับทํากิจกรรมนั้นพบวา ผูมารับบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลางของภาพรวมและ
บางพื้นที่ เนื่องจากบาง ศอสช. นั้นยังไมมีอาคารที่ทําการถาวรเปนของศูนยฯเองหรือบาง ศอสช.กําลังอยู
ในระหวางการดําเนินการปรับปรุงอาคาร หรือบาง ศอสช.มีอาคารแลว แตยังไมดําเนินการจัดแบงพื้นทีท่าํ
กิจกรรม เปนตน   ดังนั้นจึงยังไมมีการจัดการแบงพื้นที่ในอาคารเพื่อรองรับในการทํากิจกรรมตาง ๆ รวม
ไปถึงการมีพื้นที่รองรับอุปกรณ เชน อุปกรณออกกําลังกาย และหรือ ศอสช.บางแหงมีพื้นที่นอยและคับ
แคบ จึงไมสามารถดําเนินการเรื่องนี้ไดดีเทาที่ควร 
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ตารางที่ 38  คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการตอดานลักษณะการใหบริการตามพื้นที่ 
      ศอสช. 

n = 397 
คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ   

 
ประเด็นคําถาม 

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. การเปดให 
บริการวันจันทร
ถึงวันศุกร 
2. การเปดให 
บริการทุกวัน
เสารและอาทิตย 
3. การใหบริการ
ทุกวันหยุดนักขัต
ฤกษ 
4. เวลาที่ให 
บริการของ
ศอสช.ในวัน
ธรรมดา 
5. เวลาที่ให 
บริการของ
ศอสช.ในวันหยุด
หรือวันนักขัต
ฤกษ 
6. กิจกรรมที่ให 
บริการนอก 
ศอสช. ตรงกับ
ความตองการ 
ของผูใชบริการ 
7. การจัด
กิจกรรมภายใน 
ศอสช.เปนไป
อยางตอเนื่อง 
 

4.64 
 
 
2.63 

 
 

1.97 
 

 
4.53 

 
 

 
2.50 

 
 
 
 
3.23 

 
 
 
 

4.30 
 
 
 
 
 
 

4.14 
 

 
2.21 

 
 

2.33 
 

 
3.91 

 
 

 
2.38 

 
 
 
 

3.68 
 
 
 

 
4.13 

 

4.21 
 

 
2.26 

 
 

2.32 
 

 
4.23 

 
 

 
2.33 

 
 
 
 

4.11 
 

 
 
 
4.05 
 

3.77 
 

 
1.23 

 
 

1.61 
 

 
3.93 

 
 

 
1.66 

 
 
 
 

4.11 
 
 
 

 
4.07 

 

3.77 
 

 
1.73 

 
 

1.67 
 

 
3.70 

 
 

 
1.70 

 
 
 
 

3.17 
 
 

 
 

2.47 
 

4.40 
 

 
3.89 

 
 

4.17 
 

 
4.31 

 
 

 
4.23 

 
 
 
 

4.60 
 
 
 
 

4.51 
 

 

4.07 
 

 
4.04 

 
 

3.64 
 

 
4.09 

 
 

 
4.00 

 
 
 
 

3.80 
 
 
 
 

4.51 
 

4.18 
 

 
2.50 

 
 

2.45 
 

 
4.11 

 
 

 
2.61 

 
 
 
 

3.77 
 
 
 
 

4.09 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 

 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
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ตารางที่ 38 (ตอ)  
 

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ   
 

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 

8. มีการเชิญ
วิทยากรมาให
ความรูแก
ผูใชบริการ 
9. อุปกรณมี
พอเพียงกับ
ผูใชบริการ เชน 
อุปกรณสําหรับ
ออกกําลังกาย 
10. มุมหนังสือมี
หนังสือ
หลากหลาย
ประเภทให
ผูใชบริการ 

2.13 
 
 
 

2.04 
 
 
 
 

1.23 

3.87 
 
 
 

2.97 
 
 
 
 

2.47 

3.74 
 
 
 

2.75 
 
 
 
 

2.39 

3.82 
 
 
 

1.68 
 
 
 
 

1.30 

2.80 
 
 
 

1.27 
 
 
 
 

1.23 

4.54 
 
 
 

3.00 
 
 
 
 

4.03 

2.91 
 
 
 

3.02 
 
 
 
 

2.93 

3.41 
 
 
 

2.51 
 
 
 
 

2.21 

ปานกลาง 
 

 
 

ปานกลาง 
 

 
 

 
นอย 

คาเฉลี่ยรวม 2.92 3.21 3.24 2.72 2.35 4.03 3.70 3.18 ปานกลาง 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 
ปาน
กลาง 

 
 

 

4)  ดานการใหบริการของบุคลากร ศอสช. 
      ผลการศึกษาภาพรวมความพึงพอใจตอการใหบริการของบุคลากร ศอสช.ของผูมารับบริการ
ใน 7 พื้นที่ ศอสช. พบวา ผูมารับบริการทั้งหมดมีความพึงพอใจในระดับมากมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
24.80 มีคะแนนต่ําสุด 6 คะแนน สูงสุด 30 คะแนน และพบวา มีจํานวนผูมารับบริการพึงพอใจระดับมาก
คิดเปนรอยละ 72.8 พึงพอใจในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 25.4  สวนผูมารับบริการที่มีความพึงพอใจ
ระดับนอยมีเพียงรอยละ 1.8 เทานั้น เมื่อพิจารณาเปนรายพื้นที่ พบวา มี ศอสช. 6 แหง ที่ผูมารับบริการพึง
พอใจในระดับมากตอการใหบริการของบุคลากร โดยมีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 27.77–24.27 ทั้งนี้มีศอสช.
อบต.เขาสวนกวาง มีคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจระดับมากสูงที่สุด คือ 27.77 รองลงมาคือศอสช. กทม.
เพชรทองคํามีคาคะแนนเฉลี่ย 26.44 ศอสช.อําเภอเขาชัยสนคาคะแนนเฉลี่ย 25.86 ศอสช.ทม. สกลนครมี
คาคะแนนเฉลี่ย 24.43 สวนศอสช.อบต.หนองหียง และศอสช.ทต.บางระกํามีคาคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกัน 
คือ 24.27 และ 24.13 ตามลําดับ สวน ศอสช.อบต.สามพระยาผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
มีคาคะแนนเฉลี่ย 19.20 (ตารางที่ 39) 
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ตารางที่ 39  คะแนนความพงึพอใจของผูมารับบริการตอดานการใหบริการของบุคลากร ศอสช. จําแนก 
    ตามพื้นที่ ศอสช. 

 

พื้นที่ ศอสช. 
 

คะแนน 
ความพึงพอใจ 

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

6.00-14.00 
(ระดับนอย) 
 
14.01-22.00 
(ระดับปานกลาง) 
 
22.01-30.00  
(ระดับมาก) 

3 
(4.3) 

 
19 

(27.1) 
 

48 
(68.6) 

- 
 

 
30 

(25.9) 
 

86 
(74.1) 

- 
 
 

4 
(7.0) 

 
53 

(93.0) 

- 
 
 

16 
(36.4) 

 
28 

(63.6) 

4 
(13.3) 

 
22 

(73.3) 
 

4 
(13.3) 

- 
 
 

4 
(11.4) 

 
31 

(88.6) 

- 
 
 
6 

(13.3) 
 

39 
(86.7) 

7 
(1.8) 

 
101 

(25.4) 
 

289 
(72.8) 

รวม 
 

70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 

ศอสช. คะแนนต่ําสุด  คะแนนสูงสุด              X             SD  
ทต.บางระกํา 
ทม.สกลนคร 
อบต.เขาสวนกวาง 
อบต.หนองเหียง 
อบต.สามพระยา 
อําเภอเขาชัยสน 
กทม.เพชรทองคํา 
ภาพรวม 

10 
15 
17 
16 
6 
19 
18 
6 

30 
30 
30 
30 
28 
30 
30 
30 

24.13 
24.43 
27.77 
24.27 
19.20 
25.86 
26.44 
24.80 

4.32 
3.72 
3.36 
4.07 
5.38 
3.05 
4.10 
4.43 

 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอผลการศึกษาในภาพรวมรายขอ (ตารางที่ 40) พบวา ผูมารับบริการ
ทั้งหมดของทุกพื้นที่ศอสช.พบวามีความพึงพอใจระดับมากตอการใหบริการของบุคลากรศอสช.มีคา
คะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.13 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของภาพรวมในแตละประเด็นคําถาม พบวา 
ทุกประเด็น คําถามที่เกี่ยวกับการใหบริการของเจาหนาที่นั้น ผูมารับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก
ทุกประเด็น คาคะแนนเฉลี่ยรวมอยูระหวาง 4.37 - 3.80 แตเมื่อพิจารณาในพื้นที่พบวาในแตละประเดน็นัน้
จะมีบางพื้นที่ที่ผูมารับบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเปนบางประเด็น เชน ประเด็นเกี่ยวกับ
เจาหนาที่ที่ใหบริการมีจํานวนพอเพียงกับผูมารับบริการที่ ศอสช.ทต.บางระกํามีความพึงพอใจปานกลาง 
คาคะแนนเฉลี่ย 3.39 ซ่ึงในความเปนจริงที่ ศอสช.แหงนี้ยังไมมีอาคารของ ศอสช.ที่แทจริง (กําลัง
ดําเนินการปรับปรุงอาคารตลาดสุขวัฒน) ดังนั้นการจัดกิจกรรมของ ศอสช.ทต.บางระกําภายใตชมรม
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สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุเตาเตอหรือชมรมแอโรบิคนั้น จึงเปนการดําเนินกิจกรรมโดยสมาชิกและ
คณะกรรมการของชมรมทั้งสิ้น ดังนั้น การดูแลกิจกรรม การจัดเตรียมอุปกรณ รวมถึงการดูแลเตรียมพื้นที่
ทํากิจกรรมและการทําความสะอาดสถานที่ สมาชิกของชมรมทั้ง 2 นี้เปนผูดําเนินการเอง ผูวิจัยคาดวา เมื่อ
อาคารตลาดสุขวัฒนไดดําเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบรอยแลว (ตามกําหนดของเทศบาลตําบลบางระกํา 
คือ เดือนมิถุนายน 2552) การจัดการบริหารเรื่องบุคลากรในการดูแลพื้นที่และการใหบริการกับผูมารับ
บริการจะดีขึ้น 

สําหรับ ศอสช.อบต.สามพระยานั้น ผูมารับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
บุคลากรนั้นอยูในระดับปานกลางทุกประเด็น โดยมีคาเฉลี่ยรวมอยูระหวาง 3.67 – 2.70 เนื่องมาจาก 
ศอสช.แหงนี้ผูมารับบริการยังคงใชบริการหรือมารวมกิจกรรมที่เคยมีตามปกติ ซ่ึงจัดบริการใหโดยสถานี
อนามัยและเจาหนาที่ที่สถานีอนามัยทั้ง 2 แหง ในพื้นที่ตําบลสามพระยา และมารวมกิจกรรมบางกิจกรรม
ที่ศอสช.จัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุในตําบลเดือนละครั้ง (วันที่ 23 ของทุกเดือน) ดังนั้น การประเมินความ
พึงพอใจจึงยังอยูในระดับดังกลาว หากศอสช.แหงนี้ไดจัดแบงพื้นที่ทํากิจกรรมและปรับปรุงบริเวณรอบ
อาคารศอสช.ใหดีแลวและดําเนินการใหมีเจาหนาที่ประจําที่ศอสช. ปญหาเกี่ยวกับบุคลากรที่ใหบริการคง
จะลดลงไปเชนกัน อาจกลาวไดวาความพึงพอใจระดับปานกลางของผูมารับบริการของ 2 ศอสช. ดังกลาว
นั้นนาจะเปนความพึงพอใจที่มีตอสมาชิกที่ชวยดูแลและจัดดําเนินการในสถานที่ดวยตนเอง (ศอสช.ทต.
บางระกํา) สวนศอสช.อบต.สามพระยานั้นนาจะเปนความพึงพอใจของผูมารับบริการตอบุคลากร/
เจาหนาที่ของสถานีอนามัยหรือเจาหนาที่ อบต. ซ่ึงจัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุในนามของ ศอสช.อบต.
สามพระยามากกวาจะเปนเจาหนาที่ดูแลการใหบริการศอสช.จริง เพราะยังไมมีการดําเนินการเรื่องนี้ 
 

ตารางที่ 40  คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการตอการใหบริการของบุคลากร ศอสช.  
        ตามพื้นที่ ศอสช. 

n = 397 
คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ   

 
ประเด็นคําถาม 

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 

  พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

1. เจาหนาที่ที่ 
ใหบริการมี 
จํานวนพอเพียง 

3.39 
 

3.82 
 

4.58 
 

3.95 
 

2.43 
 

3.83 4.18 3.80 มาก 
 

2. เจาที่ดูแลเอาใจ 
ใสผูใชบริการ เปน
อยางดี 

4.19 4.10 4.67 4.32 3.67 4.31 4.49 4.25 มาก 
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ตารางที่ 40  (ตอ) 
 

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ   
 

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 

พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

3. เจาหนาที่พูดจา
สุภาพเรียบรอย 
4. เจาหนาที่
ใหบริการดวย
ความกระตือรือรน 
5. เจาหนาที่
ปรับปรุง พัฒนา
อาคารสถานที่และ
อุปกรณของศูนยฯ
ใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน 
6. เจาหนาที่ปฏิบัติ
หนาที่ตรงตามเวลา
เปดและปดการ
ใหบริการของ
ศอสช. 

4.36 
 

4.27 
 
 

3.71 
 
 
 
 
 

4.21 
 
 
 
 

4.24 
 

4.14 
 
 

4.04 
 
 
 
 
 

4.09 

4.68 
 

4.68 
 
 

4.60 
 
 
 
 
 

4.56 

4.55 
 

4.36 
 

 
3.25 

 
 

 
 
 

3.84 

3.63 
 

3.67 
 

 
2.70 

 
 
 
 
 

3.10 

4.49 
 
4.46 

 
 
4.43 

 
 
 
 
 

4.34 

4.53 
 

4.49 
 

 
4.36 

 
 
 
 
 

4.40 

4.37 
 
4.30 

 
 
3.94 

 
 
 
 
 

4.13 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 

มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.02 4.07 4.63 4.05 3.20 4.31 4.41 4.13 มาก 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

มาก มาก มาก มาก 
ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก 
 
 

 

5)  ดานงบประมาณ  
      ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมารับบริการตองบประมาณของศอสช. ทั้ง 7 พื้นที่  พบวาผู

มารับบริการทั้งหมดมีความพึงพอใจระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ย 15.03 มีคะแนนต่ําสุด 5 คะแนน 
สูงสุด 25 คะแนน และพบวามีจํานวนผูมารับบริการมีความพึงพอใจระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 67.8  
มีความพึงพอใจระดับมากคิดเปนรอยละ 16.3 มีความพึงพอใจระดับนอย คิดเปนรอยละ 15.9 เมื่อพิจารณา
เปนรายพื้นที่พบมีเพียงพื้นที่เดียวที่มีความพึงพอใจระดับมาก คือ ศอสช. อําเภอเขาชัยสน มีคาคะแนน
เฉลี่ย 18.57  ที่เหลืออีก 6 พื้นที่ ศอสช.  ผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับปานกลางตองบประมาณที่ 
ศอสช.ไดรับ จากแหลงตางๆ โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 16.15–12.29 และมี 2 พื้นที่ ศอสช.ที่มีคา
คะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง ที่นอยที่สุดที่ใกลเคียงกัน คือ ศอสช. อบต.สามพระยา มีคาคะแนนเฉลี่ย 
12.33 และศอสช.ทต.บางระกํา มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 12.29  (ตารางที่ 41) 
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ตารางที่ 41 คะแนนความพึงพอใจของผูมารับบริการตองบประมาณ จําแนกตามพื้นที่ ศอสช.  
 

พื้นที่ ศอสช. 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

5.00 -11.66  
(ระดับนอย) 
 
 11.67-18.33 
(ระดับปานกลาง) 
 
 18.34-25.00  
(ระดับมาก) 

  30 
(42.9) 

 
40 

(57.1) 
 

- 
 

  11 
(9.5) 

 
78 

(67.2) 
 

27 
(23.3) 

  4 
(7.0) 

 
42 

(73.7) 
 

11 
(19.3) 

  4 
(9.1) 

 
34 

(77.3) 
 

6 
(13.6) 

  8 
(26.7) 

 
21 

(70.0) 
 

1 
(3.3) 

  1 
(2.9) 

 
18 

(51.4) 
 

16 
(45.7) 

  5 
(11.1) 

 
36 

(80.0) 
 

4 
(8.9) 

  63 
(15.9) 

 
269 

(67.8) 
 

65 
(16.3) 

รวม 70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 

ศอสช. คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด X  SD  
ทต. บางระกํา 
ทม. สกลนคร 
อบต. เขาสวนกวาง 
อบต. หนองเหียง 
อบต. สามพระยา 
อําเภอเขาชัยสน 
กทม.  เพชรทองคํา 

5 
6 
10 
10 
5 
11 
9 

18 
25 
20 
25 
19 
24 
23 

12.29 
16.15 
15.23 
15.09 
12.33 
18.57 
15.11 

2.94 
3.60 
2.76 
3.04 
2.84 
3.24 
2.81 

ภาพรวม 5 25 15.03 3.62 
 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผลการศึกษาในภาพรวมของรายขอพบวามี  ผูมารับบริการเพียง 1 
ศอสช. ที่มีความพึงพอใจระดับมากเกี่ยวกับงบประมาณคือ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.71 
สวนที่เหลืออีก 6 พื้นที่ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.01 เมื่อ
พิจารณาในแตละพื้นที่พบวาผูมารับบริการใน 6 ศอสช.มีความพึงพอใจระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนน
เฉลี่ยระหวาง  3.23 – 2.46 เรียงตามลําดับพื้นที่ดังนี้ ศอสช. ทม.สกลนครมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.23 
ศอสช. อบต.เขาสวนกวางมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.05 ศอสช.อบต.หนองเหียง และศอสช.กทม.เพชรทองคํา มี
คาคะแนนเฉลี่ยเทากัน คือ 3.02 สวนศอสช.อบต.สามพระยาและศอสช. ทต.บางระกํามีคาคะแนนเฉลี่ยที่
ใกลเคียงกัน คือ 2.47 และ 2.46 ตามลําดับ (ตารางที่ 42) 

เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละประเด็นพบวา ในประเด็นที่ไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากหนวยงานทองถ่ินนั้น มีเพียงผูมารับบริการที่ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา มีความพึงพอใจระดับนอยมาก
ที่สุด ใน 7 ศอสช. โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 1.56 เทานั้น ในขณะที่ ศอสช. อ่ืน ผูมารับบริการมีความพึงพอใจ
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ระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.56 – 2.43 ซ่ึงการศึกษาเชิงปริมาณผลการศึกษาความพึงพอใจ
ระดับนอยของผูรับบริการที่ ศอสช.กทม.เพชรทองคํานี้ สอดคลองกับการศึกษาสัมภาษณเชิงลึกที่
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ และสมาชิกของศอสช.แหงนี้ที่กลาววา   ไมเคยไดรับเงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐ เงินงบประมาณที่ใชในกิจกรรมของศอสช.แหงนี้เปนการหางบประมาณโดยคณะกรรมการ และ
สมาชิกชวยกันนับวาเปนการพึ่งตนเองของสมาชิกชมรมผูสูงอายุกทม.เพชรทองคําอยางแทจริง  โดยมี
การบริจาคจากสมาชิก หรือกรรมการบางทานติดตอขอสนับสนุนจากภาคเอกชน  หรือไดรับการ
สนับสนุนจากนักการเมืองทองถ่ินซึ่งบริจาคโดยสวนตัว   
 

ตารางที่ 42  คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจดานงบประมาณของผูมารับบริการ ตามพื้นที่ ศอสช.     
 

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. จํานวนงบประมาณที่   
    ไดรับการสนับสนุน 
    จากองคกร 
    ปกครองทองถิ่น 
 

2.43 3.41 3.56 3.48 3.07 3.49 1.56 3.04 ปานกลาง 
 

2. จํานวนงบประมาณ 
    ที่ไดรับการ  
    สนับสนุนจากแหลง 
    ตาง  ๆเชน ชมรม 
    ผูสูงอายุ 
 

18.7 2.76 2.82 3.07 2.03 3.60 3.51 2.75 ปานกลาง 
 

3. มีการจัดกิจกรรมพิเศษ 
    เพื่อหารายไดมา 
    สนับสนุน ศอสช. 
 

2.49 2.84 1.75 1.45 1.30 3.63 2.76 2.41 ปานกลาง 
 

4. งบประมาณที่ไดรับ 
    จากแหลงตางๆนําไป 
    ใชใหเกิดประโยชน 
     แกผูใชบริการ 

3.20 3.78 3.70 3.75 3.13 4.29 3.80 3.66 ปานกลาง 
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ตารางที่ 42 (ตอ)     
 

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับความ
พึงพอใจ 

5. งบประมาณที่ได 

    รับจากแหลงตางๆ  

    มีพอเพียงแกการ 

    จัดกิจกรรมให 

    ผูใชบริการ 

2.30 3.35 3.39 3.34 2.80 3.57 3.49 3.16 ปานกลาง 
 

คาเฉลี่ยรวม 2.46 3.23 3.05 3.02 2.47 3.71 3.02 3.01 ปานกลาง 

ระดับความ  
พึงพอใจ 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 

 

หากพิจารณาโดยรวมแลว จะเห็นวาเกือบทุก ศอสช. จะไดรับเงินสนับสนุนจากเจาภาพหลัก
ที่เปนหนวยงานสวนทองถ่ินมากบาง–นอยบางตามแตฐานะขององคกรสวนทองถ่ินนั้นๆ จากการศึกษา
ทั้งการสัมภาษณเชิงลึกและเชิงปริมาณอาจกลาวไดวา ศอสช. ที่มีพื้นที่อยูในความรับผิดชอบเจาภาพหลัก
ท่ีเปนเทศบาลไมวาจะเปนเทศบาลตําบลหรือเทศบาลเมือง จะไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี ประกอบกับ
ผูบริหารองคกรสวนทองถ่ินในระดับนี้มีความเขาใจในงานสวัสดิการสังคมที่มีตอผูสูงอายุดวย  จึงใหการ
สนับสนุนเปนอยางดี แตอยางไรก็ตามสําหรับเจาภาพหลักที่เปนองคกรสวนทองถ่ินระดับตําบล หรือที่
เรียกวา อบต. นั้นจากการศึกษาในพื้นที่พบวาสวนใหญผูบริหาร อบต. แตละพื้นที่นั้นมีความเขาใจตอ
บริการสวัสดิการสังคมที่มีตอผูสูงอายุ ที่ชัดเจนและลึกซึ้งตางกัน โดยเฉพาะโครงการนํารองศูนย
อเนกประสงคฯ นี้ บางพื้นที่อาจยังไมทราบถึงวัตถุประสงคที่ชัดเจนและลึกวาถาจัดตั้งและมีการดูแล
บริหารจัดการใหดีจะเกิดผลที่ยั่งยืนอยางไรตอผูสูงอายุในชุมชน นอกเหนือไปจากการใหบริการตรวจ
สุขภาพ ใหเบี้ยยังชีพ หรือแจกผาหม เทานั้น เปนตน ดังนั้นบางพื้นที่จึงยังไมไดมีความสนใจที่จะใหการ
สนับสนุนเทาที่ควรในเรื่องการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมหรือตลอดจนสนับสนุนปจจัยที่เอื้อตอ
โครงการนี้และหรือการ 
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของอันอาจจะเอื้อประโยชนตอ ศอสช.ได เชน งบประมาณ หรือการจัด
อาคารสถานที่ใหมีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมและผูสูงอายุ เพราะการจะจัดกิจกรรมหรือ
โครงการใหผูสูงอายุในชุมชนนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการสนับสนุนจากองคกรสวนทองถ่ิน ซ่ึง
คือเจาภาพหลักที่จะตองคอยสนับสนุนดานงบประมาณ เพราะหากจะใหคณะกรรมการบริหารงานของ 
ศอสช.มีสวนหารายไดพิเศษมาเสริมดวยคงจะทําไดยาก จะเห็นไดจากผลการศึกษาในประเด็น “มีการจัด
กิจกรรมพิเศษเพื่อหารายไดมาสนับสนุน ศอสช.” นั้น มีการปฏิบัติในกิจกรรมนี้เพียง 3 พื้นที่ ศอสช.        
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ดวยกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความพรอมในศักยภาพของ ศอสช.นั้นมีมากนอยตางกันหรือศักยภาพของ
คณะกรรมการบริหารรวมไปถึงสมาชิกที่อาจมีหรือไมมีศักยภาพพอที่จะดําเนินการหารายไดพิเศษได   
ดังนั้น ในการจัดตั้ง ศอสช. ใหมท่ีจะลงพื้นท่ีใด จะตองพิจารณาใหถองแทถึงเจาภาพหลักท่ีจะเขามา
รับผิดชอบโครงการ ศอสช. ในหลายดานดวยกันอาทิ สถานที่ บุคลากรที่จะเขามารับบริการ งบประมาณ 
และ โดยเฉพาะความพรอมของผูบริหารในองคกรสวนทองถิ่นท่ีจะรับแนวคิดนี้ดวย ท้ังในเรื่องความ
เขาใจในการจัดสวัสดิการสังคมท่ีมีตอผูสูงอายุและเกี่ยวกับเรื่อง ศอสช. โดยเฉพาะแนวคิดการใหบริการ
สวัสดิการทางสังคมโดยผานศูนยอเนกประสงคฯ ตลอดจนความรูความเขาใจในแนวทางการพัฒนาสงัคม
ดวยโดยเฉพาะการจัดบริการสวัสดิการทางสังคมซึ่งเปนเรื่องท่ีทางรัฐจะตองจัดทําใหดีและมี
ประสิทธิภาพมากกวาท่ีปฏิบัติกันอยูในปจจุบัน  มิใชพิจารณาจากความพรอมในเรื่องงบประมาณอยาง
เดียว แตอยางไรก็ตามเรื่องการสนับสนุนทางงบประมาณก็ยังเปนเรื่องท่ีสําคัญอยูเชนกัน 

 

6)  ดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ 
      ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมารับบริการตอการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการทั้ง  

7 ศอสช. พบวาในภาพรวมผูมารับบริการทั้งหมดมีความพึงพอใจระดับปานกลางตอการกําหนด
กลุมเปาหมายที่มารับบริการ มีคาคะแนนเฉลี่ย 14.56  มีคะแนนต่ําสุด 4 คะแนน สูงสุด 20 คะแนน และ
พบวาจํานวนผูมารับบริการที่มีความพึงพอใจระดับมากคิดเปนรอยละ 50.9 มีความพึงพอใจระดับปาน
กลางคิดเปนรอยละ 41.8 และมีเพียงรอยละ 7.3 ที่ผูมารับบริการมีความพึงพอใจระดับนอย   

      เมื่อพิจารณาเปนรายพื้นที่พบวา มี 3 พื้นที่ ศอสช. ที่มีความพึงพอใจระดับมาก ตามลําดับดังนี้ 
ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีคาคะแนนเฉลี่ย 16.54 ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง มีคาคะแนนเฉลี่ย 16.28 และ 
ศอสช.ทม.สกลนคร มีคาคะแนนเฉลี่ย 15.44  ที่เหลืออีก 4 พื้นที่ศอสช.มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน ดังนี้ ศอสช.อบต.หนองเหียง มีคาคะแนนเฉลี่ย 13.91 ศอสช.กทม.
เพชรทองคํา มีคาคะแนนเฉลี่ย 13.36  ศอสช. ทต.บางระกํา มีคาคะแนนเฉลี่ย 13.04 สวน ศอสช.อบต.สาม
พระยา มีคาคะแนนเฉลี่ยเพียง 11.83 (ตารางที่ 43) 
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ตารางที่ 43  คะแนนความพึงพอใจของผูมารับบริการตอการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ 
      จําแนกตามพื้นที่ ศอสช.  

 

พื้นที่ ศอสช. 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

4.00 - 9.33 
(ระดับนอย) 

 
9.34 - 14.67 

(ระดับปานกลาง) 
 

14.68 - 20.00 
(ระดับมาก) 

  11 
(15.7) 

 
34 

(48.6) 
 

25 
(35.7) 

  3 
(2.6) 

 
38 

(32.8) 
 

75 
(64.7) 

  2 
(3.5) 

 
15 

(26.3) 
 

40 
(70.2) 

  2 
(4.5) 

 
24 

(54.5) 
 

18 
(40.9) 

  5 
(16.7) 

 
22 

(73.3) 
 

3 
(10.0) 

- 
 
 

9 
(25.7) 

 
26 

(74.3) 

6 
(13.3) 

 
24 

(53.3) 
 

15 
(33.3) 

29 
(7.3) 

 
166 

(41.8) 
 

202 
(50.9) 

รวม 70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 

ศอสช. คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด X  SD  
ทต.บางระกํา 
ทม.สกลนคร 
อบต.เขาสวนกวาง 
อบต.หนองเหียง 
อบต.สามพระยา 

  อําเภอเขาชัยสน 
กทม. เพชรทองคํา 

4 
8 
9 
9 
4 

10 
8 

20 
20 
20 
20 
17 
20 
20 

13.04 
15.44 
16.28 
13.91 
11.83 
16.54 
13.36 

3.47 
2.01 
3.30 
2.59 
3.27 
2.67 
3.34 

ภาพรวม 4 20 14.56 3.30 
 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  ผลการศึกษาในภาพรวมรายขอพบวา ผูมารับริการทั้งหมดมีความ
พึงพอใจระดับปานกลางในการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 3.64 แต
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในแตละพื้นที่ พบวามี 3 พื้นที่ ศอสช. ที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ดังนี้ 
ศอสช. อําเภอเขาชัยสน มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 4.14 ศอสช. อบต.เขาสวนกวาง มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 4.07  
และศอสช.ทม.สกลนคร มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 3.86 ที่เหลือ อีก 4 พื้นที่ ศอสช.  มีความพึงพอใจระดับ 
ปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยรวม ระหวาง 3.34–2.96  โดยมีพื้นที่ ศอสช.อบต.หนองเหียง มีคาคะแนน
เฉลี่ยรวม 3.48 ศอสช.กทม.เพชรทองคํา มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 3.34  ศอสช. เทศบาลตําบลบางระกํา  มีคา
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.26 และ ศอสช.อบต.สามพระยา มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 2.96  (ตารางที่ 44)  

จากการพิจารณาประเด็นคําถามเปนรายขอพบวา ประเด็นที่ ศอสช. กําหนดกลุมเปาหมาย
หลักที่ใหบริการ ไดแกผูสูงอายุ บุคคลในครอบครัวผูสูงอายุ และผูดูแลผูสูงอายุ นั้น ผูมารับบริการ
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ทั้งหมด มีความพึงพอใจระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.15 โดยมีผูมารับบริการใน 6 พื้นที่  ศอสช.มีความ
พึงพอใจระดับมาก ดังนี้ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.47  ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง มีคา
คะแนนเฉลี่ย 4.61 ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.34 ศอสช.อบต.หนองเหียง มีคาคะแนน
เฉลี่ย 4.25 และ ศอสช.เทศบาลเมืองสกลนครมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.15   สวน ศอสช.เทศบาลตําบลบางระกํา 
มีความพึงพอใจระดับระดับปานกลางในประเด็นนี้ โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.60 สวนประเด็นที่มีการ
กําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ โดยกําหนดกลุมเปาหมายรองคือ เด็ก เยาวชน สตรี คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผูมารับบริการทั้งหมด อยูที่ระดับปานกลางมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.64 โดยมีศอสช. 3 พื้นที่
ที่ผูมารับบริการมีความพึงพอใจระดับมาก คือ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.03  ศอสช. 
อบต.เขาสวนกวางมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.98 และศอสช.เทศบาลเมืองสกลนคร มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 
3.56 –3.37 และสําหรับประเด็นการกําหนดกลุมเปาหมายที่ใหคนทุกวัยทุกอาชีพในชุมชนมารับบริการที่ 
ศอสช. ไดเชนกันนั้น พบวา ในภาพรวมผูมารับบริการทั้ง 7 ศอสช. มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.67 และมี 3พื้นที่ศอสช. ที่มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน 
มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.17 ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.02 และศอสช.อบต.หนองเหียง มีคา
คะแนนเฉลี่ย 3.75 ที่เหลือ 4 ศอสช. นั้นมีความพึงพอใจระดับปานกลางตอประเด็นนี้ โดยมีคาคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 3.66–3.13  

แตอยางไรก็ตามเปนที่นาพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวกับผูใชบริการตางวัย ทํากิจกรรมรวมกัน
กับผูสูงอายุไดเปนอยางดี  ผลการศึกษาในภาพรวมของประเด็นนี้พบวา ผูมารับบริการมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.09 โดยมี 2 พื้นที่ศอสช. ที่ผูมารับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก 
คือ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน และศอสช.ทม.สกลนครที่มีคาคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันตามลําดับดังนี้ 4.00  
และ 3.91 นอกจากนี้พบวา มี 3 พื้นที่ ศอสช.ที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 3.67 -2.53 ตามลําดับพื้นที่ดังนี้ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง  ศอสช.อบต.หนองเหียง และ 
ศอสช.ทต.บางระกํา แตอยางไรก็ตามพบวามีเพียง 2 ศอสช.เทานั้นที่ผูมารับบริการมีความพึงพอใจระดับ
นอย คือ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา มีคาคะแนนเฉลี่ย 1.98 และ ศอสช.อบต.สามพระยา มีคาคะแนนเฉลี่ย 
1.57 (ตารางที่ 44) จากการสัมภาษณเชิงลึกทําใหทราบวา ศอสช.กทม.เพชรทองคําเนนใหบริการผูสูงอายุ
เทานั้น แตมีลูกหลานตามมาก็ได แตสวนใหญมาเปนเพื่อนเฉยๆ สวน ศอสช.อบต.สามพระยานั้น มีการ
เนนผูสูงอายุเชนกัน คาดวาสําหรับ ศอสช.อบต.สามพระยา หากมีการจัดการบริหารที่ดี คงจะดําเนินการ 
ศอสช.เปนไปตามวัตถุประสงคได 
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ตารางที่ 44  คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการตอการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับ 
          บริการแตละพื้นที่ ศอสช. 

          n = 397 
คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ   

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. กลุมเปาหมายหลัก 

     ที่ศอสช. กําหนด 

     ใหบริการไดแก  

     ผูสูงอายุ บุคคลใน 

     ครอบครัวผูอายุ  

     และ ผูดูแลผูสูงอายุ 

3.60 4.15 4.61 4.25 3.77 4.34 4.47 4.15 มาก 
 

2. กลุมเปาหมายรอง 

    ที่ศอสช.กําหนด 

    ใหบริการ ไดแก  

    เด็ก เยาวชน สตรี 

3.37 3.73 3.98 3.36 3.37 4.03 3.56 3.64 ปานกลาง 

3. กําหนดกลุม 

    เปาหมายที่ใหคน 

    ทุกวัยทุกอาชีพ 

    ในชุมชนมา 

    รับบริการ 

3.54 3.66 4.02 3.75 3.13 4.17 3.36 3.67 ปานกลาง 

4. ผูใชบริการตางวัย 

    ทํากิจกรรม     

    รวมกันกับ 

    ผูสูงอายุได 

    เปนอยางดี 

2.53 3.91 3.67 2.55 1.57 4.00 1.98 3.09 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.26 3.86 4.07 3.48 2.96 4.14 3.34 3.64 ปานกลาง 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 

 

หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นวาผูมารับบริการครึ่งหนึ่ง (รอยละ50.9) ของผูมารับบริการมี
ความพึงพอใจระดับมากในการกําหนดกลุมเปาหมายใหมารับบริการที่ ศอสช. แตอยางไรตามจะเห็นได
วาในแตละศอสช.นั้นมีกิจกรรมที่ตางกันที่จัดทํารวมกันระหวางผูตางวัยกับผูสูงอายุ โดยที่ผูรับบริการยังมี
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ความพึงพอใจในระดับปานกลาง และระดับนอย จากการศึกษาในเชิงลึกทําใหทราบวาบาง ศอสช.ไมมี
กิจกรรมสําหรับผูตางวัย ทั้งนี้เปนเพราะ ศอสช.นั้นๆ เนนเฉพาะกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุเทานั้นเชน 
ศอสช. กทม.เพชรทองคํา  แตที่สังเกตจากการลงพื้นที่พบวา เกือบทุก ศอสช.นั้นพยายามมีกิจกรรมที่ใหผู
ตางวัย ไดเขารวมกิจกรรมดวย เชน ศอสช.ทต.บางระกํา โดยชมรมแอโรบิคนั้น จะมีผูมารับบริการทั้งที่
เปนผูสูงอายุและผูตางวัย (วัยรุน และวัยหนุมสาว) ฯลฯ  สําหรับ ศอสช.ทม.สกลนคร และ ศอสช.อําเภอ
เขาชัยสนนั้นไดจัดใหมีกิจกรรมที่สามารถทํารวมกันไดระหวางผูสูงอายุกับผูตางวัยไดดี เชนที่ ศอสช.ทม.
สกลนคร มีกิจกรรมการถายทอดภูมิปญญาเกี่ยวกับการจัดทําบายศรี ดนตรีไทย เปนตน สวนศอสช.อําเภอ
เขาชัยสนมีกิจกรรมการถายทอดการรํามโนราห โดยวิทยากรที่เปนกรรมการของศูนยฯ ใหกับเด็กนักเรียน
ในโรงเรียน และมีการสอนถายทอดความรูเกี่ยวกับการฝกทําเครื่องแตงตัวมโนราห เปนตน นอกจากนี้ 
ศอสช.อําเภอเขาชัยสนยังมีกิจกรรมที่เปนการปฏิบัติรวมกันระหวางผูสูงอายุกับผูตางวัยและรวมไปถึงตาง
อาชีพดวยซ่ึงไดผลดี  คือโครงการกิจกรรมเดินไปคุยไป พัฒนาใจ พัฒนากาย (ดูรายละเอียดในสถานภาพ
ของศอสช.อําเภอเขาชัยสน) 
 

7)  ดานการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการดําเนินงาน 
      ผลการศึกษาความพึงพอใจดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินงานหรือคณะ

กรรมการบริหารศูนยฯ ของผูมารับบริการทั้ง 7 ศอสช.นั้น พบวา ผูมารับบริการทั้งหมดมีความพึงพอใจ
ตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ในระดับปานกลาง (คอนขางสูง) มีคาคะแนนเฉลี่ย 36.57 มีคะแนน
ต่ําสุด 10 คะแนน สูงสุด 50 คะแนน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาจํานวนผูมารับบริการมีความพึง
พอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละ 55.17 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 37.03 และมี
ความพึงพอใจในระดับนอยเพียงรอยละ 7.8   

      เมื่อพิจารณาเปนรายพื้นที่ พบวาพื้นที่ศอสช.ที่มีผูมารับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก
ตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ตามลําดับดังนี้ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน คาคะแนนเฉลี่ย 
43.06  ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง คาคะแนนเฉลี่ย 41.51  ศอสช.ทม.สกลนคร คาคะแนนเฉลี่ย 39.40  
ศอสช.อบต.หนองเหียง คาคะแนนเฉลี่ย 38.64 มีศอสช. 3 พื้นที่ ที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางตอการปฏิบัติงานฯ ดังนี้ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา คาคะแนนเฉลี่ย 36.00  และ ศอสช.ทต.บาง
ระกํา คาคะแนนเฉลี่ย 30.40 และมีเพียง 1 ศอสช. คือ ศอสช.อบต.สามพระยา ที่ผูรับบริการมีความพึง
พอใจในระดับนอย คาคะแนนเฉลี่ย 21.70 (ตารางที่ 45) 
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ตารางที่ 45  ความพึงพอใจของผูมารับบริการตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินงาน  
          จําแนกตามพื้นที่ ศอสช. 

 

พื้นที่ ศอสช. 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

10.00  - 22.33 
(ระดับนอย) 

 
23.34 - 36.67 

(ระดับปานกลาง) 
 

36.68 - 50.00 
(ระดับมาก) 

  8 
(11.4) 

 
55 

(78.6) 
 

7 
(10.0) 

 - 
 

 
34 

(29.3) 
 

82 
(70.7) 

 - 
 

 
11 

(19.3) 
 

46 
(80.7) 

 3 
(6.8) 

 
10 

(22.7) 
 

31 
(70.5) 

 20 
(66.7) 

 
10 

(33.3) 
 

- 
 

- 
 
 

2 
(5.7) 

 
33 

(94.3) 

- 
 
 

25 
(55.6) 

 
20 

(44.4) 

31 
(7.8) 

 
147 

(37.03) 
 

219 
(55.17) 

รวม 70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 

ศอสช. คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด X  SD  
ทต.บางระกํา 
ทม.สกลนคร 
อบต.เขาสวนกวาง 
อบต.หนองเหียง 
อบต.สามพระยา 
อําเภอเขาชัยสน 
กทม. เพชรทองคํา 

10 
26 
29 
23 
10 
35 
27 

41 
50 
50 
50 
28 
50 
48 

30.04 
39.40 
41.51 
38.64 
21.70 
43.06 
36.00 

5.90 
5.16 
5.19 
6.31 
4.25 
4.35 
4.38 

ภาพรวม 10 50 36.57 7.84 
 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาในภาพรวมรายขอ ผูมารับบริการ ศอสช.ทั้งหมดมีความพึง
พอใจระดับปานกลางตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 3.66 และพบวามี 4 
พื้นที่ ที่ผูมารับบริการมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯในระดับมากตามลําดับดังนี้ 
ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.31 ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 4.15 
ศอสช.ทม.สกลนครมีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 3.94 และ ศอสช.อบต.หนองเหียงมีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 3.86 ที่
เหลือมี 2 พื้นที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับปานกลาง คือ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา มีคาคะแนนเฉลี่ย
รวม 3.60 และ ศอสช.ทต.บางระกํามีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 3.00 และพื้นที่ ศอสช.อบต.สามพระยาผูเขารับ
บริการมีความพึงพอใจในระดับนอย มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 2.17  

เมื่อพิจารณาในประเด็นคําถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการบริหารศูนยฯ 
พบวา ผูมารับบริการมีความพึงพอใจระดับมากใน 6 ประเด็น โดยมี 4 ประเด็นที่คาคะแนนเฉลี่ยใกลเคียง
กัน คือ คณะกรรมการปฏิบัติงานเปนไปตามความตองการของชุมชน มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.83  มีการ
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ประสานความรวมมือระหวางคณะกรรมการดําเนินงานกับผูนําชุมชนมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.82 มีการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมใหมๆใหผูใชบริการทราบ มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.80 และมีการประสานความรวมมือ
ระหวางคณะกรรมการการดําเนินงานกับประชาชนในชุมชน มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.77 สวนอีก 2 ประเด็นที่
ผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับมาก เชนกัน แตคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาทุกประเด็น คือ คณะกรรมการ
การดําเนินงานมีความสามัคคีรวมมือรวมใจในการทํางานมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.08 และประเด็นมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะกรรมการการดําเนินงาน มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.17 และมีเพียง 4 
ประเด็นที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย ระหวาง 
3.67–2.85  ในประเด็นดังนี้  คณะกรรมการมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆในพื้นที่ คณะกรรมการ
การดําเนินงานเปดโอกาสใหผูมารับบริการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนยฯ มีการจัด อผส. 
เขาไปดูแลผูสูงอายุในชุมชนและการขยายเครือขายการดําเนินงานไปยังพื้นที่อ่ืนๆ โดย 2 ประเด็นหลังมี
คาคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลางนอยที่สุด (ตารางที่ 46) 
 

ตารางที่ 46  คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
                      ดําเนินงานตามพื้นที่ ศอสช. 

          n = 397 
คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ   

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. คณะกรรมการ

ปฏิบัติงานเปนไป

ตามความตองการ

ของชุมชน 

3.16 4.02 4.05 4.00 2.67 4.51 4.22 3.83 มาก 
 

2. คณะกรรมการ

ดําเนินงานเปด

โอกาสใหผูมารับ

บริการแสดง

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับกิจกรรม

ของศูนยฯ 

3.21 3.87 3.68 3.48 1.90 4.46 4.02 3.60 ปานกลาง 
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ตารางที่ 46 (ตอ) 
 

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ   

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3. มีการ  
ประชาสัมพันธ  
กิจกรรมใหมๆ 
ใหกับผูใช 
บริการทราบ 

3.54 3.99 3.96 3.61 2.13 4.43 4.31 3.80 มาก 

4. มีการ
ประสานความ
รวมมือระหวาง
คณะกรรมการ
การดําเนินงาน
กับผูนําชุมชน 

2.93 4.09 4.25 4.11 2.13 4.57 4.20 3.82 มาก 

5. มีการ
ประสานความ
รวมมือระหวาง
คณะกรรมการ
การดําเนินงาน
กับประชาชนใน
ชุมชน 

3.06 3.93 4.35 4.09 1.97 4.49 4.07 3.77 มาก 

6. มีการ
ประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ
ในพื้นที่ เชน 
องคการบริหาร
สวนตําบล
(อบต.) ชมรม
ผูสูงอายุ เปนตน 

3.46 3.92 4.42 4.11 2.13 4.54 2.33 3.67 ปานกลาง 

7. มีการจัด 
อผส.*เขาไป 
ดูแลผูสูงอายุใน 
ชุมชน 

1.29 4.05 4.40 3.45 1.73 2.46 1.73 2.97 ปานกลาง 

 
* อผส. หมายถึง อาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุ 
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ตารางที่ 46 (ตอ) 
 

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ   

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับความ
พึงพอใจ 

8. คณะกรรมการ

ดําเนินงาน มี

ความสามัคคี

รวมมือรวมใจใน

การทํางาน 

3.70 4.04 4.46 4.57 2.60 4.66 4.38 4.08 มาก 

9. มีการขยาย

เครือขายการ

ดําเนินงานไปยัง

พ้ืนที่อื่นๆ 

1.86 3.40 3.35 2.77 1.53 4.37 2.09 2.85 ปานกลาง 

10. มีความพึง

พอใจในการ

ปฏิบัติงานใน

ภาพรวมของ

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

3.84 4.08 4.58 4.43 2.90 4.57 4.64 4.17 มาก 
 

คาเฉลี่ยรวม 3.00 3.94 4.15 3.86 2.17 4.31 3.60 3.66 ปานกลาง 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 

 

จะเห็นไดวาสวนใหญแลวผูมารับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากตอการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการในแตละพื้นที่ แตอยางไรก็ตามในการศึกษาจะสังเกตไดวาในการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานหรือที่เรียกวาคณะกรรมการบริหารศูนยฯนั้น ในแตละ ศอสช. มีการแตงตั้งที่แตกตางกัน จาก
การศึกษาคําสั่งการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯนั้น พิจารณาได 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 คณะ 
กรรมการบริหารศูนยฯนั้นประกอบดวย บุคคลที่เปนขาราชการสวนทองถ่ินที่เปนคณะบริหารองคการ
บริหารสวนทองถ่ินและบุคคลที่เปนขาราชการประจํา และมีประธานชมรมผูสูงอายุของตําบลนั้นเปน
กรรมการอยูในคณะกรรมการนั้น เชน คณะกรรมการบริหารศูนยฯอบต.สามพระยา ศอสช.ทต.บางระกํา 
และศอสช.อบต.หนองเหียง เปนตน (ภาคผนวก ง) รูปแบบที่ 2  คณะกรรมการบริหารศูนยฯ จะประกอบ 
ดวย ผูสูงอายุที่ไดรับการเลือกจากสมาชิกหรือชุมชนใหเปนประธาน และในคณะกรรมการนั้นจะเปน
ผูสูงอายุที่ไดรับคัดเลือกเขามาเปนตัวแทน อาจกลาวไดวา มีการนําภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
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บริหารงานศูนยฯดวย และมีโครงสรางการแบงงานที่เปนระบบชัดเจน ศอสช.ที่มีรูปแบบลักษณะนี้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาขึ้นอีกชุด ประกอบดวยขาราชการประจําทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ิน
และผูมีความสามารถในแตละสาขาเขามาเปนที่ปรึกษา ฯลฯ ซ่ึงจะทําใหไดรับการสนับสนุนในดาน
แนวคิดการทํางานและงบประมาณ 

ดังนั้นจะเห็นวาคณะกรรมการบริหารศูนยฯ หรือคณะกรรมการดําเนินงานทั้ง 2 รูปแบบนั้น 
มีความแตกตางกันอยางมาก เพราะในรูปแบบที่ 2 นั้นคณะกรรมการบริหารศูนยฯจะประกอบดวย
ผูสูงอายุที่ไดรับการคัดเลือกมาจากสมาชิกหรือชุมชน ซึ่งถือวาเปนตัวแทนของผูสูงอายุอยางแทจริงและ
ทุกคนตางนําประสบการณมาแลกเปลี่ยนกันในการทํางาน ทําใหเห็นและเขาใจปญหาตลอดจนการ
ตัดสินใจแกไขปญหาไดตรงกับประเด็น นอกจากนี้การจัดกิจกรรมมาจากผูสูงอายุที่คิดและมองเห็น
ประโยชนที่ตนจะไดรับยอมตรงกับความตองการของสมาชิก  และจากการวิจัยคร้ังนี้ไดสังเกตและ
พิจารณาวาการดําเนินงานที่ตางกันแตละพื้นที่ที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานที่ตางกันทั้ง 2 
รูปแบบอาจสงผลตอการดําเนินงานและการบริหารจัดการศอสช. ดังนั้นจึงเปนขอควรพิจารณาในการ
จัดตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานควรมาจากผูสูงอายุในชุมชนที่แทจริง โดยมีทั้งขาราชการและ
เจาหนาที่งานที่เกี่ยวของเปนที่ปรึกษาจะทําใหการดําเนินงานของ ศอสช.มีประสิทธิภาพมากกวานี้ 
 

8)  สรุปภาพรวมความพึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการใหบริการทั้งหมด 
 

       8.1)  ภาพรวมความพึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการใหบริการ 
  ผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการใหบริการ (รวมทั้งหมด 
7 ดาน) ของผูมารับบริการทั้ง 7 พื้นที่ พบวา ผูมารับบริการทั้งหมดมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ตอ
กระบวนการใหบริการในภาพรวมทั้งหมด มีคาคะแนนเฉลี่ย 178.39 มีคะแนนต่ําสุด 68 คะแนน สูงสุด 
248 คะแนน และพบวามีจํานวนผูมารับบริการที่มีความพึงพอใจตอกระบวนการใหบริการในภาพรวม
ทั้งหมดในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 62.47 มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละ 36.27 มี
เพียงรอยละ 1.3 เทานั้น ที่มีความพึงพอใจระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายพื้นที่พบวา มีเพียง 2 พื้นที่
ศอสช.ที่มีความพึงพอใจระดับมาก คือ ศอสช.อําเภอเขาสนชัย มีคาคะแนนเฉลี่ย 209.54 และ ศอสช.อบต.
เขาสวนกวาง มีคาคะแนนเฉลี่ย 192.77 ที่เหลืออีก 5 ศอสช. พบวา ผูมารับบริการมีความพึงพอใจตอ
กระบวนการใหบริการทั้งหมดในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 186.82-134.40 ตามลําดับดังนี้ 
ศอสช.ทม.สกลนคร มีคาคะแนนเฉลี่ย 186.82  ศอสช.กทม.เพชรทองคํา มีคาคะแนนเฉลี่ย 184.02  ศอสช.
อบต.หนองเหียง มีคาคะแนนเฉลี่ย 170.77  ศอสช.ทต.บางระกํา มีคาคะแนนเฉลี่ย 157.17  และ ศอสช.
อบต.สามพระยา มีคาคะแนนเฉลี่ย 134.40 (ตารางที่ 47) 
  จากการศึกษาในภาพรวมเรื่องกระบวนการใหบริการนั้น พบวา ในภาพรวมของ
กระบวนการใหบริการนั้น ผูรับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด และศอสช. อบต.สามพระยา ผูรับบริการมีคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับปานกลาง แต
มีคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดใน 7 ศอสช. 
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ตารางที่ 47  คะแนนภาพรวมความพึงพอใจของผูมารับบริการตอกระบวนการใหบริการ จําแนก 
                     ตามพื้นที่ ศอสช. 

          n = 397 
พื้นที่ ศอสช. 

คะแนนภาพรวม
ความพึงพอใจ 

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

51.00 - 119.00 
(ระดับนอย) 

 
119.01 - 188.00 
(ระดับปานกลาง) 
 
188.01 - 255.00 

(ระดับมาก) 

  1 
(1.4) 

 
67 

(95.7 
 

2 
(2.9) 

 - 
 

 
62 

(53.4) 
 

54 
(46.6) 

 - 
 

 
27 

(47.4) 
 

30 
(52.6) 

- 
  

 
37 

(84.1) 
 

7 
(15.9) 

4 
(13.3) 

 
26 

(86.7) 
 

- 
 

- 
 
 

5 
(14.3) 

 
30 

(85.7) 

- 
 
 

24 
(53.3) 

 
21 

(46.7) 

5 
(1.3) 

 
248 

(62.47) 
 

144 
(36.27) 

รวม 70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 

 

ศอสช. 
 

คะแนนต่ําสุด 
 

คะแนนสูงสุด 
 

X  

 

SD  
ทต.บางระกํา 
ทม.สกลนคร 
อบต.เขาสวนกวาง 
อบต.หนองเหียง 
อบต.สามพระยา 
อําเภอเขาชัยสน 
กทม. เพชรทองคํา 

118 
142 
155 
145 
68 

180 
143 

195 
248 
243 
199 
162 
247 
213 

157.17 
186.82 
192.77 
170.77 
134.40 
209.54 
184.02 

16.00 
20.33 
22.64 
15.75 
20.52 
19.66 
19.03 

ภาพรวม 68 248 178.39 27.22 
 

       8.2)  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของกระบวนการบริการแบงเปนรายดาน 
   พบวาผูมารับบริการทั้งหมดใน 7 ศอสช. มีความพึงพอใจระดับมากใน 3 ดาน ตามลําดบั
คาคะแนนเฉลี่ยของแตละพื้นที่ ดังนี้ มีความพึงพอใจดานการใหบริการของบุคลากร ศอสช. มีคาคะแนน
เฉลี่ย 4.41  ดานสถานที่มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.84  และดานลักษณะการใหบริการมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.70  
และที่เหลืออีก 4 ดาน ของกระบวนการใหบริการนั้น ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดย
มีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.60-3.02  ทั้งนี้ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของคณะ 
กรรมการดําเนินงานในระดับปานกลางที่มีคาคะแนนสูงสุดใน 4 ดาน และการบริการที่เกี่ยวกับดาน
งบประมาณ มีคาคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลางนอยที่สุด คือ 3.02  (ตารางที่ 48) 
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ตารางที่ 48   สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผูรับบริการตอกระบวนการบริการเปนรายดาน และภาพรวม 
       ในแตละพื้นที่ ศอสช. 

n = 397 
 

คาคะแนนเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจ  
 

กระบวนการบริการ 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. ดานสถานที่ 3.48 3.59 3.81 3.38 2.99 3.61 3.84 มาก 
         

2. ดานลักษณะ  
    กิจกรรมที่จัดให 

2.58 3.83 3.64 3.07 2.74 4.37 3.17 ปานกลาง 

         

3. ดานลักษณะการ 
    ใหบริการ 

2.92 3.21 3.24 2.72 2.35 4.17 3.70 มาก 

         

4. ดานการให 
    บริการของ 
    บุคลากร ศอสช. 

4.02 4.07 4.63 4.05 3.20 4.31 4.41 มาก 

         

5. ดานงบประมาณ 2.46 3.23 3.05 3.02 2.47 3.71 3.02 ปานกลาง 
         

6. ดานการกําหนด 
    กลุมเปาหมาย 
    ที่มารับบริการ 

3.26 3.86 4.07 3.48 2.96 4.14 3.34 ปานกลาง 

         

7. ดานการปฏิบัติ 
    งานของคณะ 
    กรรมการดําเนิน 
    งาน ศอสช. 

3.00 3.94 4.15 3.86 2.17 4.31 3.60 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยภาพรวม 3.08 3.66 3.78 3.35 2.64 4.11 3.61 ปานกลาง 

ระดับความพึงพอใจ 
ปาน
กลาง 

ปานกลาง มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

 

 

                จากผลการศึกษาจะเห็นวา สถานที่ตั้งศอสช. นั้น มีสวนที่จะจูงใจใหผูมารับบริการเดิน
ทางเขารวมกิจกรรม ถา ศอสช.แหงนั้นตั้งอยูในที่เหมาะสม คนในชุมชนหลายพื้นที่เดินทางมาสะดวก ใน
บางพื้นที่แมวาผูมารับบริการบางทานที่อยูไกล ไมสะดวกในการเดินทาง ทางศอสช.ในพื้นที่ตางๆ จะมีรถ
บริการไปรับ-สง ผูสูงอายุในชุมชนใหมารวมกิจกรรมได  จากการสัมภาษณเชิงลึกพบวา มีการแสดงความ
คิดเห็นของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหขอคิดวา ศอสช.แตละแหงที่เกิดขึ้นควรใหบริการกับคนในชุมชนไม
ควรเกินไปจากรัศมี 3-5 กิโลเมตร นอกจากความสะดวกในการเดินทางมารวมกิจกรรมที่ศูนยฯ แลว 
ลักษณะการใหบริการและบุคลากรที่ใหบริการเปนปจจัยหนึ่งที่จูงใจใหผูมารับบริการ เชน เวลาปดเปด
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ของศูนยฯ ความสะดวกในการที่จะอยากจะเขามาใชบริการของศูนยฯ บางแหง ศอสช. มีการเปด
ใหบริการศูนยฯทั้งวัน และตลอดสัปดาห ทําใหผูมารับบริการบางพื้นที่ผูสูงอายุมารับบริการมีความผูกพนั
กับศูนยฯ ของตนมาก  เชน เปรียบศูนยฯ เปนบานที่สองของตน อาทิ จากการพูดคุยกับผูสูงอายุที่มารับ
บริการและมาทํากิจกรรมที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน หรือ ศอสช. กทม.เพชรทองคํา ที่กลาววา อยางนอยก็
แวะมาที่ศูนยฯ รูสึกอบอุน มารองเพลง หรือเวลามารวมกิจกรรมประจําแตละเดือนจะรูสึกอบอุนเพราะ
ไดมาพบเพื่อนในวัยเดียวกัน และที่สําคัญไดมาทําบุญรวมกันดวย ดังนั้นจะเห็นลักษณะกิจกรรมที่ศูนยฯ แต
ละพื้นที่จัดใหกับผูสูงอายุหรือผูอ่ืนที่มาใชบริการนั้น เปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหผูรับบริการโดยเฉพาะผูสูงอายุ
อยากมา รวมกิจกรรมดวย จากการศึกษาถึงรายละเอียดของกิจกรรมที่แตละ ศอสช.จัดใหกับผูสูงอายุที่มา
รับบริการนั้น พบวา ผูมารับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมที่จัดใหในระดับปานกลาง 
และพึงพอใจระดับมากในกิจกรรมการตรวจสุขภาพและกิจกรรมการอนุรักษวัฒนธรรมและสืบสาน
ประเพณีไทย 
  สําหรับความพึงพอใจเกี่ยวกับการกําหนดกลุมเปาหมายที่ใหมารับบริการที่ศอสช.นั้น 
โดยภาพรวม ผูมารับบริการ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง แตจากการศึกษารายละเอียดในเรื่องนี้ยัง
พบวา ในเรื่องกิจกรรมที่จัดใหทํารวมกันระหวางผูสูงอายุกับผูตางวัยนั้น และการมีกิจกรรมหลายรูปแบบ
เพื่อผูสูงอายุและผูตางวัย อยูในระดับปานกลางไปถึงนอย ดังนั้นอาจตองมีการจัดกิจกรรมใหเหมาะกับคน
สองวัย และมีกิจกรรมใหเลือกไดหลายรูปแบบมากขึ้น ซ่ึงการจะจัดกิจกรรมใหหลากหลายและเหมาะสม
ควรมาจากคณะกรรมการศูนยฯ  สมาชิกของศูนยฯ  โดยไดรับการสนับสนุนและแนะนํารวมกันระหวาง
เจาภาพหลัก และเจาหนาที่สํานักงาน พมจ.  และหนวยงานที่เกี่ยวของดวย 
  อยางไรก็ตามสําหรับการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนนี้เปนเพียง
โครงการนํารอง และไดจัดตั้งมาเปนระยะเวลา 2 ปกวา (แลวแตการเริ่มตนตั้งศูนยฯของแตละแหง) ไดมี
ผลการดําเนินงานมาพอสมควร สําหรับการจัดบริการและกิจกรรมใหกับผูมารับบริการโดยเฉพาะผูสูงอาย ุ
จากการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบวาผลการดําเนินงานมีทั้งอยูในความพึงพอใจระดับมากถึง
ปานกลางเปนสวนใหญ ถือวาโครงการนํารองศูนยอเนกประสงคฯประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง แตบาง
แหงอาจยังตองการการสนับสนุนทั้งทางวิชาการและแผนการดําเนินกิจกรรม เพื่อใหการดําเนินงานของ
ศูนยฯไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไวอยางจริงจัง 
 

7.2   ความพึงพอใจตอประโยชนท่ีไดรับจากการบริการ 
สําหรับการศึกษาความพึงพอใจในเรื่องนี้เปนการศึกษาเพื่อตองการทราบวาหลังจากที่ผูสูงอายุ

ไดมารับบริการหรือเขารวมกิจกรรมในศูนยอเนกประสงคฯ แลว ผูมารับบริการคิดวาเกิดประโยชน
อะไรบางกับตนเองและมากนอยเพียงไร และตนเองมีความพึงพอใจตอประโยชนที่เกิดขึ้นหรือไมและ
มากนอยเพียงใด การศึกษาความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากการบริการและเขารวมกิจกรรมของผู
มารับบริการทั้ง 7 พื้นที่ ศอสช. มีรายละเอียดดังนี้ 
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ผลการศึกษาภาพรวมความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากการบริการของผูเขารับบริการทั้ง 7 
ศอสช. พบวา ผูมารับบริการทั้งหมดมีความพึงพอใจในระดับมากตอประโยชนที่ไดรับจากการมาใช
บริการหรือเขารวมกิจกรรมโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 30.49  มีคะแนนต่ําสุด 15 คะแนน สูงสุด 36 คะแนน 
และพบวา มีจํานวนผูมารับบริการทั้งหมดมีความพึงพอใจระดับมากตอประโยชนที่ไดรับ คิดเปนรอยละ 
72.8  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 25.7  มีเพียงรอยละ 1.5 เทานั้นที่มีความพึงพอใจ
ระดับนอยตอประโยชนที่ไดรับ  เมื่อศึกษาเปนรายพื้นที่พบวา ทุกพื้นที่ ศอสช. ผูมารับบริการมีความพึง
พอใจในระดับมากตอประโยชนที่ไดรับโดย ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีคาคะแนนเฉลี่ยในระดับมากสูง
ที่สุด คือ 33.74  รองลงไปคือ ศอสช.ทม.สกลนคร มีคาคะแนนเฉลี่ย 31.22  และ ศอสช.ที่มีคาคะแนน
เฉลี่ยระดับมากที่ใกลเคียงกัน คือ ศอสช. อบต. เขาสวนกวาง  ศอสช.ทต.บางระกํา และ ศอสช. อบต.
หนองเหียง ตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 30.67 30.45 และ 29.93  สําหรับ ศอสช.อบต.สามพระยา ผูมา
รับบริการมีความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมในระดับปานกลาง มีคาคะแนน
เฉลี่ย 25.37 (ตารางที่ 49) 
 

ตารางที่ 49  คะแนนความพึงพอใจของผูมารับบริการตอประโยชนที่ไดรับจากการบริการ  จําแนกตาม 
                     พื้นที่ศอสช. 
 

พื้นที่ ศอสช. 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
ทต. 

บางระกํา 
ทม. 

สกลนคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 

12.00 - 20.00 
(ระดับนอย) 

 

20.01 - 28.00 
(ระดับปานกลาง) 

 

28.01 - 36.00 
(ระดับมาก) 

  1 
(1.4) 

 

15 
(21.4) 

 

54 
(77.2) 

 - 
 

 

23 
(19.8) 

 

93 
(80.2) 

 - 
 

 

13 
(22.8) 

 

44 
(77.2) 

- 
  

 

15 
(34.1) 

 

29 
(65.9) 

4 
(13.3) 

 

21 
(70.0) 

 

5 
(16.7) 

- 
 
 

1 
(2.9) 

 

34 
(97.1) 

1 
(2.2) 

 

14 
(31.1) 

 

30 
(66.7) 

6 
(1.5) 

 

102 
(25.7) 

 

289 
(72.8) 

รวม 70 
(100.0) 

116 
(100.0) 

57 
(100.0) 

44 
(100.0) 

30 
(100.0) 

35 
(100.0) 

45 
(100.0) 

397 
(100.0) 
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ศอสช. คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด X  
SD

 

ทต.บางระกํา 
ทม.สกลนคร 
อบต.เขาสวนกวาง 
อบต.หนองเหียง 
อบต.สามพระยา 
อําเภอเขาชัยสน 
กทม. เพชรทองคํา 

20 
21 
24 
23 
15 
23 
20 

36 
36 
36 
36 
32 
36 
36 

30.45 
31.22 
30.67 
29.93 
25.37 
33.74 
29.87 

2.98 
3.53 
2.85 
3.06 
3.84 
2.34 
3.23 

ภาพรวม 15 36 30.49 3.36 
 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ในภาพรวมรายขอผูมารับบริการที่ศอสช. ทั้งหมดมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 2.54  โดยมี  6 พื้นที่ศอสช. ที่ผูมารับบริการมีความพึงพอใจในระดับ
มากโดยมีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.81-2.49 ทั้งนี้ผูมารับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีคาคะแนน
เฉลี่ยในระดับมากสูงสุด ( X = 2.81) รองลงไปคือ ศอสช.ทม.สกลนคร  ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง  
ศอสช.ทต.บางระกํา  ศอสช.อบต.หนองเหียง และศอสช.กทม.เพชรทองคํา สวนศอสช.อบต.สามพระยา ผู
มารับบริการมีความพึงพอใจระดับปานกลางตอประโยชนที่ไดรับจากการรับบริการ ( X = 2.11) และเมื่อ
พิจารณาถึงประเด็นที่มีความพึงพอใจตอประโยชนพบวา เกือบทุกประเด็นที่ผูเขารับบริการมีความพึง
พอใจในระดับมาก มีเพียงหนึ่งประเด็นที่มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คือ มีความเขาใจใน
ลูกหลานมากขึ้น และอีกประเด็นที่มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย ( X = 1.47) คือ กิจกรรมสามารถ
สรางรายไดเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 50) 
 

ตารางที่ 50  คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอประโยชนที่ไดรับจากการบริการแตละ 
      พื้นที่ศอสช. 

n = 397 
คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ   

 
ประโยชนท่ีไดรับ 

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา

อําเภอ
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ไดรับการดูแล
และปกปองจาก
คนและหนวยงาน
ในชุมชนขอ 
ทาน 

 

2.06 2.47 2.42 2.34 2.00 2.83 2.44 2.37 มาก 
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ตารางที่ 50 (ตอ) 
 

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ   
 

ประโยชนท่ีไดรับ 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา

อําเภอ
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับความ
พึงพอใจ 

2. มีความคิดที่
กวางขึ้นจากการ
ไดพูดคุยแลก 
เปลี่ยนประสบ 
การณกับคนวัย
เดียวกันและคน
ตางวัย 
 

2.23 2.66 2.44 2.34 1.80 2.86 2.42 2.44 มาก 

3. ไมรูสึกวาเหว
หรืออยูตัวคน
เดียวหรืออยูแตใน
บานเทานั้น 
 

2.71 2.83 2.74 2.84 2.23 2.34 2.82 2.71 มาก 

4. ไดใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน
กับตัวเองและ
ผูอื่น 
 

2.91 2.77 2.70 2.57 1.77 2.86 2.51 2.66 มาก 

5. รูสึกวาตัวเองมี
ความสุขในชีวิต
มากขึ้น 
 

2.99 2.96 2.95 2.95 2.67 2.91 2.93 2.93 
 

มาก 

6. มีสุขภาพ
แข็งแรงมากขึ้น 
 

2.99 2.72 2.89 2.86 2.60 2.91 2.69 2.80 มาก 

7. ไดพบกลุม
เพื่อนที่มีความ
สนใจในเรื่องที่
คลายกัน 
 

2.87 2.66 2.77 2.75 2.17 2.97 2.67 2.72 มาก 

8. ไดรูจักการ
ปรับตัวใหเขากับ
ผูอื่นไดดี 
 

2.83 2.73 2.68 2.70 2.27 2.97 2.67 2.72 มาก 

9. มีความมั่นใจ
ในตัวทานเองมาก
ขึ้น 

2.836 2.70 2.77 2.86 2.43 2.94 2.73 2.76 มาก 
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ตารางที่ 50 (ตอ) 
 

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ   

 
ประโยชนท่ีไดรับ 

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา

อําเภอ
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม 
ระดับความ
พึงพอใจ 

10. มีความเขาใจ
ในคนวัยลูกหลาน
มากขึ้น 
 

2.04 2.42 2.37 1.91 1.73 2.89 2.11 2.24 ปานกลาง 

11. มีกิจกรรมที่
สามารถสราง
รายไดเพิ่มขึ้น 
 

1.26 1.72 1.19 1.14 1.33 2.31 1.22 1.47 นอย 

12. ไดรับ
ประโยชนตามที่
คาดหวัง 
 

2.80 2.59 2.74 2.66 2.37 2.94 2.64 2.68 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 2.54 2.60 2.56 2.49 2.11 2.81 2.49 2.54  

ระดับความ 
พึงพอใจ 

มาก มาก มาก มาก 
ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก 
 

    

จากผลการศึกษาจะเห็นไดวาผูมารับบริการที่ ศอสช. ซ่ึงสวนใหญเปนผูสูงอายุนั้น มีความ
พึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับในดานจิตใจสูงมาก จะเห็นไดจากในประเด็นที่ผูมารับบริการรูสึกวาตัวเอง
มีความสุขในชีวิตมากขึ้น มีคาคะแนนเฉลี่ย 2.93 ซ่ึงเปนคาเฉลี่ยที่สูงกวาทุกประเด็น และไมรูสึกวาตนเอง
ถูกทอดทิ้ง   รองลงไปมีความพึงพอใจที่ไดรับประโยชนจากทางดานกาย  เนื่องจากพึงพอใจระดับมากใน
เรื่องมีสุขภาพแข็งแรง มีคาคะแนนเฉลี่ย 2.80 ซึ่งในที่นี้นาจะหมายรวมไปถึงการไดรับการดูแลเอาใจใสใน
การตรวจสุขภาพการไดรับการแนะนําใหความรูในการดูแลตนเอง และตลอดจนออกกําลังกายที่เหมาะสมกับ
วัย จึงสงผลใหมีสุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้มีผลการศึกษายังช้ีประเด็นใหเห็นวาผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมที่ 
ศอสช. ทําใหเกิดประโยชนทางดานสังคมระดับมากดวย เชน รูจักการปรับตัว ทําใหอยากเขาสังคมกับผูอื่น 
การไดพบกับกลุมเพื่อน และการรูจักปรับตัว ทําใหเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เปนตน สิ่งที่เกิดเหลานี้
ยอมสงผลทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพจิตดี การที่คนเรามีสุขภาพจิตดี ยอมสงผลไปยังสุขภาพรางกายที่ดีดวย 
เพราะทั้ง 2 อยางจะเอื้อตอกัน (กันยา สุวรรณแสง, 2537) อยางไรก็ตามผูสูงอายุที่มารับบริการยังเห็นวา 
ไดรับประโยชนในการเขาใจคนวัยลูกหลานอยูในระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ย 2.24 ในประเด็นนี้อาจ
สะทอนใหเห็นวาการรวมกิจกรรมระหวางผูสูงอายุกับผูตางวัยที่เปนเยาวชนหรือหนุมสาวยังมีไมมากพอ 
หรืออาจไมเหมาะสมก็ได  เพราะถาหากมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับคนทั้ง 2 กลุมแลวอาจทําใหเกิดความเขาใจ 
และมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันระหวางคนสูงอายุกับผูตางวัยที่ออนอาวุโสกวาก็ได ซึ่งสอดคลองกับผล
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การศึกษาในเรื่องกิจกรรมที่จัดใหในประเด็นกิจกรรมที่ใหผูสูงอายุกับผูตางวัยรวมกันไดดี มีคาคะแนนเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลางเชนกัน 
  เปนที่นาสังเกตวาผูมารับบริการมีความพึงพอใจนอยคือ ประโยชนที่จะไดรับจากกิจกรรมที่
สามารถสรางรายไดมากขึ้นนั้น พบวา ในภาพรวมผูมารับบริการมีความพึงพอใจในระดับนอย คาคะแนน
เฉลี่ย 1.47 และเมื่อพิจารณาในรายพื้นที่ ศอสช.พบวา มี 5 ศอสช.ที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับนอย  มี
เพียง 2 พื้นที่ที่มีความพึงพอใจระดับปานกลาง คือ ที่ศอสช.อําเภอเขาชัยสน และ ศอสช.ทม.สกลนคร อาจ
เปนเพราะวา ศอสช.ทั้ง 2 แหงนี้ ไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อใหประกอบอาชีพสวนตัวหารายไดใหแก ศอสช. 
หรือทําเปนงานอดิเรกได เชน  การทําบายศรี ทําอาหาร มีการประดิษฐของใชหรือของเลนจากเศษวัสดุเหลือ
ใช ทําเข็มกลัดติดเสื้อรูปดอกลําดวน ฯลฯ แตอยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณเชิงลึกทําใหทราบวา บาง 
ศอสช.นั้น ไมไดมีกิจกรรมในลักษณะที่จะใหเปนอาชีพเพื่อหารายได เนื่องจากผูสูงอายุที่มารับบริการหรือ
เขารวมกิจกรรมกับ ศอสช.นั้น ทานตองการเพียงมารวมกลุมรวมกันทําบุญ ไปทัศนศึกษา ทั้งนี้ผูมารับบริการ
เหลานี้ทานตองการพักผอนชีวิตทั้งรางกายและจิตใจจริงๆ จึงไมตองการกิจกรรมในลักษณะนี้ เชน ผูมารับ
บริการที่ศอสช.กทม.เพชรทองคํา  และบางศอสช. ที่ไมไดเนนกิจกรรมในลักษณะนี้ ดังนั้น การจัดกิจกรรม
ในลักษณะนี้อาจตองมีการถามถึงความตองการของผูมารับบริการดวย เพื่อใหตรงกับความตองการของผูมา
รับบริการ 
  แตอยางไรก็ตามจากผลการศึกษาอาจกลาวไดวา กิจกรรมหรือบริการตางๆ ที่ศอสช.จัดขึ้น 
และผูสูงอายุมารับบริการนั้น กอใหเกิดการพัฒนาทางกาย จิตใจ และสังคมดีขึ้น ยอมสงผลใหคุณภาพชีวิต
โดยรวมของผูสูงอายุที่มารับบริการดีขึ้น ดังนั้น หาก ศอสช.ที่มีความเขมแข็งอยูแลว ไดขยายผลออกไปอีก
โดยเลือกจัดกิจกรรมที่เหมาะสมทั้งผูที่สูงอายุและตางวัยก็จะเปนการบูรณาการความสัมพันธของคนตางวัย
กับผูสูงอายุได หรืออีกประเด็นหนึ่งที่อาจพิจารณาไดคือ มีผูตางวัยไดมาใชบริการที่ศอสช. นับวาเปนการ
เตรียมความพรอมที่จะเขาวัยเกษียณอยางมีประสิทธิภาพและเปนผูสูงอายุในอนาคตที่มีคุณภาพดวย 
 
 



 

 

ตารางที่ 51  สรุปคาคะแนนเฉลี่ยของผูมารับบริการที่มีตอความพึงพอใจผลการดําเนนิงานในกระบวนการใหบริการ ในรายดานและภาพรวมของแตละ ศอสช. 
 

กระบวนการใหบริการ 7 ดาน ศอสช. 

สถานที่ ลักษณะ
กิจกรรม 

การให 
บริการของ 
ศอสช. 

การใหบริการ
ของบุคคลากร 

ศอสช. 

งบประมาณ การกําหนด
กลุมเปาหมาย
ที่มารับบริการ 

การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ 

ศอสช. 

คาเฉลีย่
ภาพรวมของ
แตละ ศอสช. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ทต.บางระกํา 3.48 2.58 2.92 4.02 2.46 3.26 3.00 3.10 ปานกลาง 6 
ทม.สกลนคร      3.59 3     3.83 2     3.21 3 4.07     3.23 2     3.86 3     3.94 3 3.68 มาก 3 
อบต.เขาสวนกวาง     3.81 2     3.64 3     3.24 3     4.63 1     3.05 3     4.07 2     4.15 2 3.80 มาก 2 
อบต.หนองเหียง 3.38 3.07 2.72 4.05 3.02 3.48 3.86 3.37 ปานกลาง 5 
อบต.สามพระยา 2.99 2.74 2.35 3.20 2.47 2.96 2.17 2.70 ปานกลาง 7 
อําเภอเขาชัยสน     3.61 3     4.37 1     4.17 1     4.31 3     3.71 1     4.14 1     4.31 1 4.09 มาก 1 
กทม.เพชรทองคํา     3.84 1 3.17     3.70 2     4.41 2 3.02 3.34 3.60 3.58 ปานกลาง 4 

คาเฉลีย่รวมในแตละ
ดานทั้ง 7 ศอสช. 

3.53 3.34 3.19 4.10 3.00 3.59 3.56   

หมายเหตุ : เกณฑการวัด และความหมาย 
     1.00–2.33    หมายถึง พึงพอใจระดับนอย 

      2.34–3.67    หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง 
      3.68–5.00    หมายถึง พึงพอใจระดับมาก 
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ตอนที่ 8  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
 8.1 การทดสอบสมมติฐาน 
        ในการทดสอบสมมติฐานการวจิัย ซ่ึงเปนผลการศึกษาในเชิงปริมาณนั้น ผูวิจยัยงัคงนําผล
การศึกษาของ ศอสช.กทม.เพชรทองคํานําเสนอดวย เพราะยังถือวาเปนพื้นที่หนึ่งของโครงการนํารองใน 
7 พื้นที่ เพื่อจะไดทราบผลการดําเนินงานของพื้นที่นี้ดวย ถึงแมวา ศอสช.แหงนีเ้พียงผานขั้นตอนขัน้ที่ 1 
ยังไมผานครบขั้นตอนของการจัดตั้ง ศอสช.ก็ตาม แตก็ไดมีการดําเนินงานใหบริการแกผูสูงอายุตาม
กระบวนการของ ศอสช. 
 

     สมมติฐานที่ 1  
     ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการ

ภาพรวมและรายดาน จําแนกตามพื้นท่ี 
 

     ผลการศึกษามีรายละเอยีดดังนี ้
     1.1  ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่อง

กระบวนการใหบริการภาพรวม พบวาผูมารับบริการมีความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช.ใน
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย = 3.50) โดยมีผูมารับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสนมีความพึงพอใจมาก
สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.11) รองลงไปคือผูที่รับบริการที่ อบต.เขาสวนกวาง  ทม. สกลนคร  และกทม.เพชร
ทองคํา มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.78   3.66 และ3.63 ตามลําดับ สวนผูมารับบริการที่ อบต. สามพระยา มีคา
คะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลางที่นอยที่สุด คือ  2.64 

               เมื่อศึกษาความแตกตางของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช.ในรายพื้นที่
พบวา มีความแตกตางกันในรายพื้นที่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F = 65.755   P-value = .000)  
(ตารางที่ 52) 
 

ตารางที่ 52  เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนนิงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการ 
              ภาพรวม 

                  n = 397 
พ้ืนท่ีศอสช. X  F P- value 
ทต.บางระกํา                                                  3.08   
ทม.สกลนคร 3.66   
อบต.เขาสวนกวาง 3.78   
อบต.หนองเหียง 3.35 65.755*** .000 
อบต.สามพระยา 2.64   
อําเภอเขาชัยสน 4.11   
กทม.เพชรทองคํา 3.61   
ภาพรวม 3.50   

*** p < .001  
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                   เมื่อเปรียบเทียบความแตกตาง คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ผลการดําเนินงานของ 
ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการภาพรวม ของผูมารับบริการ เปนรายคู โดยวิธีหาความแตกตางเปน
รายคูของ Scheffé  

                   ผลการทดสอบพบวา ผูมารับบริการพื้นที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสนมีความพึงพอใจผล
การดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการการใหบริการภาพรวมแตกตางไปจากผูมารับบริการพื้นที่ 
ศอสช. อ่ืนๆ ทั้ง 6 ศูนย และผูมารับบริการที่ อบต.เขาสวนกวาง และ ทม.สกลนคร มีความพึงพอใจผล
การดําเนินงานมากกวาผูที่มารับบริการที่ อบต.หนองเหียง และ อบต.สามพระยา และผูที่มารับบริการที่ 
กทม. เพชรทองคํา มีความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. มากกวาผูมารับบริการที่ ทต.บางระกํา 
และ อบต.สามพระยา ที่เหลือไมพบความแตกตาง (ตารางที่ 53) 
 

ตางรางที่ 53  เปรียบเทียบคาแตกตางคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. 
                      ในเรื่องกระบวนการใหบริการภาพรวมแตละพื้นที่เปนรายคู โดยวิธี Scheffé     

             n = 397 

พื้นท่ี ศอสช. X  

ทต.
บาง
ระกํา 

ทม.
สกล 
นคร 

อบต.เขา
สวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต.
สาม
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม.
เพชร
ทองคํา 

ทต.บางระกํา 3.08  * * * * * * 
ทม.สกลนคร 3.66    * * *  
อบต.เขาสวนกวาง 3.78    * * *  
อบต.หนองเหยีง 3.35     * *  
อบต.สามพระยา 2.63      * * 
อําเภอเขาชัยสน 4.11       * 
กทม.เพชรทองคํา 
ภาพรวม 

3.61 
3.50 

       

* p < .05 
     1.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่อง

กระบวนการใหบริการเปนรายดาน 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ  ศอสช .  ในเรื่อง

กระบวนการใหบริการมี 7 ดานดังนี้ 
1.2.1 ดานสถานที่ ผลการศึกษาในภาพรวมพบวา ผูมารับบริการมีความพึงพอใจผลการ

ดําเนินงานของ ศอสช. ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.56)  โดยมีผูมารับบริการที่ กทม.เพชรทองคํา 
มีความพึงพอใจระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.84) ตอผลการดําเนินงานของ ศอสช. ดานสถานที่และสูงกวา 
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พื้นที่อ่ืนๆ รองลงไปคือ ผูที่มารับบริการที่ อบต.เขาสวนกวาง  ทม.สกลนคร  และ ทต.บางระกํา มีคา
คะแนนเฉลี่ยดังนี้ 3.81    3.60   3.59   และ 3.48 ตามลําดับ และผูที่มารับบริการที่ อบต.สามพระยา มีคา
คะแนนเฉลี่ยระดับปานกลางนอยสุด คือ  3.00  

เมื่อศึกษาความแตกตางของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในราย
พื้นที่พบวา มีความแตกตางกันรายพื้นที่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ( F=6.551    P-value .000) 
(ตารางที่ 54) 
 

ตารางที่ 54 เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนนิงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการ 
     ดานสถานที่  

   n = 397 
พื้นท่ีศอสช. X  F P- value 
ทต.บางระกํา 3.48   
ทม.สกลนคร 3.59   
อบต.เขาสวนกวาง 3.81   
อบต.หนองเหยีง 3.38 6.511*** .000 
อบต.สามพระยา 3.00   
อําเภอเขาชัยสน 3.60   
กทม.เพชรทองคํา 3.84   
ภาพรวม 3.56   

*** p < .001  
 

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ผลการดําเนินงานของ ศอสช. 
ในเรื่องกระบวนการใหบริการดานสถานที่ ของผูรับบริการของแตละพื้นที่เปนรายคู โดยวิธีหาความ
แตกตาง เปนรายคูของ Scheffé 
 ผลการทดสอบพบวา ผูมารับบริการพื้นที่ อบต. สามพระยา มีความพึงพอใจผลการดาํเนินงาน
ของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการดานสถานที่นอยกวาผูมารับบริการในพืน้ที่ ศอสช. ทม. 
สกลนคร อบต. เขาสวนกวาง อําเภอเขาชยัสน และ กทม.เพชรทองคํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  สวนผูที่ใชบริการพื้นที่ ศอสช. คูอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน (ตารางที่ 55) 
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ตารางที่ 55  เปรียบเทียบคาแตกตางคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผลการดําเนนิงานของ ศอสช. 
                    ในเรื่องกระบวนการใหบริการดานสถานที่ แตละพื้นทีเ่ปนรายคู โดยวิธี Scheffé                           

  n = 397 

พื้นที่ ศอสช. X  

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม.
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม.
เพชร
ทองคํา 

ทต.บางระกํา 3.48        
ทม.สกลนคร 3.59     *   
อบต.เขาสวนกวาง 3.81     *   
อบต.หนองเหียง 3.38        
อบต.สามพระยา 3.00      * * 
อําเภอเขาชัยสน 3.60        
กทม.เพชรทองคํา 3.84        
* p < .05 

1.2.2  ดานลักษณะกิจกรรม  ผลการศึกษาในภาพรวมพบวา  ผูมารับบริการมีความพึง
พอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย = 3.39) โดยมีผูมารับบริการที่
ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีความพึงพอใจผลการดําเนินงานดานลักษณะกิจกรรม ในระดับมากซึ่งสูงกวาทุก
พื้นที่ และคาเฉลี่ยรวมของทุกพื้นที่ (คะแนนเฉลี่ย = 4.37) รองลงไป คือ ผูมารับบริการที่ ทม. สกลนคร 
คาคะแนนเฉลี่ย 3.83  และผูมารับบริการที่ ทต. บางระกํา มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.57 ซ่ึงเปนความพึง
พอใจในระดับปานกลางแตคอนขางนอย 

เมื่อศึกษาความแตกตางของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในรายพื้นที่ 
พบวามีความแตกตางกับรายพื้นที่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F = 64.542     P–value = .000) 
(ตารางที่ 56) 
 

ตารางที่ 56  เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนนิงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการ 
       ดานลักษณะกิจกรรม 

   n = 397 
พื้นที่ ศอสช. X  F P- value 
ทต.บางระกํา 2.57   
ทม.สกลนคร 3.83   
อบต.เขาสวนกวาง 3.64   
อบต.หนองเหียง 3.08 64.542*** .000 
อบต.สามพระยา 2.74   
อําเภอเขาชัยสน 4.37   
กทม.เพชรทองคํา 3.17   
ภาพรวม 3.39   

*** p < .001  
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เมื่อศึกษาเปรียบเทียบ ความแตกตาง คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. 
ในเรื่องกระบวนการใหบริการดานลักษณะกิจกรรมของผูมารับบริการแตละพื้นที่เปนรายคู  โดยวิธีหา
ความแตกตาง เปนรายคูของ Scheffé 

ผลการทดสอบพบวา ผูมารับบริการที่อําเภอเขาชัยสนมีความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ 
ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการดานลักษณะกิจกรรมแตกตางกันกับผูมารับบริการในพื้นที่ ศอสช.
อ่ืนๆ โดยผูมารับบริการที่ ทม.สกลนคร และ อบต.เขาสวนกวาง มีความพึงพอใจมากกวาผูที่มารับบริการ
ที่ อบต.หนองเหียง  อบต.สามพระยา กทม.เพชรทองคํา และ ทต.บางระกํา สวนผูมารับบริการที่ กทม.
เพชรทองคํา มีความพึงพอใจมากกวาผูที่มารับบริการที่ ทต.บางระกํา (ตารางที่ 57) 
 

ตารางที่ 57  เปรียบเทียบคาแตกตาง คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. 
                    ในเรื่องกระบวนการใหบริการดานลักษณะกิจกรรมแตละพื้นที่ เปนรายคู โดยวิธี Scheffé 

n = 397 

พื้นที่ ศอสช. X  

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม.
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม.
เพชร
ทองคํา 

ทต.บางระกํา 2.57  * * *  * * 
ทม.สกลนคร 3.83    * * * * 
อบต.เขาสวนกวาง 3.64    * * * * 
อบต.หนองเหียง 3.08      *  
อบต.สามพระยา 2.74      *  
อําเภอเขาชัยสน 4.37       * 
กทม.เพชรทองคํา 3.17        
* p < .05 
 

1.2.3 ดานลักษะการใหบริการ ผลการศึกษาในภาพรวมพบวา ผูมารับบริการมีความพึง
พอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช.ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย = 3.18) โดยมีผูมารับบริการที่ 
ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ดานลักษณะการใหบริการสูงกวา
พื้นที่อ่ืนๆ (คะแนนเฉลี่ย 4.17) รองลงไปคือผูที่มารับบริการที่ กทม.เพชรทองคํา (คะแนนเฉลี่ย = 3.70) 
ซ่ึงเปนความพึงพอใจในระดับมาก และผูมารับบริการที่ อบต.เขาสวนกวาง ทม.สกลนคร  ทต.บางระกํา 
และ อบต.หนองเหียง มีคาคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง ดังนี้  3.23   3.21   2.92  และ 2.72  ตามลําดับ 
สวนผูมารับบริการที่ ทต.สามพระยามีคาคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลางคอนขางนอย (คะแนนเฉลี่ย 
2.35)  

เมื่อศึกษาความแตกตางของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในรายพื้นที่
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ( F = 55.981   P–value .000) (ตารางที่ 58) 
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ตารางที่ 58  เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนนิงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการ 
                    ดานลักษณะการใหบริการ 

   n = 397 
พื้นที่ศอสช. X  F P- value 
ทต.บางระกํา 2.92   
ทม.สกลนคร 3.21   
อบต.เขาสวนกวาง 3.24   
อบต.หนองเหียง 2.72 55.981*** .000 
อบต.สามพระยา 2.35   
อําเภอเขาชัยสน 4.17   
กทม.เพชรทองคํา 3.70   
ภาพรวม 3.18   

*** p < .001  
 

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. 
ในเรื่องกระบวนการใหบริการดานลักษณะการใหบริการของผูมารับบริการแตละพื้นที่เปนรายคู โดยวิธี
หาความแตกตางเปนรายคู ของ Scheffé 
 ผลการทดสอบพบวา ผูที่มารับบริการที่ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีความพึงพอใจผลการดําเนินงาน
ของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการดานลักษณะการใหบริการมากกวาผูที่มารับบริการในพื้นที่
อ่ืนๆ สวนผูมารับบริการที่ กทม.เพชรทองคํามีความพึงพอใจมากกวาผูที่มาใชบริการที่ ทต.บางระกํา ทม. 
สกลนคร อบต.เขาสวนกวาง อบต.หนองเหียง และ อบต.สามพระยา   สําหรับผูมารับบริการที่ อบต.เขา
สวนกวาง  และ ทม. สกลนครมีความพึงพอใจมากกวา ผูที่มารับบริการที่ ทต.บางระกํา อบต.หนองเหียง 
และ อบต.สามพระยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 59) 
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ตารางที่ 59  เปรียบเทียบคาแตกตางคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผลการดําเนนิงานของ ศอสช.ในเรื่อง 
กระบวนการใหบริการดานลกัษณะการใหบริการแตละพืน้ที่ เปนรายคูโดยวิธี   Scheffé           

n = 397 

พื้นที่ ศอสช. X  

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ทต.บางระกํา 2.92  * *  * * * 
ทม.สกลนคร 3.21    * * * * 
อบต.เขาสวนกวาง 3.24    * * * * 
อบต.หนองเหียง 2.72      * * 
อบต.สามพระยา 2.35      * * 
อําเภอเขาชัยสน 4.17       * 
กทม.เพชรทองคํา 3.70        

* p < .05 
 

1.2.4 ดานการใหบริการของบุคลากร ผลการศึกษาในภาพรวมพบวา ผูมารับบริการมี
ความพึงพอใจ ผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย  =  4.13 ) โดยมีผูมารับบริการที่ 
ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง มีความพึงพอใจผลการดําเนินงานในดานนี้สูงกวาพื้นที่อ่ืนๆ ( คะแนนเฉลี่ย =  
4.63 ) รองลงไปคือ ผูมารับบริการที่ กทม. เพชรทองคํา และอําเภอเขาชัยสน มีคาคะแนนเฉลี่ยในระดับ
มาก ดังนี้ 4.41 และ  4.31 ตามลําดับ และผูมารับบริการที่ ทม. สกลนคร อบต.หนองเหียง และทต. บาง
ระกํา มีคาคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก ดังนี้ 4.07   4.04 และ 4.02  ตามลําดับ สวนผูมารับบริการที่ อบต. 
สามพระยา มีคาคะแนนในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.20) 

เมื่อศึกษาความแตกตางของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในรายพื้นที่ 
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F = 17.688   P- value = .000) 
(ตารางที่ 60) 
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ตารางที่ 60  เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช.ในเรื่องกระบวนการใหบริการ 
                    ดานการใหบริการดานบุคลากร 

   n = 397 
พื้นที่ศอสช. X  F P- value 
ทต.บางระกํา 4.02   
ทม.สกลนคร 4.07   
อบต.เขาสวนกวาง 4.63   
อบต.หนองเหียง 4.04 17.688*** .000 
อบต.สามพระยา 3.20   
อําเภอเขาชัยสน 4.31   
กทม.เพชรทองคํา 4.41   
ภาพรวม 4.13   

*** p < .001  
 

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผลการดําเนินงานของศอสช. 
ในเรื่องกระบวนการใหบริการดานการใหบริการบุคลากร  ของผูมารับบริการแตละพื้นที่เปนรายคูโดยวิธี
หาความแตกตาง เปนรายคูของ Scheffé 
 ผลการทดสอบพบวา  ผูมารับบริการที่ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง มีความพึงพอใจผลการ
ดําเนินงานของ ศอสช. แตกตางกับผูมารับบริการที่ ทต.บางระกํา ทม.สกลนคร อบต.หนองเหียง และ
อบต.สามพระยา ขณะเดียวกันพบวา ผูมารับบริการที่ อบต.สามพระยา มีความพึงพอใจผลการดําเนินงาน
ของศอสช. นอยกวาผูมารับบริการที่ ศอสช. อ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 61)  
 

ตารางที่ 61  เปรียบเทียบคาแตกตางคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผลการดําเนนิงานของ ศอสช.ในเรื่อง 
                     กระบวนการใหบริการดานการใหบริการของบุคลากรแตละพื้นที่ เปนรายคู โดยวิธี Scheffé 

 n = 397 

พื้นที่ ศอสช. X  

ทต.
บาง
ระกํา 

ทม.
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต.
สาม
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม.เพชร
ทองคํา 

ทต.บางระกํา 4.02   *  *   
ทม.สกลนคร 4.07   *  *   
อบต.เขาสวนกวาง 4.63    * *   
อบต.หนองเหียง 4.04     *   
อบต.สามพระยา 3.20      * * 
อําเภอเขาชัยสน 4.31        
กทม.เพชรทองคํา 4.41        

* p < .05 



 

 

185 

1.2.5 ดานงบประมาณ ผลการศึกษาในภาพรวมพบวา ผูมารับบริการมีความพึงพอใจผล
การดําเนินงานของ ศอสช. ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย = 3.00) โดยมีผูมารับบริการที่ ศอสช.อําเภอ
เขาชัยสน มีความพึงพอใจผลการดําเนินงานในดานนี้ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย = 3.71) รองลงไปคือผูที่มา
รับบริการที่ ทม. สกลนคร อบต.เขาสวนกวาง อบต.หนองเหียง  และ กทม.เพชรทองคํา  มีคะแนนเฉลีย่ใน
ระดับปานกลาง ดังนี้ 3.25  3.05  3.02 และ 3.02  ตามลําดับ สําหรับผูมารับบริการที่ อบต.สามพระยา และ 
ทต.บางระกํา มีคาคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลางไปทางคอนขางนอยดังนี้ 2.47 และ 2.46 ตามลําดับ 

เมื่อศึกษาความแตกตางของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช.ในรายพื้นที่ 
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F = 22.434   P-value = .000) 
(ตารางที่ 62) 
 

ตารางที่ 62  เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนนิงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการ 
                    ดานงบประมาณ  

   n = 397 
พื้นที่ศอสช. X  F P- value 
ทต.บางระกํา 2.46   
ทม.สกลนคร 3.23   
อบต.เขาสวนกวาง 3.05   
อบต.หนองเหียง 3.02 22.434*** .000 
อบต.สามพระยา 2.47   
อําเภอเขาชัยสน 3.71   
กทม.เพชรทองคํา 3.02   
ภาพรวม 3.00   

*** p < .001  
 

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผลการดําเนินงานของศอสช. 
ในเรื่องกระบวนการใหบริการดานงบประมาณของผูมารับบริการแตละพื้นที่เปนรายคูโดยวิธีหาความ
แตกตาง เปนรายคูของ Scheffé 
 ผลการทดสอบพบวา ผูมารับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีความพึงพอใจผลการดําเนินงาน
ของ ศอสช. มากกวาผูมารับบริการที่ ศอสช. พื้นที่อ่ืนๆ ทั้ง 6 ศูนย   สวนผูมารับบริการที่ ทม.สกลนคร 
อบต.เขาสวนกวาง อบต.หนองเหียง และ กทม.เพชรทองคํา มีความพึงพอใจผลการดําเนินงานของศอสช. 
มากกวาพื้นที่ ทต. บางระกํา และ อบต.สามพระยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 63) 
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ตารางที่ 63  เปรียบเทียบคาแตกตางคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผลการดําเนนิงานของ ศอสช. 
                    ในเรื่องกระบวนการใหบริการดานงบประมาณ แตละพื้นที่เปนรายคู โดยวิธี Scheffé 

n = 397 

พื้นที่ ศอสช. X  

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน 
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต.
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม.
เพชร
ทองคํา 

ทต.บางระกํา 2.46  * * *  * * 
ทม.สกลนคร 3.23     * *  
อบต.เขาสวนกวาง 3.05    . * *  
อบต.หนองเหียง 3.02     * *  
อบต.สามพระยา 2.47      * * 
อําเภอเขาชัยสน 3.71       * 
กทม.เพชรทองคํา 3.02        

* p < .05 
 

1.2.6 ดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ ผลการศึกษาในภาพรวมพบวา ผูมา
รับบริการมีความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย = 3.64) โดยมีผูมารับ
บริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีความพึงพอใจผลการดําเนินงานในดานดังกลาวของ ศอสช. ในระดับ
มาก (คะแนนเฉลี่ย = 4.14) รองลงไป คือ ผูที่มารับบริการที่ อบต.เขาสวนกวาง และ ทม.สกลนคร มีคา
คะแนนเฉลี่ยในระดับมาก เชนกัน ดังนี้ 4.07 และ 3.86  ตามลําดับ  สวนผูที่มารับบริการ อบต.หนองเหียง  
กทม.เพชรทองคํา ทต.บางระกํา และอบต.สามพระยา มีคาคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง ดังนี้ 3.48 3.34  
3.26  และ 2.96 ตามลําดับ  

เมื่อศึกษาความแตกตางของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในรายพื้นที่
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 ( F = 16.331  P-value = .000 )  
(ตารางที่ 64) 
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ตารางที่ 64  เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนนิงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการ 
                    ดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ 

   n = 397 
พื้นที่ศอสช. X  F P- value 
ทต.บางระกํา 3.26   
ทม.สกลนคร 3.86   
อบต.เขาสวนกวาง 4.07   
อบต.หนองเหียง 3.48 16.331*** .000 
อบต.สามพระยา 2.96   
อําเภอเขาชัยสน 4.14   
กทม.เพชรทองคํา 3.34   
ภาพรวม 3.64   

*** p < .001  
 

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. 
ในเรื่องกระบวนการใหบริการดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ ของผูมารับบริการแตละพื้นที่
เปนรายคู โดยวิธีหาความแตกตางเปนรายคูของ Scheffé 
 ผลการทดสอบพบวา ผูมารับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีความพึงพอใจผลการดําเนินงาน
ในดานนี้มากกวาผูที่มารับบริการที่ กทม.เพชรทองคํา อบต.หนองเหียง ทต.บางระกํา และอบต.สามพระ
ยา  สวนผูมารับบริการที่ อบต.เขาสวนกวาง มีความพึงพอใจผลการดําเนินงานของศอสช.มากกวาผูมารับ
บริการที่ อบต.หนองเหียง กทม.เพชรทองคํา ทต.บางระกํา และอบต.สามพระยา   สําหรับผูมารับบริการที่ 
ทม.สกลนคร มีความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. มากกวาผูมารับบริการที่ กทม.เพชรทองคํา 
ทต.บางระกํา และ อบต.สามพระยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 65) 
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ตารางที่ 65  เปรียบเทียบคาแตกตางคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช.ในเรื่อง 
                    กระบวนการใหบริการดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารบับริการแตละพื้นที่เปนรายคู 
                    โดยวิธี Scheffé 

 n = 397 

พื้นที่ ศอสช. X  

ทต.
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย 
สน 

กทม.
เพชร
ทองคํา 

ทต.บางระกํา 3.29  * *   *  
ทม.สกลนคร 3.86     *  * 
อบต.เขาสวนกวาง 4.07    * *  * 
อบต.หนองเหียง 3.48      *  
อบต.สามพระยา 2.96      *  
อําเภอเขาชัยสน 4.14       * 
กทม.เพชรทองคํา 3.34        

* p < .05 
 

1.2.7 ดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช. ผลการศึกษาในภาพรวม
พบวา ผูมารับบริการมีความพึงพอใจ ผลการดําเนินงานของ ศอสช.ในดานนี้ระดับปานกลาง (คะแนน
เฉลี่ย = 3.66) โดยมีผูมารับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีความพึงพอใจผลการดําเนินงานดังกลาว
ของ ศอสช. ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.31) รองลงไปคือผูมารับบริการที่ อบต.เขาสวนกวาง ทม.
สกลนคร และ อบต.หนองเหียง มีคาคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก ดังนี้ 4.15   3.94 และ 3.86 ตามลําดับ  
สําหรับผูมารับบริการที่ กทม.เพชรทองคํา และ ทต.บางระกํา มีคาคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง ดังนี้  
3.60 และ 2.17 ตามลําดับ 

เมื่อศึกษาความแตกตางของความพึงพอใจ ผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในรายพื้นที่ 
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F = 82.657    P-value = .000) 
(ตารางที่ 66) 
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ตารางที่ 66  เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนนิงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการ 
                    ดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนนิงานของ ศอสช.  

   n = 397 
พื้นที่ศอสช. X  F P- value 
ทต.บางระกํา 3.00   
ทม.สกลนคร 3.94   
อบต.เขาสวนกวาง 4.15   
อบต.หนองเหียง 3.86 82.657*** .000 
อบต.สามพระยา 2.17   
อําเภอเขาชัยสน 4.31   
กทม.เพชรทองคํา 3.60   
ภาพรวม 3.66   

*** p < .001  
 

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. 
ในเรื่องกระบวนการใหบริการดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการดําเนินงาน ศอสช. ของผูมารับ
บริการ แตละพื้นที่ เปนรายคู  โดยวิธีหาความแตกตาง เปนรายคูของ Scheffé 

ผลการทดสอบพบวา ผูมารับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีความพึงพอใจผลการดําเนินงาน
ของ ศอสช. มากกวาผูมารับบริการที่ ทต. บางระกํา อบต.หนองเหียง อบต. สามพระยา และ กทม.เพชร
ทองคํา สวนผูมารับบริการที่ อบต. เขาสวนกวาง และ ทม. สกลนคร มีความพึงพอใจผลการดําเนินงาน
ของ ศอสช. มากกวาผูที่มารับบริการที่ ทต. บางระกํา อบต.สามพระยา และ กทม.เพชรทองคํา และผูมารับ
บริการที่ อบต.หนองเหียง มีความพึงพอใจมากกวาผูมารับบริการที่ อบต.สามพระยา สําหรับผูมารับ
บริการที่ กทม.เพชรทองคํา มีความพึงพอใจมากกวาผูมารับบริการที่ ทต. บางระกํา และ อบต.สามพระยา 
(ตารางที่ 67) 
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ตารางที่ 67  เปรียบเทียบคาแตกตางคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผลการดําเนนิงานของ ศอสช. 
                    ในเรื่องกระบวนการใหบริการดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินงานของ ศอสช. 
                    แตละพื้นที่เปนรายคู โดยวิธี Scheffé 

n = 397 

พื้นที่ ศอสช. X  

ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม.สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต.
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม.
เพชร
ทองคํา 

ทต.บางระกํา 3.00  * * * * * * 
ทม.สกลนคร 3.94     *  * 
อบต.เขาสวนกวาง 4.15     *  * 
อบต.หนองเหียง 3.86     * *  
อบต.สามพระยา 2.17      * * 
อําเภอเขาชัยสน 4.31       * 
กทม.เพชรทองคํา 3.60        

* p < .05 
 

     สมมติฐานที่ 2 
 

      2. ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในประโยชนท่ีไดรับจากการ
ใหบริการ 
      ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในประโยชนที่ไดรับ
จากการใหบริการ ภาพรวมพบวา ผูมารับบริการ มีความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ใน
ประโยชนที่ไดรับจากการใหบริการในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย = 2.54) โดยมีผูมารับบริการที่ ศอสช.
อําเภอเขาชัยสน มีความพึงพอใจผลการดําเนินงานดังกลาวของ ศอสช.  สูงกวาพื้นที่อ่ืนๆ (คะแนนเฉลี่ย = 
2.81) รองลงไปคือ ผูที่มารับบริการที่ ทม. สกลนคร  อบต.เขาสวนกวาง  ทต.บางระกํา  อบต.หนองเหียง 
และ กทม.เพชรทองคํา มีคาคะแนนเฉลี่ยในระดับมากเชนกัน ดังนี้ 2.60  2.56  2.54  2.49 และ 2.49  
ตามลําดับ  และผูที่มารับบริการที่ อบต.สามพระยา มีความพึงพอใจระดับปานกลางที่มีคาคะแนนเฉลี่ย 
2.11 
      เมื่อศึกษาความแตกตางของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช.ในประโยชนที่ไดรับ
จากการใหบริการในรายพื้นที่พบวา มีความแตกตางกันรายพื้นที่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 (F = 20.511     P- value = .000)  (ตารางที่ 68) 
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ตารางที่ 68  เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนนิงานของ ศอสช.ในประโยชนทีไ่ดรับจากการ 
      ใหบริการ 

   n = 397 
พื้นที่ ศอสช. X  F P- value 

ทต.บางระกํา 2.54   
ทม.สกลนคร 2.60   
อบต.เขาสวนกวาง 2.56   
อบต.หนองเหียง 2.49 20.511*** .000 
อบต.สามพระยา 2.11   
อําเภอเขาชัยสน 2.81   
กทม.เพชรทองคํา 2.49   
ภาพรวม 2.54   

*** p < .001  
 

     เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ 
ศอสช. ในประโยชนที่ไดรับจากการใหบริการ ของผูมารับบริการ แตละพื้นที่เปนรายคู โดยวิธีหาความ
แตกตาง เปนรายคู ของ Scheffé 

     ผลการทดสอบพบวา ผูมารับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีความพึงพอใจผลการ
ดําเนินงานของ ศอสช. ในประโยชนที่ไดรับจากการใหบริการมากกวาพื้นที่อ่ืนๆ   สวนผูมารับบริการที่ 
ทต.บางระกํา ทม.สกลนคร อบต.เขาสวนกวาง อบต.หนองเหียง และ กทม.เพชรทองคํา มีความพึงพอใจ
ผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในประโยชนที่ไดรับจากการใหบริการมากกวา ผูที่มารับบริการที่ อบต.
สามพระยา  (ตารางที่ 69) 
 

ตารางที่ 69  เปรียบเทียบคาแตกตาง คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. 
      ในประโยชนที่ไดรับจากการใหบริการ แตละพื้นที่ เปนรายคู โดยวิธี Scheffé 

   n = 397 

พื้นที่ ศอสช. X  

ทต.
บาง
ระกํา 

ทม.
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม.
เพชร
ทองคํา 

ทต.บางระกํา 2.54     * *  
ทม.สกลนคร 2.60     * *  
อบต.เขาสวนกวาง 2.56     * *  
อบต.หนองเหียง 2.49     * *  
อบต.สามพระยา 2.11      * * 
อําเภอเขาชัยสน 2.81       * 
กทม.เพชรทองคํา 2.49        

* p < .05 
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สมมติฐานที่ 3 
 

ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการ
จําแนกตามปจจัยพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ 

 

    3.1 ปจจัยพื้นฐานทางสังคม 
การทดสอบสมมติฐาน ปจจัยพื้นฐานทางสังคม ของผูมารับบริการ ประกอบดวย ตัวแปร

ตอไปนี้ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม และการเปนสมาชิกกลุม 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ  ศอสช .  ในเรื่อง

กระบวนการใหบริการ จําแนกตามปจจัยพื้นฐานทางสังคม มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ผลการศึกษาพบวา ผูมารับบริการที่มีอายุ 80 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจผลการดําเนินงาน
ของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการในภาพรวมในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย = 3.58) รองลง
ไปคือผูมารับบริการที่ อายุระหวาง 60-69 ป และ 70-79 ป มีคาคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง ดังนี้ 3.57  
3.47 ตามลําดับ และผูมารับบริการที่อายุ ต่ํากวา 60 ป มีความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ใน
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย  = 3.37) และเมื่อศึกษาความแตกตางของความพึงพอใจผลการดําเนินงาน
ของ ศอสช. ในชวงอายุ พบวา มีความแตกตางกันรายชวงอายุ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05         
(F = 2.816    P–value = .039)  

ผลการศึกษาพบวา ผูมารับบริการที่เปนสมาชิกกลุมมีความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ 
ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการในภาพรวมมากกวา (คะแนนเฉลี่ย =3.53) ผูมารับบริการที่ไมเปน
สมาชิกกลุม (คะแนนเฉลี่ย = 3.35) และพบความแตกตางของความพึงพอใจในผลการดําเนินงานของ 
ศอสช. ระหวางผูมารับบริการที่เปนสมาชิกกลุมและไมเปนสมาชิกกลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (t=2.228    P–value = .029) 

ผลการศึกษาไมพบความแตกตางความพึงพอใจผลการดําเนินงานของศอสช. ระหวางผูมา
รับบริการที่เปนชาย และหญิง  และผูมารับบริการที่สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาขึ้น
ไป ตลอดจนผูที่มารับบริการที่มีสถานภาพทางสังคม และไมมีสถานภาพทางสังคม (ตารางที่ 70)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

193 

ตารางที่ 70  เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการ 
      ในภาพรวม จําแนกตามปจจัยพื้นฐานทางสังคม 

      n = 397 
ปจจัยพื้นฐานทางสังคม X  t F P-value 

เพศ      
                ชาย 3.51 .160  .874 

                หญิง 3.50    

อายุ (ป)     

                < 60 3.37    

               60 - 69 3.57  2.816* .039 

               70 - 79 3.47    

                 ≥ 80 3.58    

ระดับการศึกษา      

              ≤ ประถมศึกษา 3.47 1.761  .079 

              ≥ มัธยมศึกษา 3.59    

สถานภาพทางสังคม      

               มี 3.56 1.456  .146 

              ไมมี 3.47    

เปนสมาชิกกลุม     

               เปน 3.53 2.228*  .029 

              ไมเปน 3.35    

* p < .05     
 

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. 
ตามชวงอายุ ของผูมารับบริการเปนรายคู โดยวิธีหาความแตกตางเปนรายคู ของ Scheffé  

ผลการทดสอบพบวา ผูมารับบริการที่อายุ ต่ํากวา 60 ป มีความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ 
ศอสช. แตกตางกับผูมารับบริการที่ อายุระหวาง 60–69 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมพบ
ความแตกตางความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ระหวางผูมารับบริการที่ อายุระหวาง 70–79 ป 
กับอายุต่ํากวา 60 ป และอายุระหวาง 60–69 ป และระหวางผูมารับบริการที่ อายุ 80 ปขึ้นไป กับอายุต่ํากวา 
60 ป และอายุ 60-69 ป และ 70–79 ป (ตารางที่ 71) แสดงใหเห็นวา ผูมารับบริการที่สูงอายุมากมีความพึง
พอใจตอการใหบริการในภาพรวมทั้งหมดที่ ศอสช.ไดจัดบริการ และกิจกรรมที่จัดใหมากกวาผูมารับ
บริการที่มีอายุนอยกวา โดยเฉพาะผูที่มารับบริการที่อายุนอยกวา 60 ป 
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ตารางที่ 71  เปรียบเทียบคาแตกตางคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. 
                     ในเรื่องกระบวนการใหบริการในภาพรวม จําแนกตามอายุของผูมารับบริการเปนรายคู 
                     โดยวิธี Scheffé  

n = 397 
ชวงอายุของผูมารับบริการ( ป ) X  < 60 60-69 70-79 ≥ 80 

                 <  60 3.37  *   

               60 - 69 3.57     

               70 - 79 3.47     

                 ≥ 80 3.58     

* p < .05 
 

3.2 ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
การทดสอบสมมติฐานปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของผูมารับบริการ ประกอบดวย ตัวแปร 

ตอไปนี้ การประกอบอาชีพ รายได รายจาย และ เงินเหลือเก็บ 
        ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของศอสช. ในเรื่องกระบวนการ

ใหบริการ จําแนกตามปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ผลการศึกษาพบวาผูมารับบริการที่ไมไดประกอบอาชีพ (วางงาน) มีความพึงพอใจผลการ
ดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการในภาพรวมมากกวา (คะแนนเฉลี่ย = 3.57) ผูมารับ
บริการที่ประกอบอาชีพ โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.445    P–value = 
.015) 

นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา ผูมารับบริการที่ไมมีเงินเหลือเก็บมีความพึงพอใจผลการ
ดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการในภาพรวมมากกวา(คะแนนเฉลี่ย = 3.61) ผูมารับ
บริการที่มีเงินเหลือเก็บ (คะแนนเฉลี่ย = 3.38) และพบความแตกตางความพึงพอใจในภาพรวมของ
กระบวนการใหบริการของคน 2 กลุมดังกลาว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (t = 4.436    P–value 
= .000) 

จากการศึกษา ไมพบความแตกตางความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช.ในเรื่อง
รายได และรายจาย ระหวางผูมารับบริการที่มีรายได ไมเกิน 3,000 บาท/เดือน กับผูมารับบริการที่มีรายได
เกิน 3,000 บาท/เดือนและระหวางผูมารับบริการที่มีรายจายไมเกิน 2,300 บาท/เดือน กับผูมารับบริการที่มี
รายจายมากกวา 2,300 บาท/เดือน (ตารางที่ 72) 
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ตารางที่ 72  เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการ 
                     จําแนกตามปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

      n = 397 
ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ X  t F P-value 
การประกอบอาชีพ     
                วางงาน 3.57 2.445*  .015 

                ประกอบอาชีพ 3.44    

รายได (บาท/เดือน)     

                ≤ 3,000 3.52 1.017  .310 

                > 3,000 3.47    

รายจาย (บาท/เดือน)               

                ≤  2,300 3.51 .548  .584 

                > 2,300 3.48    

เงินเหลือเก็บ      

              มีเงินเหลือเก็บ 3.38 4.436***  .000 

              ไมมีเงินเหลือเก็บ 3.61    

* p < .05 *** p < .001  
 

สมมติฐานที่ 4 
 

ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในประโยชนท่ีไดรับจากการ
ใหบริการ จําแนกตามปจจัยพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ  

 

4.1 ปจจัยพื้นฐานทางสังคม 
การทดสอบสมมติฐาน ปจจัยพื้นฐานทางสังคมของผูมารับบริการ ประกอบดวย ตัวแปร 

ตอไปนี้ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม และการเปนสมาชิกกลุม 
               ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในประโยชนที่

ไดรับจากการใหบริการ จําแนกตามปจจัยพื้นฐานทางสังคม มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ผลการศึกษาพบวาผูที่มารับบริการที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไปมีความพึง
พอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในประโยชนที่ไดรับจากการใหบริการมากกวา (คะแนนเฉลี่ย = 2.63) 
ผูมารับบริการที่สําเร็จชั้นประถมศึกษา (คะแนนเฉลี่ย = 2.52) และพบความแตกตางของความพึงพอใจผล
การดําเนินงานของ ศอสช. ระหวางคน 2 กลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 3.205    P–value 
= .001)  

ผลการศึกษาพบวา ผูมารับบริการที่มีสถานภาพทางสังคมมีความพึงพอใจผลการ
ดําเนินงานของ ศอสช. ในประโยชนที่ไดรับจากการใหบริการมากกวา (คะแนนเฉลี่ย = 2.62 ) ผูที่ไมมี
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สถานภาพทางสังคม (คะแนนเฉลี่ย = 2.51) และพบความแตกตางความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ 
ศอสช. ระหวางคน 2 กลุมดังกลาว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 3.262    P–value = .001) 

นอกจากนี้ยังพบวา ผูมารับบริการที่เปนสมาชิกกลุมมีความพึงพอใจผลการดําเนินงาน
ของ ศอสช. ในประโยชนที่ไดรับจากการใหบริการแตกตางไปจากความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ 
ศอสช. ผูมารับบริการที่ไมเปนสมาชิกกลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 3.092    P–value = 
.003) โดยผูเปนสมาชิกกลุม คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.57 สวนผูที่ไมไดเปนสมาชิกกลุมมีคาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 2.42 

ผลการศึกษาไมพบความแตกตางความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ระหวางผู
มารับบริการที่เปนชาย และหญิง และระหวางผูมารับบริการที่มีชวงอายุต่ํากวา 60 ป  60–69 ป 70–79 ป 
และ 80 ป ขึ้นไป (ตารางที่ 73) 

 

ตารางที่ 73  เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในประโยชนที่ไดรับจากการ 
                     ใหบริการ จําแนกตามปจจัยพื้นฐานทางสังคม 

                                         n = 397 
ปจจัยพื้นฐานทางสังคม X  t F P-value 

เพศ      
                ชาย 2.52 .771  .477 

                หญิง 2.55    

อายุ (ป)     

                < 60 2.58    

               60 - 69 2.53  1.299 .275 

               70 - 79 2.54    

                 ≥80 2.44    

ระดับการศึกษา      

              ≤ ประถมศึกษา 2.52 3.205**  .001 

              ≥ มัธยมศึกษา 2.63    

สถานภาพทางสังคม      

               มี 2.62 3.262**  .001 

              ไมมี 2.51    

เปนสมาชิกกลุม     

               เปน 2.57 3.092**  .003 

              ไมเปน 2.42    

** p < .01   
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4.2 ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
การทดสอบสมมติฐาน ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของผูมารับบริการ ประกอบดวย ตัว

แปร ตอไปนี้ การประกอบอาชีพ  รายได  รายจาย  และเงินเหลือเก็บ  
ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช.ในประโยชนที่

ไดรับจากการใหบริการ จําแนกตามปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มีรายละเอียดดังนี้ 
ผลการศึกษาพบวา ผูมารับบริการที่ไมมีเงินเหลือเก็บ มีความพึงพอใจผลการดําเนินงาน

ของ ศอสช. ในประโยชนที่ไดรับการใหบริการมากกวา (คะแนนเฉลี่ย = 2.57) ผูมีเงินเหลือเก็บ (คะแนน
เฉลี่ย = 2.50) และพบวามีความแตกตางความพึงพอใจผลการดําเนินของ ศอสช. ระหวางผูมารับบริการที่
มีเงินเหลือเก็บและไมมีเงินเหลือเก็บ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (t = 2.346    P–value = .019) 

ผลการศึกษา ไมพบความแตกตาง ความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ระหวาง
ผูมารับบริการที่วางงานกับผูมารับบริการที่ประกอบอาชีพ และระหวางผูมารับบริการที่มีรายไดไมเกิน 
3,000 บาท/เดือน กับผูมารับบริการที่มีรายไดมากกวา 3,000 บาท/เดือน และระหวางผูมารับบริการที่มี
รายจายไมเกิน 2,300 บาท/เดือนกับผูมารับบริการที่มีรายจายมากกวา 2,300 บาท/เดือน (ตารางที่ 74)  
 

ตารางที่ 74  เปรียบเทียบความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ในประโยชนที่ไดรับจากการ 
                      ใหบริการ จําแนกตามปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

           n = 397 
ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ X  t F P-value 

การประกอบอาชีพ      
                วางงาน 2.56 1.310  .191 

                ประกอบอาชีพ 2.52    

รายได (บาท/เดือน)     

                ≤ 3,000 2.53 .586  .558 

                > 3,000 2.55    

รายจาย  (บาท/เดือน)               

                ≤ ,300 2.52 1.627  .105 

                > 2,300 2.57    

เงินเหลือเก็บ     

              มีเงินเหลือเก็บ 2.50 2.346*  .019 

              ไมมีเงินเหลือเก็บ 2.57    

* p < .05  
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สมมติฐานที่ 5  
 

 ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู ความรู และการมีสวนรวมกับความพึงพอใจผลการ
ดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการในรายดาน ภาพรวม และประโยชนท่ีไดรับจากการ
ใหบริการ  
 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู ความรู และการมีสวนรวมกับความพึงพอใจผลการ
ดําเนินงานของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการในรายดาน ภาพรวม และประโยชนที่ไดรับจากการ
ใหบริการ พบรายละเอียดดังนี้ 

ผลการศึกษา พบวา การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ ศอสช. มีความสัมพันธกับความพึงพอใจผล
การดําเนินงานของ ศอสช. ดานสถานที่ ลักษณะกิจกรรม ลักษณะใหบริการ การใหบริการดานบุคลากร 
งบประมาณ การกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการดําเนินงาน 
ศอสช. ภาพรวมความพึงพอใจทั้ง 7 ดาน และดานประโยชนที่ไดรับจากการใหบริการอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .189  .482  .269  .071  .215  .280  .372  .400  และ .375  ตามลําดับ) กลาวไดวา
การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ ศอสช. มีผลตอความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ทั้งภาพรวม
ของกระบวนการใหบริการและรายดาน  

ผลการศึกษาพบวา ความรูเกี่ยวกับ ศอสช. มีความสัมพันธกับความพึงพอใจผลการดําเนินงาน
ของ ศอสช . ดานสถานที่  ลักษณะกิจกรรม ลักษณะการใหบริการ งบประมาณ การกําหนดกลุมเปาหมาย
ที่มารับบริการ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช. ภาพรวมความพึงพอใจทั้ง 7 ดาน และ
ดานประโยชนที่ไดรับจากการใหบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .001 (r = .175  .383  .267  .159  .299  
.325  .368  และ .392  ตามลําดับ)   นอกจากนี้พบวา ความรูเกี่ยวกับ ศอสช. มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ดานการใหบริการของบุคลากร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
( r = .154) กลาวไดวา ความรูเกี่ยวกับ ศอสช. มีผลตอความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ทั้งใน
ภาพรวมและรายดาน และตลอดจนถึงประโยชนที่ผูรับบริการไดรับ 

ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของผูมารับบริการ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจผลการ
ดําเนินงานของ ศอสช . ลักษณะกิจกรรม ลักษณะการใหบริการ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ศอสช.  ภาพรวมความพึงพอใจทั้ง 7 ดาน และดานประโยชนที่ไดรับจากการใหบริการ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .001 (r = .271  .277  .218  .285  และ .411  ตามลําดับ) และพบวา การมีสวนของผูมา
รับบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ดานสถานที่ การใหบริการของ
บุคลากร และการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ (r = .158 .149  และ .158  ตามลําดับ) และพบวา 
การมีสวนรวมของผูมารับบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ดาน 
งบประมาณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (r = .101)  กลาวไดวา การมีสวนรวมของผูมารับ
บริการมีผลตอความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช. ทั้ง 2 ดาน คือ กระบวนการใหบริการทั้ง
ภาพรวมและรายดาน และประโยชนที่ไดรับจากการใหบริการ (ตารางที่ 75)  
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ตารางที่ 75  ความสัมพันธระหวางการรับรู ความรู และการมีสวนรวมกับความพึงพอใจผลการดําเนินงาน 
                    ของ ศอสช. ในเรื่องกระบวนการใหบริการในรายดาน ภาพรวม และประโยชนทีไ่ดรับ 
                    จากการใหบริการ  

                                n=397 
ความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ ศอสช.     การรับรู   ความรู  การมีสวนรวม 

1.ดานกระบวนการใหบริการ    
         1.1 สถานที่     .189***    .175***    .158** 
 (.000) (.000) (.000) 
         1.2 ลักษณะกิจกรรม     .482***     .383***     .271*** 
 (.000) (.000) (.000) 
         1.3 ลักษณะการใหบริการ     .269***     .267***     .277*** 
 (.000) (.000) (.000) 
         1.4 การใหบริการของบุคลากร      .071***    .154**   .149** 
 (.000) (.000) (.000) 
         1.5 งบประมาณ     .215***     .159***  .101* 
 (.000) (.000) (.000) 
         1.6 การกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ     .280***     .299*** .158** 
 (.000) (.000) (.000) 
        1.7 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ      .372***     .325***     .218*** 
              ดําเนินงาน ศอสช. (.000) (.000) (.000) 
2. ภาพรวมของกระบวนการใหบริการ               .400*** .368***     .258*** 
 (.000) (.000) (.000) 
3.ดานประโยชนที่ไดรับจากการใหบริการ     .375***     .392***     .411*** 
 (.000) (.000) (.000) 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001  
หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บ คือ คา P-value 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.2 สรุปการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในรายพื้นที่ ศอสช. 
 8.2.1 สรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจในภาพรวม และรายดานของกระบวนการใหบรกิารของทุกพืน้ที่ และเปรียบเทียบเปนรายคู 

สมมติฐานที่ 1 
 

ขอศึกษา ผลที่แสดง สรุป 

1.) เปรียบเทียบความพงึพอใจภาพรวมการใหบริการ 
      ทั้งหมด 
                    พบวามีความแตกตางในความพึงพอใจ 
      ของผูมารับบริการทั้ง 7 ศอสช. อยางมีนัยสําคัญ 
      ทางสถิติที่ระดับ .001 (F = 65.75) 
 
2.) เปรียบเทียบความพงึพอใจภาพรวมของ 
      กระบวนการบริหารเปนรายคูของพื้นที่ ศอสช. 
                    ผลการศึกษาพบวา 
                    (2.1) อําเภอเขาชัยสนมีความพึงพอใจ 
      แตกตางไปจาก ศอสช.อีก 6 พื้นที ่

      ผูเขารับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชยัสนมีความ 
พึงพอใจระดบัมาก ( X  = 4.11) และสูงกวาทกุ  
ศอสช. 
 
 
 
 
 
 
      ศอสช.อําเภอเขาชัยสน     >      6 ศอสช. 
              ( X  = 4.11)                 ( X  = 3.78 – 2.64) 

1. ศอสช.ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ผูเขารับบริการ 
     พึงพอใจในกระบวนการใหบริการทั้งหมด 
     มี 4 ศอสช. คือ 
                    1.1 อําเภอเขาชัยสน มีความพึงพอใจ 
     ระดับมาก ( X  = 4.11) 
                    1.2 อบต.เขาสวนกวาง มีความพึงพอใจ 
     ระดับมาก ( X  = 3.78) 
                    1.3 ทม.สกลนคร มีความพึงพอใจระดับ 
     ปานกลาง (คอนขางสูง) ( X  = 3.66) 
                    1.4 กทม.เพชรทองคํา มีความพึงพอใจ 
     ระดับปานกลาง ( X  = 3.61) 
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>
  > 

ขอศึกษา ผลที่แสดง สรุป 
                    (2.2) อบต.เขาสวนกวาง และ  
      ทม.สกลนคร มีความพึงพอใจแตกตางไปจาก 
      อบต.หนองเหียง และ อบต.สามพระยา 
 
 
                    (2.3) กทม.เพชรทองคํา มีความพึงพอใจ 
      แตกตางจาก ทต.บางระกาํ และ อบต.สามพระยา 
 
 

    อบต.เขาสวนกวาง                  อบต.หนองเหียง 
         ( X  = 3.78)                            ( X  = 3.35) 
        ทม.สกลนคร                       อบต.สามพระยา 
         ( X  = 3.66)                            ( X  = 2.63) 
 
                                                    ทต.บางระกํา 
    กทม.เพชรทองคํา                     ( X  = 3.08)     
        ( X  = 3.61)                          อบต.สามพระยา 
                                                        ( X  = 2.63)  

2. ผลการปฏิบัติงานที่ผูเขารับบริการที่มีคาคะแนน 
     เฉลี่ยนอยกวาทุก ศอสช. คือ อบต.สามพระยา 
     ( X  = 2.63 ระดับปานกลาง) 

3.) เปรียบเทียบความพงึพอใจของการใหบริการเปน 
      รายดาน 
                    ผลการศึกษาพบดังนี ้
                    (3.1) ดานสถานที่ 
                             ก. เปรียบเทียบความพงึพอใจใน 
      ภาพรวมการใหบริการดานสถานที ่
                                  พบวามคีวามแตกตางตอความ 
      พึงพอใจในภาพรวมการใหบริการดานสถานที่ 

 
 
 
 
      ผูมารับบริการที่ ศอสช.กทม.เพชรทองคํามีคา
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก ( X  = 3.48) 
และสูงกวาทกุ ศอสช. 

ความพึงพอใจดานสถานที่ 
      1. ศอสช.ที่ใหบริการดานสถานที่ และเกิดความ
พึงพอใจตอผูมารับบริการ มีดังนี ้
                    1.1 กทม.เพชรทองคํา มีความพึงพอใจ 
      ระดับมาก ( X  = 3.84) 
                    1.2 อบต.เขาสวนกวาง มีความพึงพอใจ 
      ระดับมาก ( X  = 3.81)  

8.2.1  (ตอ) 
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> 

ขอศึกษา ผลที่แสดง สรุป 
      ของผูมารับบริการทั้ง 7 ศอสช. อยางมีนัยสําคัญ 
      ทางสถิติที่ระดับ .001 (F = 6.551 P-value = .000) 
                             ข. เปรียบเทียบความพงึพอใจการ 
      ใหบริการดานสถานที่เปนรายคูของพืน้ที่ ศอสช. 
                                  ผลการศึกษาพบดังนี ้
                                  - ผูมารับบริการที่ ศอสช.อบต. 
      สามพระยามีความพึงพอใจดานสถานที่นอยกวา 
      ผูมารับบริการใน ศอสช.ทม.สกลนคร  อบต. 
      เขาสวนกวาง  อําเภอเขาชัยสน  และ 
      กทม.เพชรทองคํา 

    
 

 
   กทม.เพชรทองคํา                             
     ( X  = 3.84) 
   อบต.เขาสวนกวาง 
     ( X  = 3.81)                              อบต.สามพระยา 
   อําเภอเขาชัยสน                            ( X  = 3.00)      
     ( X  = 3.60)      
   ทม.สกลนคร 
     ( X  = 3.59)       

                    1.3 อําเภอเขาชัยสน มีความพึงพอใจ 
      ระดับปานกลาง ( X  = 3.60) 
                    1.4 ทม.สกลนคร มีความพึงพอใจระดับ 
      ปานกลาง ( X  = 3.59) 
      2. ศอสช.ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจนอย
กวาทุก ศอสช.คือ อบต.สามพระยา ( X  = 3.00 ระดับ
ปานกลาง) 

                    (3.2) ดานลักษณะกิจกรรม 
                             ก. เปรียบเทียบความพงึพอใจตอ 
      ลักษณะกิจกรรมของ ศอสช.ทั้ง 7 พื้นที่ 
                                  พบวามคีวามแตกตางในพื้นที ่
      อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
      (F = 64.542  P-value = .000) 

 
 
      ผูมารับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสนมีความพึง
พอใจระดับมาก ( X  = 4.37) ซึ่งสูงกวาทุก ศอสช. 
และสูงกวาคาเฉลี่ยรวมของ 7 ศอสช. ( X  = 3.17 
ระดับปานกลาง) 

      1. สําหรับการใหบริการดานลักษณะกจิกรรมสรุป
ไดวา ศอสช.ทีจ่ัดลักษณะกิจกรรมที่ทําใหเกิดความพึง
พอใจตอผูมารบับริการเรียงลําดับ ดังนี ้
                    1.1 อําเภอเขาชัยสน X  = 4.37 ระดับมาก 
                    1.2 ทม.สกลนคร X  = 3.83 ระดบัมาก 
                    1.3 อบต.เขาสวนกวาง X  = 3.64 
                          ระดับปานกลางคอนขางสูง 
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                             ข. เปรียบเทียบความพงึพอใจการ 
      ใหบริการดานลักษณะกจิกรรมเปนรายคูของ 
      พื้นที่ ศอสช. 
                                  ผลการศึกษาพบดังนี ้
                                  1.) ผูมารับบริการที่ ศอสช. 
      อําเภอเขาชัยสนมีความพึงพอใจมากกวาผูมารับ 
      บริการในพื้นที่อื่นๆทั้งหมด 
 

                                  2.) ผูมารับบริการที่ ทม. 
      สกลนคร และ อบต.เขาสวนกวางมีความพึงพอใจ 
      มากกวาผูที่มารับบริการที่ กทม.เพชรทองคํา 
      อบต.หนองเหียง  อบต.สามพระยา  และ 
      ทต.บางระกํา 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
      อําเภอเขาชัยสน         >         ศอสช.ทั้ง 6 พื้นที ่
         ( X  = 4.37)                        ( X  = 3.83-2.74) 
 
 

                                                    กทม.เพชรทองคํา 
                                                       ( X  = 3.17)  
  ทม.สกลนคร                            อบต.หนองเหียง 
    ( X  = 3.83)                              ( X  = 3.08) 
  อบต.เขาสวนกวาง                    อบต.สามพระยา 
    ( X  = 3.64)                              ( X  = 2.74) 
                                                     ทต.บางระกํา 
                                                      ( X  = 2.57) 

                    1.4 กทม.เพชรทองคํา X  = 3.17 ระดับ 
                          ปานกลาง 
      2. ศอสช.ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจดาน
ลักษณะกิจกรรมที่นอยกวาทุก ศอสช. มี 2 ศอสช. คือ 
                    - อบต.สามพระยา ( X  = 2.74) ระดับ 
                       ปานกลาง 
                    - ทต.บางระกํา ( X  = 2.57) ระดับ 
                       ปานกลาง 
 

ขอเสนอแนะ 
      1. ตองปรับปรุงการจัดกจิกรรม/ลักษณะของ
กิจกรรมใหเปนของ ศอสช.ทต.บางระกําเอง มิใชใช
กิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ 2 ชมรมดังกลาว 
      2. สําหรับ อบต.สามพระยาหากไดมกีารจัดการ
บริหารที่ดี ปจจัยเอื้อในการจดักิจกรรมที่จะไดรับจาก
หนวยงานจากสถานการศึกษา และหนวยงานที่จะ
สนับสนุนมีพรอมอยูแลว กน็าจะดําเนนิงานไปได
ดวยด ี
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                                  3.) ผูมารับบริการที่ กทม.เพชร 
      ทองคํามีความพึงพอใจมากกวาผูเขารับบริการที่ 
      ทต.บางระกํา 

      กทม.เพชรทองคํา           >        ทต.บางระกํา 
        ( X  = 3.17)                              ( X  = 2.57) 
 

 

                    (3.3) ดานลักษณะการใหบริการ 
                             ก. เปรียบเทียบความพงึพอใจตอ 
      ลักษณะการใหบริการของ ศอสช. 7 พื้นที่ 
                                  พบวามคีวามแตกตางในพื้นที ่
      ทั้ง 7 ศอสช.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
      (F = 55.981  P-value = .000) 
                             ข. เปรียบเทียบความพงึพอใจการ 
      ใหบริการดานการใหบรกิารเปนรายคูของพื้นที่ 
      ศอสช. 
                                  ผลการศึกษาพบดังนี ้
                                  1.) ผูมารับบริการ ศอสช.อําเภอ 
      เขาชัยสนมีความพึงพอใจดานการใหบริการ 
      มากกวาผูที่มารับบริการในพื้นที่อื่นๆทั้ง 6 ศอสช. 
 

 
      ผูมารับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีความพึง
พอใจระดับมาก ( X  = 4.17) และสูงกวาทกุพืน้ที่ 
ศอสช. และสูงกวาคาเฉลี่ยรวมของ 7 ศอสช. 
( X  = 3.18 ระดับปานกลาง) 
 
 
 
 
 
      อําเภอเขาชัยสน        >        ศอสช.ทั้ง 6 พื้นที ่
        ( X  = 4.17)                       ( X  = 3.70-2.35) 
 
 

     
  1. พื้นที่ใหบริการทางดานการใหบริการ และ
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ เรียงลําดับดังนี ้
                    1.1 อําเภอเขาชัยสน มีความพึงพอใจ 
      ระดับมาก ( X  = 4.17) 
                    1.2 กทม.เพชรทองคํา มีความพึงพอใจ 
      ระดับมาก ( X  = 3.70) 
                    1.3 อบต.เขาสวนกวาง มีความพึงพอใจ 
      ระดับปานกลาง ( X  = 3.24) 
                    1.4 ทม.สกลนคร มีความพึงพอใจระดับ 
      ปานกลาง ( X  = 3.21) 
 
      2. อบต.สามพระยา มีคาคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจนอยกวาทุก ศอสช. ( X  = 2.35 ระดับปาน
กลาง) 
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                                  2.) ผูมารับบริการที่ กทม.เพชร 
      ทองคํามีความพึงพอใจมากกวาผูมารับบริการที่ 
      ทต.บางระกํา  ทม.สกลนคร  อบต.เขาสวนกวาง 
      อบต.หนองเหียง และ อบต.สามพระยา 
 
 
 
 
 
 
 
                                  3.) ผูมารับบริการที่ อบต.เขา 
      สวนกวาง และ ทม.สกลนคร มีความพงึพอใจ 
      มากกวาผูมารับบริการที่ ทต.บางระกํา 
      อบต.หนองเหียง  และ อบต.สามพระยา 

                                                   อบต.เขาสวนกวาง 
                                                      ( X  = 3.24) 
                                                   ทม.สกลนคร 
                                                      ( X  = 3.21) 
   กทม.เพชรทองคํา                    ทต.บางระกํา 
       ( X  = 3.70)                           ( X  = 2.92) 
                                                    อบต.หนองเหียง 
                                                      ( X  = 2.72) 
                                                    อบต.สามพระยา 
                                                      ( X  = 2.35) 
 
   อบต.เขาสวนกวาง                    ทต.บางระกํา 
       ( X  = 3.24)                              ( X  = 2.92) 
    ทม.สกลนคร                           อบต.หนองเหียง 
      ( X  = 3.21)                              ( X  = 2.72) 
                                                    อบต.สามพระยา 
                                                       ( X  = 2.35) 
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                    (3.4) ดานการใหบริการของบคุคลากร 
                             ก. เปรียบเทียบความพงึพอใจตอ 
      ลักษณะการใหบริการของบุคคลใน ศอสช.  
      7 พื้นที่ 
                                  พบวามคีวามแตกตางในพื้นที ่
      ทั้ง 7 ศอสช. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่    
      ระดับ .001 (F = 17.688  P-value = .000) 
                             ข. เปรียบเทียบความพงึพอใจตอ 
      ลักษณะการใหบริการของบุคคลเปนรายคูของ 
      พื้นที่ ศอสช. 
                                  ผลการศึกษาพบดังนี ้
                                  1.) ผูมารับบริการที่ อบต.เขา 
      สวนกวางมีความพึงพอใจแตกตางกับผูมารับ 
      บริการที่ ทต.บางระกํา  ทม.สกลนคร 
      อบต.หนองเหียง และอบต.สามพระยา 
                                

 
      ผูมารับบริการที่ ศอสช.อบต.เขาสวนกวางมีความ
พึงพอใจระดบัมาก ( X  = 4.63) ซึ่งสูงกวาพืน้ที่อื่นอีก 
6 ศอสช. และสูงกวาคาเฉลี่ยรวมของพื้นทีท่ั้งหมด 
( X  = 4.13 ระดับมาก) 
 
 
 
 
 
                                                    ทม.สกลนคร 
                                                      ( X  = 4.07) 
                                                    อบต.หนองเหียง 
   อบต.เขาสวนกวาง                      ( X  = 4.04) 
     ( X  = 4.63)                            ทต.บางระกํา 
                                                       ( X  = 4.02) 
                                                    อบต.สามพระยา 
                                                        ( X  = 3.20) 

 
      การใหบริการของบุคลากรที่ประจํา ศอสช. หรือ
ชมรมผูสูงอายุ (ภายใตโครงการนํารองการจัดตั้ง 
ศอสช.) ผูมารับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก
เกือบทุก ศอสช. ( X  = 4.63-4.02) ยกเวน อบต.สาม
พระยา ผูรับบริการมีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
( X  = 3.20) 
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                                  2.) ผูมารับบริการในพืน้ที่  
      ศอสช.ตางๆ 6 พื้นที่มีความพึงพอใจมากกวาผูมา 
      รับบริการใน ศอสช.อบต.สามพระยา 

     ศอสช. 6 พื้นที่          >           อบต.สามพระยา 
   ( X  = 4.63-4.02)                        ( X  = 3.20) 

 

                    (3.5) ดานงบประมาณ 
                             ก. เปรียบเทียบความพงึพอใจตอ 
      งบประมาณของผูรับบรกิารใน ศอสช. 7 พื้นที่ 
                                  พบวามคีวามแตกตางในพื้นที ่
      ทั้ง 7 ศอสช. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 
      (F = 22.434  P-value =.000) 
                             ข. เปรียบเทียบความพงึพอใจตอ 
      งบประมาณเปนรายคูของพื้นที่ ศอสช. 
                                  ผลการศึกษาพบดังนี ้
                                  1.) ผูมารับบริการอําเภอเขาชัย 
      สน มีความพึงพอใจมากกวาผูมารับบริการทั้ง 6  
      ศอสช. 
                                   
 

 
      ผูรับบริการ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มคีวามพึง
พอใจระดับมาก ( X  = 3.71) ซึ่งสูงกวาทุก ศอสช. 
และคาคะแนนเฉลี่ยรวมของพื้นที่ทั้งหมด ( X  = 3.00 
ระดับปานกลาง) 
 
 
 
 
     อําเภอเขาชยัสน          >         ศอสช.ทั้ง 6 พื้นที ่
       ( X  = 3.71)                          ( X  = 3.23-2.46) 

      1. ขอมูลแสดงใหเห็นวา ศอสช.อําเภอเขาชัยสนมี
งบประมาณทีจ่ะบริหารศูนยฯไดเพยีงพอ แหลงที่มา
ของงบประมาณที่อําเภอเขาชัยสนนอกจากจะไดจาก
เจาภาพหลักคอื เทศบาลตําบลเขาชัยสนแลว ยังไดรับ
การสนับสนุนจาก อบต.ตางๆในพื้นที่อําเภอเขาชัยสน 
และจากแหลงอื่นๆดวย 
      2. จะเหน็ไดวาสวนใหญเงินงบประมาณที่
อุดหนุนการจดักิจกรรมนั้นมาจากเจาภาพหลักคือ 
องคกรสวนปกครองทองถิ่นที่เปนเทศบาลตําบล 
เทศบาลเมือง หรือ อบต.ในพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรายได 
และนโยบายของเจาภาพหลักที่มีตอการใหบริการ
สวัสดิการสังคมกับผูสูงอายุดวย 
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                                  2.) ผูมารับบริการที่ ศอสช.ทม. 
      สกลนคร  อบต.เขาสวนกวาง  อบต.หนองเหียง 
      และ กทม.เพชรทองคํา มีความพึงพอใจมากกวา 
      ผูรับบริการ ศอสช.ทต.บางระกํา และ อบต.สาม 
      พระยา 
 
 
 

   ทม.สกลนคร 
   ( X  = 3.23) 
   อบต.เขาสวนกวาง                      อบต.สามพระยา 
    ( X  = 3.05)                                    ( X  = 2.47) 
   อบต.หนองเหียง                            ทต.บางระกํา 
    ( X  = 3.02)                                    ( X  = 2.46) 
   กทม.เพชรทองคํา 
    ( X  = 3.02) 

      3. สําหรับ ศอสช.กทม.เพชรทองคํานั้นไดจดัหา
และใชงบประมาณของตนเอง เปนการบรหิารจัด
การเงินงบประมาณทีไ่ดจากสมาชิกรวมกนับริจาค 
และมีผูรวมบริจาคสมทบแลวนํามาบริหารศูนยฯเอง 
มีการสนับสนุนจากภาครัฐนอยมาก 

                    (3.6) ดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มา 
      รับบริการ 
                             ก. เปรียบเทียบความพงึพอใจตอ 
      การกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ 
                                  พบวามคีวามแตกตางในพื้นที ่
      ทั้ง 7 ศอสช.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
      (F = 16.331  P-value = .000) 

 
 
      ผูรับบริการ ศอสช.อําเภอเขาชัยสนมีความพึง
พอใจระดับมาก ( X  = 4.14) มากกวาทกุ ศอสช. และ
คาคะแนนเฉลี่ยรวมของพื้นที่ทั้งหมด ( X  = 3.64 
ระดับปานกลาง)    

      ในการกําหนดกลุมเปาหมายที่ใหมารบับริการที่
ศูนยอเนกประสงคฯ ซึ่งบุคคลสําคัญที่เนนเปนอันดับ
แรกคือ ผูสูงอายุ ครอบครัวผูสูงอายุ และผูดูแล
ผูสูงอายุ และกลุมรองลงมาคือ สตรี เด็ก เยาวชน และ
คนตางวยันั้น พบวาผูรับบริการใน 3 ศอสช.มีความพึง
พอใจในระดับมาก เรียงลําดบัดังนี้คือ 
                    1. อําเภอเขาชัยสน มีความพึงพอใจใน 
      ระดับมาก ( X  = 4.14) 
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                             ข. เปรียบเทียบความพงึพอใจตอ 
      การกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการเปนรายคู 
      ของพื้นที่ ศอสช. 
                                  ผลการศึกษาพบดังนี ้
                                  1.) ผูมารับบริการที่อําเภอเขา 
      ชัยสนมีความพึงพอใจมากกวาผูที่มารับบริการ 
      ที่ กทม.เพชรทองคํา  อบต.หนองเหียง ทต.บาง 
      ระกํา และ อบต.สามพระยา 
                                   

 
    
 
 
                                                      อบต.หนองเหียง 
                                                         ( X  = 3.48) 
                                                      กทม.เพชรทองคํา 
   อําเภอเขาชัยสน                            ( X  = 3.34) 
    ( X  = 4.14)                               ทต.บางระกาํ 
                                                        ( X  = 3.26) 
                                                       อบต.สามพระยา 
                                                         ( X  = 2.96) 

                    2. อบต.เขาสวนกวาง มีความพึงพอใจใน 
      ระดับมาก ( X  = 4.07) 
                    3. ทม.สกลนคร มีความพึงพอใจในระดับ 
      มาก ( X  = 3.86) 
      การกําหนดกลุมเปาหมายที่ใหมารับบริการเปน
นโยบายทีด่ี เพราะเปนการเปดโอกาสใหบุคคลตาง
เพศตางวยัไดเขามารับบริการ และที่สําคัญการใหทกุ
วัยไดมีโอกาสใกลชิด และมคีวามสัมพันธกับผูสูงอายุ 
ทําใหมีสัมพันธภาพที่ดีตอกนั 

8.2.1  (ตอ) 
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  >

ขอศึกษา ผลที่แสดง สรุป 
                                  2.) ผูมารับบริการที่ อบต.เขา 
      สวนกวางมีความพึงพอใจมากกวาผูมารับบริการ 
      ที่ อบต.หนองเหียง  กทม.เพชรทองคํา  ทต.บาง 
      ระกํา และ อบต.สามพระยา 
 
 
 
 
 
                                  3.) ผูมารับบริการที่ ทม. 
      สกลนคร มีความพึงพอใจมากกวาผูมารับบริการ 
      ที่ กทม.เพชรทองคํา  ทต.บางระกํา และ อบต.สาม 
      พระยา 

                                                       อบต.หนองเหียง 
                                                        ( X  = 3.48) 
                                                       กทม.เพชรทองคํา 
   อบต.เขาสวนกวาง                        ( X  = 3.34) 
     ( X  = 4.07)                                ทต.บางระกํา 
                                                         ( X  = 3.26) 
                                                        อบต.สามพระยา 
                                                         ( X  = 2.96) 
    
                                                       กทม.เพชรทองคํา 
                                                         ( X  = 3.34) 
    ทม.สกลนคร                              ทต.บางระกํา 
     ( X  = 3.86)                                 ( X  = 3.26) 
                                                       อบต.สามพระยา 
                                                         ( X  = 2.96) 

 

8.2.1  (ตอ) 
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ขอศึกษา ผลที่แสดง สรุป 

                    (3.7) ดานการปฏิบัตงิานของคณะ 
      กรรมการดําเนินงาน ศอสช. 
                             ก. เปรียบเทียบความพงึพอใจตอ 
      การกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ 
                                  พบวามคีวามแตกตางในพื้นที ่
      ทั้ง 7 ศอสช.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 
      (F = 82.657  P-value = .000) 
                             ข. เปรียบเทียบความพงึพอใจตอ 
      การกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการเปนรายคู 
      ของพื้นที่ ศอสช. 
                                  ผลการศึกษาพบดังนี ้
                                  1.) ผูมารับบริการที่อําเภอ 
      เขาชัยสนมีความพึงพอใจมากกวาผูมารับบริการ 
      ที่ ทต.บางระกํา  อบต.หนองเหียง  อบต.สาม 
      พระยา และ กทม.เพชรทองคํา 

 
    
      ผูรับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีความพึง
พอใจในระดับมาก ( X  = 4.31) ซึ่งสูงกวาทุก ศอสช. 
และคาคะแนนเฉลี่ยรวมของพื้นที่ทั้งหมด ( X  = 3.66 
ระดับปานกลาง)  
 
 
 
 
                                                      อบต.หนองเหียง 
                                                        ( X  = 3.86) 
                                                      กทม.เพชรทองคํา 
   อําเภอเขาชัยสน                           ( X  = 3.60) 
    ( X  = 4.31)                               ทต.บางระกาํ 
                                                       ( X  = 3.00) 
                                                      อบต.สามพระยา 
                                                       ( X  = 2.17) 

      ความพึงพอใจดานการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช. พบวามีผูรับบริการ
พอใจเรียงตาม ศอสช.ในพื้นที่ตางๆ ดังนี ้
                    1. อําเภอเขาชัยสนไดรับความพึงพอใจ 
      จากผูเขารับบริการในระดับมาก ( X  = 4.31) 
 

                    2. อบต.เขาสวนกวางไดรับความพึง 
      พอใจจากผูเขารับบริการในระดับมาก ( X  = 3.94) 
 

                    3. อบต.หนองเหียงไดรับความพึงพอใจ  
      จากผูเขารับบริการในระดับมาก ( X  =3.86) 
 

                    4. กทม.เพชรทองคําไดรับความพึง 
      พอใจจากผูเขารับบริการในระดับปานกลาง 
     ( X  = 3.60)  

8.2.1  (ตอ) 
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   >

ขอศึกษา ผลที่แสดง สรุป 
                                  2.) ผูมารับบริการที่ อบต.เขา 
      สวนกวาง และ ทม.สกลนคร มีความพงึพอใจ 
      มากกวาผูมารับบริการที่ ทต.บางระกํา  อบต.สาม 
      พระยา และ กทม.เพชรทองคํา 
 
 
 
                                  3.) ผูมารับบริการที่ อบต.หนอง 
      เหียง มีความพึงพอใจมากกวาผูมารับบริการที่  
      อบต.สามพระยา 
 
                                  4.) ผูมารับบริการที่ กทม.เพชร 
      ทองคํา มีความพึงพอใจมากกวาผูมารับบริการที่ 
      ทต.บางระกํา  และ อบต.สามพระยา 

                                                      กทม.เพชรทองคํา 
   อบต.เขาสวนกวาง                       ( X  = 3.60) 
    ( X  = 4.15)                                ทต.บางระกาํ 
   ทม.สกลนคร                               ( X  = 3.00)  
    ( X  = 3.94)                                อบต.สามพระยา 
                                                       ( X  = 2.17) 
 
   อบต.หนองเหียง            >          อบต.สามพระยา 
    ( X  = 3.86)                                 ( X  = 2.17) 
    
 
                                                       ทต.บางระกํา 
    กทม.เพชรทองคํา                        ( X  = 3.00) 
     ( X  = 3.60)                               อบต.สามพระยา 
                                                         ( X  = 2.17) 

 

 
 
 

8.2.1  (ตอ) 
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8.2.2 สรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจในประโยชนที่ไดรับจากการบริการ 
สมมติฐานที่ 2 

ขอศึกษา ผลที่แสดง สรุป 

1.) เปรียบเทียบความพงึพอใจของผูรับบรกิารตอ 
      ประโยชนที่ไดรับจากการบริการ 
                    พบวามีความแตกตางในความพึงพอใจ 
      ในประโยชนที่ไดรับจากการบริการของผู 
      เขารับบริการทั้ง 7 ศอสช. อยางมีนัยสําคัญทาง 
      สถิติที่ระดับ .001 (F = 20.511 P-value = .000) 
2.) เปรียบเทียบความพงึพอใจในประโยชนที่ไดรับ 
      จากการบริการเปนรายคู ของผูเขารับ 
      บริการในพื้นที่ ศอสช. 
                    ผลการศึกษาพบวา 
                    2.1 ผูเขารับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขา 
      ชัยสนมีความพึงพอใจในประโยชนที่ไดรับจาก 
      การใหบริการแตกตางไปจากพื้นที่ ศอสช.อื่นๆ 
      อีก 6 ศอสช. 

      ผูเขารับบริการที่อําเภอเขาชัยสนมีความพึงพอใจ
ในประโยชนที่ไดรับจากการเขารับบริการและรวม
กิจกรรมในระดับมาก ( X  = 2.81) และสูงกวาทุก 
ศอสช. 
 
 
 
 
 
 
   อําเภอเขาชัยสน        >        ศอสช.ทั้ง 6 พื้นที ่
   ( X  = 2.81)                          ( X  = 2.60-2.11) 
  (ระดับมาก)                        (ระดับมาก-ปานกลาง) 

      1. ศอสช.อําเภอเขาชัยสนมีคาคะแนนเฉลี่ยใน
ระดับมาก ซึ่งสูงกวาทุก ศอสช. 
      2. พื้นที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสนไดจัดบริการและ
กิจกรรมที่มีลักษณะที่เอื้อตอการเกิดประโยชนสูงสุด
ใหผูรับบริการ (ดูผลการศึกษาลักษณะกิจกรรมที่ให 
รวมทั้งวิธีการดําเนินงานกิจกรรม) 
      3. สําหรับพื้นที่อื่นอีก 4 ศอสช.นั้นก็ไดมีการจัด
กิจกรรมและการใหบริการทีท่าํใหเกิดประโยชนตอผู
เขารับบริการในระดับมากเชนกัน 
      4. ดังนั้นอาจกลาวไดวาลักษณะกิจกรรมเปนปจจยั
หนึ่งที่จะทําใหเกิดความเขมแข็งของศูนยฯได เพราะ
ถาลักษณะกิจกรรมไมตรงกบัความตองการของผูมา
รับบริการ ยอมไมจูงใจใหผูสูงอายุเขามารับบริการ 
ดังนั้นการจัดกจิกรรมนอกจากจะตรงกับความ
ตองการของผูมารับบริการแลว ยังตองมีการบูรณาการ 
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8.2.2  (ตอ) 

ขอศึกษา ผลที่แสดง สรุป 
                    2.2 ผูเขารับบริการที่ ทม.สกลนคร 
      อบต.เขาสวนกวาง  ทต.บางระกํา  และ กทม.เพชร 
      ทองคํา มีความพึงพอใจตอประโยชนทีไ่ดรับจาก 
      การเขารวมกิจกรรมแตกตางไปจาก ศอสช.อบต. 
      สามพระยา 

   ทม.สกลนคร 
    ( X  = 2.60) 
   อบต.เขาสวนกวาง 
    ( X  = 2.56)                                 อบต.สามพระยา 
   ทต.บางระกาํ                                  ( X  = 2.11) 
    ( X  = 2.54)                                (ระดับปานกลาง) 
   อบต.หนองเหียง 
    ( X  = 2.49)                                 
   กทม.เพชรทองคํา 
   ( X  = 2.49) 
 (ระดับมากทั้ง 5 ศอสช.) 

ในหลายดานเขาไปใหเปนหนึ่งเดียวในกจิกรรมนั้น 
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8.2.3 สรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจภาพรวมในกระบวนการใหบริการ จําแนกตามปจจัยทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
สมมติฐานที่ 3 

ขอศึกษา ผลที่แสดง สรุป 

1.) เปรียบเทียบความพงึพอใจในภาพรวมของ 
      กระบวนการบริการ จําแนกตามปจจัยพื้นฐาน 
      ทางสังคม 
                    ผลการศึกษาพบดังนี ้
                    1.1 อายุ มีความแตกตางในความพึงพอ 
      ใจในภาพรวมกระบวนการบริการอยางมีนัย 
      สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 2.816  
      P-value = .039) 
 

 
 
 
 
ตัวแปรอาย ุ
      พบวาผูมารับบริการที่อายุ 80 ปขึ้นไปมีความพึง
พอใจระดับปานกลาง ( X  = 3.58) ซึ่งมีคาคะแนนสูง
กวาผูสูงอายุในกลุมอื่น 
    อายุ ≥ 80 ป                                    อายุ < 60 ป 
    ( X  = 3.58)                                     ( X  = 3.37) 
    อายุ 60 – 69 ป                                อายุ 70 – 79 ป 
    ( X  = 3.57)                                     ( X  = 3.47) 

      1. จะเหน็วาผูสูงอายุที่มีอายุมาก ตั้งแต 80 ปขึ้นไป
มีความพึงพอใจมากกวาผูสูงอายุในกลุมอายุอื่น แสดง
ใหเห็นวาผูสูงอายุทานเหลานี้มีความสุขในการไดมา
รวม หรือทํากจิกรรมตางๆ หรือไดเขารวมรับบริการ
ในดานใดดานหนึ่งของศูนยฯแลวเกิดความพึงพอใจ 
นอกจากนี้กลุมผูสูงอายุในชวงอายุ 60 – 69 ป (เพิ่งเริ่ม
เขาวัยสูงอายตุอนตน) มีความพึงพอใจเชนกัน แสดง
วาศูนยฯมีการจัดบริการและกิจกรรมที่ตอบสนองกับ
คน 2 กลุมนี้ไดอยางตรงกับความตองการ จึงเกิดความ
พึงพอใจมากกวากลุมอื่น โดยเฉพาะกลุมอายุที่นอย
กวา 60 ป ซึ่งเปนผูตางวัย ดงันั้นการจดักิจกรรม
จะตองคํานึงถึงกลุมผูตางวัยที่เขามารับบริการดวย 
 
 

 
 



 

 

216 

8.2.3  (ตอ) 

ขอศึกษา ผลที่แสดง สรุป 
                        เมื่อเปรียบเทยีบเปนรายคูของอายุ 
      พบวา ผูมอีายุ ≥ 80 ป และผูมีอายุ 60-69 ป 
      มีความพึงพอใจในภาพรวมของกระบวนการ 
      บริการมากกวาผูมีอายุ 70-79 ป และผูมีอายุ < 60ป 
                    1.2 การเปนสมาชิกกลุมพบวาผูเขารับ 
      บริการที่เปนสมาชิกกลุมมีความพึงพอใจมากกวา 
      ผูที่ไมไดเปนสมาชิกกลุมอยางมีนัยสําคัญทาง 
      สถิติที่ระดับ .05 (t = 2.228  P-value = .029) 
                    1.3 ไมพบความแตกตางในความพึง 
      พอใจตอกระบวนการบริการในภาพรวมใน 
      ตัวแปรเพศ ระดับการศกึษา และสถานภาพทาง 
      สังคม 
 

 
 
 
ตัวแปรการเปนสมาชิกกลุม 
   เปนสมาชิกกลุม         >         ไมไดเปนสมาชิกกลุม 
     ( X  = 3.53)                              ( X  = 3.35) 
   ระดับปานกลาง                         ระดับปานกลาง 

      2. ผูที่เคยเปนสมาชิกกลุมจะมีความเขาใจตอการ
เปนสมาชิกของชมรม หรือการเปนสมาชิกของ
สมาคมใดสมาคมหนึ่งไดดี การเปนสมาชิกเขามารับ
บริการ ศอสช.ก็เชนกนั เชนตองรูจักการเสยีสละ การ
มีสวนรวม ฯลฯ ก็จะชวยใหศูนยฯพัฒนาดขีึ้น การเขา
มาเปนสมาชิกตองรูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น และ
ระเบียบขององคกรนั้นดวย 
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ขอศึกษา ผลที่แสดง สรุป 

2.) เปรียบเทียบความพงึพอใจของกระบวนการ 
      บริการจําแนกตามปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
                    ปจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจในที่นี้ 
      ประกอบดวย การประกอบอาชีพ รายได 
      รายจาย และเงินเหลือเกบ็ 
                    ผลการศึกษาพบดังนี ้
                    1. การประกอบอาชีพ พบวาผูมารับ 
      บริการที่ไมไดประกอบอาชีพ (วางงาน) มีความ 
      พึงพอใจแตกตางไปจากผูที่ประกอบอาชีพอยาง 
      มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.445  
      P-value = .015) 
                    2. การมีเงินเหลอืเก็บ พบวาผูมารับ 
      บริการที่ไมมีเงินเหลือเกบ็มีความพึงพอใจ 
      แตกตางไปจากผูที่มีเงินเหลือเก็บอยางมีนัยสําคัญ 
      ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 4.436  P-value = .000) 
                    3. ไมพบความแตกตางในภาพรวมการ 
      บริการในตัวแปรตอไปนี้ รายได และรายจาย ของ 
      ผูมารับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 ผูวางงาน(ไมประกอบอาชพี)    >   ผูประกอบอาชีพ 
            ( X  = 3.57)                             ( X  = 3.44) 
         ระดับปานกลาง                       ระดับปานกลาง 
 
 
      ผูไมมีเงินเหลือเก็บ      >      ผูมีเงินเหลือเก็บ 
            ( X  = 3.61)                       ( X  = 3.38) 
        ระดับปานกลาง                 ระดับปานกลาง 

      หากพิจารณาจากผลการศึกษาในตัวแปรเหลานี้พบวา
มีความแตกตาง โดยผูวางงานและผูไมมีเงินเหลือเก็บมี
ความพึงพอใจตอการใหบริการของ ศอสช. นับวาการ
จัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯขึ้นมาเปนสถาบันที่รองรับการ
ใหสวัสดิการแกผูสูงอายุ โดยไมไดเจาะจงวาเปนบุคคล
กลุมใดกลุมหนึ่ง การที่ผูวางงาน (ไมไดประกอบอาชีพ) 
มีความพอใจตอการใหบริการของ ศอสช.นั้น เพราะคนที่
ไมไดประกอบอาชีพยอมมาเขารวมกิจกรรมไดสะดวก 
สามารถเขารวมกิจกรรมในเวลาใดวนัใดก็ได ไมติดธุระ 
หรือติดงานการประกอบอาชีพ เชน คาขาย หรือเปน
ลูกจาง เปนตน หรืออีกนัยหนึง่ผูไมมีอาชีพอาจมีรายได
ไมมากนัก จะสอดคลองกับผูไมมีเงินเหลือเกบ็ที่มารับ
บริการแลวพึงพอใจมาก เพราะวาบุคคลเหลานี้ไดมาที่ 
ศอสช. นอกจากจะมาพบพูดคุยกับคนวัยเดียวกันแลว การ
ที่ ศอสช.ไมมีการเสียคาบริการในการเขารวมกิจกรรม
หรือคาใชจายใดๆ จึงทําใหผูที่มีทุนทรัพยนอยที่มาที่
องคกรนี้ เมื่อมาแลวยอมสบายใจและเกิดความพอใจ 
นอกจากไมมีคาใชจายแลวยังพบเพื่อนตางอาชีพ ตาง
ฐานะที่สามารถเขากันได 

8.2.3 (ตอ) 
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8.2.4 สรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากการใหบริการ จําแนกตามปจจัยพื้นฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
สมมติฐานที่ 4 

ขอศึกษา ผลที่แสดง สรุป 

1.) เปรียบเทียบความพงึพอใจตอประโยชนที่ไดรับ 
      จากการใหบริการ จําแนกตามปจจัยพืน้ฐานทาง 
      สังคม 
                    ผลการศึกษาพบดังนี ้
                    1. ระดับการศึกษา พบวาผูมารับบริการ 
      ซึ่งสําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศกึษาขึ้นไป 
      มีความพึงพอใจในประโยชนที่ไดรับจากการให 
      บริการแตกตางไปจากผูรับบริการในระดับ 
      ประถมศึกษาอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
      (t = 3.205  P-value = .001) 
                     

 
 
 
 
ผูรับบริการที่จบระดับ      >     ผูรับบริการที่จบระดับ 
      ≥ มัธยมศกึษา                        ≤ ประถมศึกษา 
       ( X  = 2.63)                             ( X  = 2.53)  

      1. ปจจัยพืน้ฐานทางสังคมมีสวนทําใหเกิดความ 
พึงพอใจตอประโยชนที่ไดเขามารับการใหบริการ
จาก ศอสช.ตามพื้นที่ตางๆ โดยเฉพาะปจจยัพื้นฐาน
ทางสังคมที่เปนระดับการศึกษา นั่นเพราะถาผูเขารับ
บริการที่มีการศึกษาสูงจะมีความเขาใจในวตัถุ 
ประสงคของการจัดตั้งศูนยฯ กระบวนการ และ
วิธีการดําเนนิงานไดดกีวา ตลอดจนจะเขารวมใน
การดําเนนิกิจกรรม หรือแสดงความคิดตอศูนยฯ ก็
จะทําใหศูนยฯเกิดการพฒันาดียิ่งขึ้น ดังจะเห็นได
จาก 2 ศอสช. คือ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน และ 
ศอสช.ทม.สกลนคร 
      หากพิจารณาในปจจยัพืน้ฐานทั้ง 2 ประการแลว
อาจกลาวไดวาปจจัยทางเศรษฐกิจยังไมเปนเหตใุห
เกิดความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากการให 
บริการของศูนยฯ แตปจจยัทางสังคมจะเปนเหตใุหผู
เขารับบริการไดตระหนกั และคิดวาตนเองไดรับ  
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8.2.4  (ตอ) 

ขอศึกษา ผลที่แสดง สรุป 

                    2. สถานภาพทางสังคม พบวาผูมารับ 
      บริการที่มีสถานภาพทางสังคม มีความพึงพอใจ 
      ในประโยชนที่ไดรับจากการใหบริการแตกตาง 
      จากผูรับบริการที่ไมมีสถานภาพทางสังคมอยางมี 
      นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01(t = 3.262   
      P-value = .001) 
                    3. การเปนสมาชกิกลุม พบวาผูรับบริการ 
      ที่เปนสมาชิกกลุมมีความพึงพอใจในประโยชน 
      ที่ไดรับจากการใหบริการแตกตางกับผูรับบริการ 
      ที่ไมไดเปนสมาชิกกลุมอยางมีนยัสําคญัทางสถิติ 
      ที่ระดับ .01 (t = 3.092  P-value = .003) 
                    4. ไมพบความแตกตางความพงึพอใจใน 
      เรื่องดังกลาวในตัวแปรเพศ และอาย ุ

   ผูรับบริการที่มี              >           ผูรับบริการที่ไมม ี
สถานภาพทางสังคม                  สถานภาพทางสังคม 
    ( X  = 2.62)                                 ( X  = 2.51) 
 
 
 
  ผูรับบริการที่เปน          >         ผูรับบริการที่ไมเปน 
     สมาชิกกลุม                               สมาชิกกลุม 
     ( X  = 2.57)                               ( X  = 2.42)  

ประโยชนมากจากการเขามารับบริการจากศูนยฯ
โดยเฉพาะจิตใจ รางกาย และสังคม ดังนั้นประโยชน
ที่ไดรับจริงจากการเขารวมกจิกรรมของ ศอสช.นั้น
นอกเหนือจากการจัดบริการที่ตรงกับความตองการ
ของผูสูงอายุแลว ปจจัยพื้นฐานทางสังคมของตัว
ผูสูงอายุก็มีสวนชวยให ศอสช.ดําเนินไปไดดีดวย 
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8.2.4  (ตอ) 

ขอศึกษา ผลที่แสดง สรุป 

2.) เปรียบเทียบความพงึพอใจตอประโยชนที่ไดรับ 
      จากการใหบริการ จําแนกตามปจจัยพืน้ฐานทาง 
      เศรษฐกิจ 
                    ผลการศึกษาพบดังนี ้
                    1. เงินเหลือเก็บ พบวาผูรับบริการที่ไมม ี
      เงินเหลือเก็บมีความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับ   
      จากการใหบริการแตกตางกับผูมีเงินเหลือเก็บ 
      อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.346 
      P-value = .05) 
                    2. ไมพบความแตกตางความพงึพอใจใน 
      เรื่องดังกลาวในตัวแปร  การประกอบอาชีพ  
      รายได  รายจาย 

 
 
 
 
    ผูไมมีเงินเหลือเก็บ        >       ผูมีเงินเหลือเก็บ 
      ( X  = 2.57)                            ( X  = 2.50) 
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ตอนที่ 9 ปญหา และขอเสนอแนะของผูมารบับริการตอการดําเนินงานของ ศอสช.ในแตละพื้นที ่
 

1) ศอสช. ทต. บางระกํา จ.พษิณุโลก (n = 70 ราย) 
 

1.1 ดานสถานที่ตั้งของ ศอสช. 
      จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมด เห็นวาไมมปีญหาในเรื่องสถานที่ตั้งของ 

ศอสช.  
      สําหรับขอเสนอแนะพบวา มีจํานวน 62 ราย ไมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับสถานที่ของ 

ศอสช. คิดเปนรอยละ 88.6 และที่เหลืออีก 8 ราย มีขอเสนอแนะ โดยเสนอแนะวา ควรขยายพื้นที่เพิ่มให
กวางขวางขึ้น คิดเปนรอยละ 11.4 

 

1.2 ดานกิจกรรมใน และนอก ศอสช. 
1.2.1) กิจกรรมในศูนยฯ 

 จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดไมมีปญหาในการจัดกิจกรรมใน
ศูนยฯ 

     สําหรับขอเสนอแนะพบวา 58 ราย ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 82.8  ที่
เหลืออีก 12 ราย คิดเปนรอยละ 17.1 มีขอเสนอแนะวา ตองการใหมีอุปกรณกีฬา และใหมีการสงเสริม
อาชีพอยางละ 3 ราย    ตองการใหมีตรวจสุขภาพ มีแพทยประจํา  ตองการใหมีกิจกรรมครูสอนรองรํา 
และตองการใหมีกิจกรรมนวดแผนโบราณ อยางละ 2 ราย 

1.2.2) กิจกรรมนอกศูนยฯ 
    จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดไมมีปญหาในการจัดกิจกรรมนอก

ศูนย ของ ศอสช.  
    สําหรับขอเสนอแนะพบวา 68 ราย ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ  97.1 มี

เพียง 2 ราย คิดเปนรอยละ 2.9  มีขอเสนอแนะวา ตองการดูงานนอกพื้นที่ 
 

1.3 ดานลักษณะการใหบริการ 
                 จากการศึกษาพบวาผูรับบริการเกือบทั้งหมด จํานวน 67 ราย เห็นวาไมมีปญหา คิด
เปนรอยละ 97.5  

สําหรับขอเสนอแนะมีเพียง 3 ราย คิดเปนรอยละ 4.3  คือตองการใหมีวิทยากรให
ความรูผูสูงอายุ และตองการใหมีผูดูแลใหคําแนะนําผูสูงอายุอยางละ 2 ราย  ตองการใหมีอุปกรณไฟฟา 
จํานวน 1 ราย 
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1.4 ดานการใหบริการของบคุลากร ศอสช. 
          จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา ไมมีปญหาในการใหบริการของ
บุคลากร ศอสช. และไมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการของบุคลากร ศอสช. 
 

1.5 ดานงบประมาณ 
      จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา ศอสช.ไมมีปญหาดานงบประมาณ   
      สําหรับขอเสนอแนะพบวา สวนมากจํานวน 66 ราย ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 

94.3  และที่เหลืออีก 4 ราย คิดเปนรอยละ 5.7 มีขอเสนอแนะที่เหมือนกันวา ตองการใหมีงบประมาณเพิ่ม
มากขึ้น 

 

  1.6 ดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ 
      จากการศึกษาพบวา ผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา ไมมีปญหาในการกําหนดกลุม 

เปาหมายที่มารับบริการของ ศอสช. และไมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับ
บริการของ ศอสช. 

 

  1.7 ดานการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช. 
       จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา ไมมีปญหาในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช.  และไมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ศอสช. 

 

  1.8 ดานอื่นๆ 
      จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดไมระบวุามีปญหาดานอื่นๆ   
       สําหรับขอเสนอแนะ พบวา เกือบทั้งหมด  69 ราย ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ  

98.6   มีเพียง 1 ราย คิดเปนรอยละ1.4 มีขอเสนอแนะวา ควรมีชุดเครื่องเสียงประจําศูนยฯ  1 ชุด 
 

 2) ศอสช. เทศบาลเมืองสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร (n = 116 ราย) 
 

2.1 ดานสถานที่ตั้งของศอสช. 
              จากการศึกษาพบวา ผูรับบริการทั้งหมดเห็นวาสถานที่ตั้งของ ศอสช. ไมมีปญหา  

       สําหรับขอเสนอแนะพบวาสวนมาก จํานวน 103 ราย ไมมีขอเสนอแนะคิดเปนรอย
ละ88.8  และที่เหลืออีก 13 ราย คิดเปนรอยละ 11.2 มีขอเสนอแนะวา ควรขยายพื้นที่เพิ่ม จํานวน 11 ราย 
และควรสรางอาคารเพิ่ม จํานวน 2  ราย 
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2.2 ดานกิจกรรมใน และนอก ศอสช. 
2.2.1) กิจกรรมในศูนยฯ 

 จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวาไมมีปญหาในการจัดกิจกรรม
ในศูนยฯ  

    สําหรับขอเสนอแนะพบวา 111 ราย ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 95.7  
และที่เหลือ 5 ราย คิดเปนรอยละ 4.3 มีขอเสนอแนะวา ตองการใหมีอุปกรณกีฬา และเครื่องออกกําลังกาย 
จํานวน 3 ราย และ ตองการใหมีการทําอาหารไทย จํานวน 2 ราย 

2.2.2) กิจกรรมนอกศูนยฯ 
      จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวาไมมีปญหาในการจัดกิจกรรม

นอกศูนยฯ 
    สําหรับขอเสนอแนะพบวาเกือบทั้งหมด 113 ราย ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปน

รอยละ 97.4 และที่เหลืออีก 3 ราย คิดเปนรอยละ 2.6 มีขอเสนอแนะวา ตองการใหจัดกิจกรรมนอก
สถานที่มากขึ้น จํานวน 2 ราย และ ตองการไปชมธรรมชาติตางจังหวัด จํานวน 1 ราย 

 

2.3 ดานลักษณะการใหบริการ 
                จากการศึกษาพบวาผูรับบริการจํานวน 115 ราย เห็นวาไมมีปญหา  คิดเปนรอยละ 
99.1  มีเพียง 1 ราย คิดเปนรอยละ 0.9 มีปญหา คือ ไมมีรถรับ-สง มารวมกิจกรรมที่ศูนยฯ  ตองการรถรับ 
– สงผูสูงอายุมาที่ศูนยฯ 

              สําหรับขอเสนอแนะพบวาผูรับบริการจํานวน 114 ราย ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปน
รอยละ 98.3  มีเพียง 2 ราย คิดเปนรอยละ 1.7 มีขอเสนอแนะคือ ตองการใหดูแลผูสูงอายุในวันเสาร และ
ตองการใหจัดรถรับ-สงผูสูงอายุมารวมกิจกรรมที่ ศอสช.อยางละ 1 ราย 
 

2.4 ดานการใหบริการของบคุลากร ศอสช. 
         จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา การใหบริการของบุคลากร ศอสช.  
ไมมีปญหา และไมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการของบุคลากร ศอสช. 
 

2.5 ดานงบประมาณ 
               จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวาศอสช.ไมมีปญหาดานงบประมาณ  

       สําหรับขอเสนอแนะพบวามีผูรับบริการจํานวน 109 ราย ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปน
รอยละ 94.0  และที่เหลืออีก 7 ราย คิดเปนรอยละ 6.0 มีขอเสนอแนะวา ตองการงบประมาณมากขึ้นอีก 
จํานวน 5 ราย และ ควรจัดสรรงบประมาณจัดกิจกรรมออกนอกสถานที่ จํานวน 2 ราย 
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  2.6 ดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ 
               จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา ไมมปีญหาในการกําหนดกลุมเปา 

หมายที่มารับบริการของ ศอสช. และไมมีขอเสนอแนะเกีย่วกับการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ
ของ ศอสช. 

 

  2.7 ดานการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช. 
               จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา ไมมีปญหาในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช. และไมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ศอสช. 

 

  2.8 ดานอื่นๆ 
               จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมด ไมระบุวามีปญหาดานอื่นๆ 

       สําหรับขอเสนอแนะพบวาเกือบทั้งหมดคือ 111 ราย ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอย
ละ 95.7 ที่เหลือ 5 ราย คิดเปนรอยละ 4.3 มีขอเสนอแนะวา ควรมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 3 
ราย และ ควรมีสถานที่จอดรถ จํานวน 2 ราย 
  

 3) ศอสช. อบต. เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน (n = 57 ราย) 
 

3.1 ดานสถานที่ตั้งของ ศอสช. 
              จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา สถานที่ตั้งของ ศอสช.ไมมีปญหา  

      สําหรับขอเสนอแนะ พบวาผูรับบริการเกือบทุกคน (56 ราย) ไมมีขอเสนอแนะคิด
เปนรอยละ 91.8  และที่เหลือ 5 ราย คิดเปนรอยละ 8.2  มีขอเสนอแนะวา ควรขยายพื้นที่เพิ่ม 
 

3.2 ดานกิจกรรมใน และนอก ศอสช. 
3.2.1) กิจกรรมในศูนยฯ 

   จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา กจิกรรมในศูนย ของ ศอสช.
ไมมีปญหา  

    สําหรับขอเสนอแนะพบวามีผูรับบริการจํานวน 48 ราย ไมมีขอเสนอแนะ 
 คิดเปนรอยละ 78.7  และที่เหลือ 13 ราย คิดเปนรอยละ21.3  มีขอเสนอแนะวา      

                                  - ตองการใหมีอุปกรณกฬีา/ เครื่องออกกําลังกาย จํานวน  5  ราย 
     - ตองการใหมีเครื่องดนตรี จํานวน  4  ราย 
     - ตองการใหมีกิจกรรมดานการเกษตร 
     - ตองการใหมีแพทยเขามาดูแลสุขภาพ 
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     - ตองการใหมีกิจกรรมรอง-รํามากขึ้น และ 
     - ตองการใหมกีิจกรรมนวดแผนโบราณ จาํนวนอยางละ  1 ราย 

3.2.2) กิจกรรมนอกศูนยฯ 
      จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา กิจกรรมนอกศูนยของ ศอสช.

ไมมีปญหา  
    สําหรับขอเสนอแนะพบวาเกือบทุกคน (60 ราย) ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปน

รอยละ 98.4  และมีเพียง 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.6  มีขอเสนอแนะดังนี้วา  ตองการดูงานนอกพื้นที่ 
 

3.3 ดานลักษณะการใหบริการ 
                 จากการศึกษาพบวาผูรับบริการเกือบทั้งหมด คิดเปนรอยละ 98.4  เห็นวาไมมีปญหา  
มีเพียง 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.6  โดยระบุวาตองการรถรับ-สงมาที่ศูนยฯ 

              สําหรับขอเสนอแนะพบวาเกือบทั้งหมดไมมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 98.4  มี
เพียง 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.6  มีขอเสนอแนะวา ตองการใหดูแลสวัสดิการของครอบครัวผูสูงอายุดวย 
 

3.4 ดานการใหบริการของบคุลากร ศอสช. 
         จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา ไมมปีญหาในการใหบริการของ
บุคลากร ศอสช. และไมมีขอเสนอแนะ 
 

3.5 ดานงบประมาณ 
      จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา ศอสช.ไมมีปญหา ดานงบประมาณ 
      สําหรับขอเสนอแนะพบวามีผูรับบริการจํานวน 57 ราย ไมมีขอเสนอแนะ คดิเปน

รอยละ 93.4  ที่เหลือ 4 ราย คิดเปนรอยละ 6.6  มีขอเสนอแนะวา ควรจัดสรรงบประมาณการออกเยี่ยมมาก
ขึ้น และ ตองการงบประมาณมากขึ้นจํานวนเทากันอยางละ 2  ราย 
 

  3.6 ดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ 
               จากการศึกษาพบวา  ผู รับบริการทั้ งหมดเห็นวาไมมีปญหาในการกําหนด

กลุมเปาหมายที่มารับบริการของ ศอสช. และไมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับ
บริการของ ศอสช. 

 

  3.7 ดานการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช. 
               จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ศอสช.ไมมีปญหา และไมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินงาน 
ศอสช. 
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  3.8 ดานอื่นๆ 
               จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดไมระบวุามปีญหาดานอื่นๆ  

สําหรับขอเสนอแนะ พบวาเกือบทั้งหมด 60 ราย ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 
98.4  มีเพียง 1 รายคิดเปนรอยละ 1.6 มีขอเสนอแนะวา ควรมีเครื่องเสียงเปนของศูนยฯเอง 
 

 4) ศอสช. อบต. หนองเหียง จ.ชลบุรี (n = 45 ราย) 
 

4.1 ดานสถานที่ตั้งของ ศอสช. 
       จากการศึกษาพบวาผูรับบริการจํานวน  37 ราย เห็นวาไมมีปญหาในเรื่องสถานที่ตั้ง

ของ ศอสช. คิดเปนรอยละ 82.2   มีเพียง 8 ราย คิดเปนรอยละ 17.8  เห็นวามีปญหาในเรื่อง ไมโครโฟนที่
วัดเสียงกอง ทําใหฟงไมชัดเจน จํานวน 5 ราย และ ขาดโตะ เกาอี้ อุปกรณเครื่องเสียงตางๆ  จํานวน 3  ราย 
                   สําหรับขอเสนอแนะ พบวามีผูรับบริการจํานวน 34 ราย ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปน
รอยละ 75.6   ที่เหลือจํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 24.4  มีขอเสนอแนะวา ตองการไดสถานที่ที่เปนของ
ตนเองไมใชวัด จํานวน 9 ราย  ควรซื้ออุปกรณตางๆ ใหพรอมตอการทํากิจกรรม  และ  ตองการใหมีมุม
อานหนังสือจํานวน อยางละ 1 ราย   
 

4.2 ดานกิจกรรมใน และนอก ศอสช. 
4.2.1) กิจกรรมในศูนยฯ 

      จากการศกึษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา ไมมีปญหากิจกรรมในศูนย
ของ ศอสช. 

    สําหรับขอเสนอแนะพบวา มีผูรับบริการจํานวน 32 ราย ไมมีขอเสนอแนะ 
คิดเปนรอยละ 71.1  ที่เหลือ 13  ราย คิดเปนรอยละ28.9 มีขอเสนอแนะวา ตองการใหมีกิจกรรมนวดแผน
โบราณ จํานวน 6 ราย   ตองการใหมีเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 5 ราย ตองการใหมีประเพณีทองถ่ิน  
ตองการใหมีสอนการเลนดนตรี   ตองการใหมีการฝกอาชีพ/ ทําขนม ตองการใหมีการใหความรูทางการ
เกษตร  ควรเพิ่มวันใหสมาชิกพบปะกัน  และ ควรทําสมุดคูมือกฎหมายสําหรับผูสูงอายุ อยางละ 1 ราย  

4.2.2) กิจกรรมนอกศูนยฯ 
      จากการศกึษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา ไมมีปญหาในการจัดกิจกรรม

นอกศูนย ของ ศอสช.  
                    สําหรับขอเสนอแนะพบวามี 41 ราย ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ  91.1 ที่

เหลืออีก 4 รายคิดเปนรอยละ 8.9  มีขอเสนอแนะวา ควรเพิ่มกิจกรรมทัศนศึกษาใหบอยครั้งขึ้น จํานวน 3 
ราย และ ตองการใหมีการตรวจสุขภาพตามบานจํานวน 1 ราย 
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4.3 ดานลักษณะการใหบริการ 
                               จากการศึกษาพบวาผูรับบริการเกือบทั้งหมด เห็นวาไมมีปญหา คิดเปนรอยละ 97.8   
มีเพียง1 ราย คิดเปนรอยละ 2.2 เห็นวามีปญหาในการแจงขาวสารใหทราบในบางเรื่องยังไมทั่วถึง  และ
ผูรับบริการทั้งหมด ไมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ  ลักษณะการใหบริการของ ศอสช. 
 

4.4 ดานการใหบริการของบคุลากร ศอสช. 
                จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา ไมมปีญหาในการใหบริการของ
บุคลากร ศอสช. และไมมีขอเสนอแนะเกีย่วกับการใหบริการของบุคลากร ศอสช. 
 

4.5 ดานงบประมาณ 
              จากการศึกษาพบวาผูรับบริการ 36 ราย เห็นวาไมมีปญหาดานงบประมาณ คิดเปน
รอยละ 80.0 มีเพียง 9 ราย คิดเปนรอยละ 20.0 ระบุวามีปญหาดานงบประมาณไมเพียงพอ 

                      สําหรับขอเสนอแนะพบวามีจํานวน 40 ราย ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 88.9 
ที่เหลือ 5 ราย คิดเปนรอยละ 11.1 มีขอเสนอแนะวา ควรขอความรวมมือจากหนวยงานอื่นหรือภาคเอกชน 
จํานวน  3 ราย   ควรสรางรายไดดวยตัวชมรมเอง  จํานวน 2 ราย  ตองการไดงบมาสนับสนุนการดํารงชีพ 
และควรนําเงินที่จัดไปทัศนศึกษามาพัฒนาชุมชนอยางละ 1ราย  
 

  4.6 ดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ 
                      จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา ไมมปีญหาในการกําหนด
กลุมเปาหมายที่มารับบริการของ ศอสช.  

      สําหรับขอเสนอแนะพบวาเกือบทั้งหมด 44 ราย ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 
97.8   มีเพียง 1 ราย คิดเปนรอยละ 2.2  มีขอเสนอแนะวา ตองการใหเยาวชนเขามารวมกิจกรรมดวย 
จํานวน  1 ราย 
 

  4.7 ดานการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช. 
               จากการศกึษาพบวาผูรับบริการเกือบทั้งหมด คิดเปนรอยละ 97.8  เห็นวาไมมีปญหา  
มีเพียง 1 ราย คิดเปนรอยละ 2.2 ระบุวา อบต.กับคณะกรรมการชมรมมีปญหากัน     
                     สําหรับขอเสนอแนะพบวาเกือบทั้งหมด คิดเปนรอยละ 97.8 ไมมีขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช. มีเพียง 1 ราย คิดเปนรอยละ  2.2  มี
ขอเสนอแนะวา ควรเรงดําเนนิการสรางศูนยฯโดยเร็วเพื่อความตอเนื่องของกิจกรรม   
 

  4.8 ดานอื่นๆ 
               จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดระบุวาไมมปีญหา และไมมีขอเสนอแนะดาน
อ่ืนๆ  
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 5) ศอสช. อบต.สามพระยา จ.เพชรบุรี (n = 30 ราย) 
 

5.1 ดานสถานที่ตั้งของ ศอสช. 
                    จากการศึกษาพบวาผูรับบริการเกือบทัง้หมด  28 ราย เห็นวาไมมีปญหา คิดเปนรอย
ละ 93.3   มีเพยีง 2 ราย คิดเปนรอยละ 6.7 เห็นวามีปญหาในเรื่องสถานที่ตั้งศูนยฯหางไกลจากที่พกั 
                   สําหรับขอเสนอแนะพบวาทั้งหมดไมมขีอเสนอแนะเกี่ยวกับดานสถานที่ตั้งของ 
ศอสช. 

 

5.2 ดานกิจกรรมใน และนอก ศอสช. 
5.2.1) กิจกรรมในศูนยฯ 

    จากการศึกษาพบวาผูรับบริการ 26 ราย เห็นวาการจดักิจกรรมใน ศอสช.ไมมี
ปญหา คิดเปนรอยละ 86.7   ที่เหลือจํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 13.3  เห็นวามีปญหาในเรื่อง กิจกรรมใน
ศูนยฯจัดนอยคร้ังเกินไป (1-2 คร้ัง/ป) จํานวน 3 ราย และโครงการกิจกรรมตางวัยยังไมเกิดขึ้นจริง จาํนวน 
1  ราย 

       สําหรับขอเสนอแนะพบวามีจํานวน 25 ราย ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 
83.3   และที่เหลือจํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ16.7  มีขอเสนอแนะวา ควรจัดกจิกรรมฝกอาชีพจํานวน 2  
ราย   จัดกจิกรรมใหบุคคลตางวัย  จัดกจิกรรมใหหลากหลายมากขึ้น และ จัดกิจกรรมใหบอยครั้งขึ้น
จํานวนอยางละ 1  ราย 

5.2.2) กิจกรรมนอกศูนยฯ 
        จากการศึกษาพบวาผูรับบริการเกือบทั้งหมด 29 ราย  คิดเปนรอยละ96.7 เห็น

วา การจดักิจกรรมนอกศูนย ของ ศอสช.ไมมีปญหา มีเพียง1 รายคิดเปนรอยละ 3.3  ระบุวา อยากใหมี
กิจกรรมนอกศูนยฯนอยลงโดย มีขอเสนอแนะวา ควรเนนกิจกรรมในศูนยฯมากขึน้ 

 

5.3 ดานลักษณะการใหบริการ 
                จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา ไมมปีญหาในเรื่องลักษณะการ
ใหบริการของ ศอสช.  
                       สําหรับขอเสนอแนะพบวาเกือบทั้งหมด 28 ราย ไมมีขอเสนอแนะ คดิเปนรอยละ 
93.3  มีเพียง 2 ราย คิดเปนรอยละ 6.7  มีขอเสนอแนะวา ควรเปดบริการอาทิตยละ 1 คร้ัง และควรบอกผล
ที่ไดรับจากการบริการ จํานวนอยางละ1  ราย 
 

5.4 ดานการใหบริการของบคุลากร ศอสช. 
          จากการศึกษาพบวาผูรับบริการจํานวน 27 ราย เหน็วาไมมีปญหา คิดเปนรอยละ 90.0   
มีเพียง 3 ราย คิดเปนรอยละ 10.0 ระบุวามปีญหาในเรื่องบุคลากรไมเพยีงพอ จํานวน 2 ราย  และไมไดรับ
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แจงกจิกรรมทีม่ีในศูนยฯ  จํานวน 1 ราย โดยมีขอเสนอแนะวาควรแจงกิจกรรมที่มีในศูนยฯใหรับทราบ
ทั่วกัน  
 

5.5 ดานงบประมาณ 
              จากการศึกษาพบวาผูรับบริการเกือบทัง้หมด 29 ราย เห็นวาไมมีปญหา คิดเปนรอย
ละ 96.7   มีเพยีง 1 ราย คิดเปนรอยละ 3.3  ระบุวาเบีย้ยังชีพผูสูงอายุออกไมตรงเวลา แตไมมีขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับดานงบประมาณของ ศอสช. 

 

  5.6 ดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ 
             จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา ไมมปีญหาในการกําหนด

กลุมเปาหมายที่มารับบริการของ ศอสช. และไมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับ
บริการของ ศอสช. 

 

  5.7 ดานการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช.  
             จากการศึกษาพบวาผูรับบริการเกือบทัง้หมด 29 ราย เห็นวาไมมีปญหา คิดเปนรอยละ 
96.7   มีเพียง 1 ราย คิดเปนรอยละ 3.3 ระบุวาไมมีเจาหนาที่ประจําศนูยฯ และมีขอเสนอแนะวา ควรจัด
เจาหนาที่มาประจําศูนยฯเพือ่อํานวยความสะดวก     

 

  5.8 ดานอื่นๆ 
              จากการศึกษาพบวาผูรับบริการเกือบทัง้หมด  29 ราย  คิดเปนรอยละ 96.7  ไมระบุวา
มีปญหาดานอืน่ๆ  มีเพียง 1 ราย คิดเปนรอยละ 3.3 ระบุวามีปญหาเรื่อง ครอบครัวไมใหการสนับสนนุ 
                      สําหรับขอเสนอแนะพบวา เกือบทั้งหมด คิดเปนรอยละ 96.7  ไมมีขอเสนอ 
แนะ  มเีพียง 1 ราย คิดเปนรอยละ 3.3  มีขอเสนอแนะวา ควรมีการจัดรถรับผูสูงอายุ 
 

 6) ศอสช.อําเภอเขาชัยสน จ.พัทลุง (n = 35 ราย) 
 

6.1 ดานสถานที่ตั้งของ ศอสช. 
                     จากการศกึษาพบวาผูรับบริการจํานวน 31 ราย เหน็วาไมมีปญหา คิดเปนรอยละ 
73.8   ที่เหลืออีก 13 ราย คิดเปนรอยละ 26.2  ระบุวามีปญหาในเรื่องสถานที่คับแคบ และไมมีที่สําหรับ
เก็บอุปกรณ จาํนวน 11 ราย และโตะเกาอี้ไมเพียงพอ จํานวน 6 ราย    
               สําหรับขอเสนอแนะพบวาผูรับบริการทั้งหมดไมมีขอเสนอแนะเกีย่วกับดานสถาน
ที่ตั้งของ ศอสช. 
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6.2 ดานกิจกรรมใน และนอก ศอสช. 
6.2.1) กิจกรรมในศูนยฯ 

        จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา การจดักิจกรรมในศนูยฯไมมี
ปญหา  

    สําหรับขอเสนอแนะพบวาผูรับบริการจํานวน 38 ราย ไมมีขอเสนอแนะ คิด
เปนรอยละ 90.5   ที่เหลืออีก 5 ราย คิดเปนรอยละ 9.5  มีขอเสนอแนะวา ตองการมีเครื่องออกกําลังกาย 
จํานวน 3 ราย ควรจะมีมุมถายทอดความรูโดยผูสูงอายุ จํานวน 2 ราย  ตองการใหมีกจิกรรมนวดแผน
โบราณ  ตองการใหมีการสอนทําอาหารเพือ่สุขภาพ  และตองการใหมกีารฝกอาชีพทีห่ลากหลายมากขึ้น 
จํานวนอยางละ 1 ราย 

6.2.2) กิจกรรมนอกศูนยฯ 
            จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา ไมมปีญหาการจัดกิจกรรม

นอกศูนย ของ ศอสช.  
    สําหรับขอเสนอแนะพบวาเกือบทั้งหมด (41 ราย) คิดเปนรอยละ 97.6  ไมมี

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกจิกรรมนอกศูนยฯ และมีเพียง 1 ราย คิดเปนรอยละ 2.4  มีขอเสนอแนะวา ควรเพิ่ม
แพทยในการตรวจรักษามากขึ้น 

 

6.3 ดานลักษณะการใหบริการ 
                จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา ไมมปีญหาเกี่ยวกับลักษณะการ
ใหบริการของ ศอสช.  

สําหรับขอเสนอแนะพบวาเกือบทั้งหมด คิดเปนรอยละ 97.6 ไมมีขอเสนอ 
แนะ มเีพียง 1 ราย คิดเปนรอยละ2.4  มีขอเสนอแนะวา ควรมีรถรับ-สงผูสูงอายุ 
 

6.4 ดานการใหบริการของบคุลากร ศอสช. 
          จากการศกึษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา การใหบริการของบุคลากรศอสช. ไม
มีปญหา และไมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการของบุคลากร ศอสช 
 

6.5 ดานงบประมาณ 
              จากการศึกษาพบวาผูรับบริการ 33 ราย เห็นวาไมมีปญหา คิดเปนรอยละ 78.6   มี
เพียง 9 ราย คิดเปนรอยละ 21.4  เห็นวามีปญหาในเรื่องขาดการสนับสนุนดานงบประมาณจํานวน 9 ราย   
               สําหรับขอเสนอแนะพบวาเกือบทั้งหมด 41 ราย ไมมีขอเสนอแนะ คดิเปนรอยละ 
97.6   มีเพียง 1 ราย คิดเปนรอยละ 2.4  มีขอเสนอแนะวา ควรจัดกจิกรรมสรางรายได 
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  6.6 ดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ 
             จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา ไมมีปญหาการกําหนดกลุมเปาหมาย

ที่มารับบริการของ ศอสช. 
               สําหรับขอเสนอแนะพบวาเกือบทั้งหมด คิดเปนรอยละ 97.6 ไมมีขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการของ ศอสช.และมีเพียง 1 ราย คิดเปนรอยละ 2.4  มี
ขอเสนอแนะวา ควรใหเยาวชนเขามารวมกิจกรรมดวย 

 

  6.7 ดานการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช. 
             จากการศึกษาพบวาผูรับบริการเกือบทัง้หมด คิดเปนรอยละ 97.6  เห็นวา การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช.ไมมีปญหา มีเพียง 1 ราย คิดเปนรอยละ 2.4  เห็นวา การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช.มีปญหาวา เจาหนาที่มจีํานวนนอยเกนิไป แตไมมี
ขอเสนอแนะในเรื่องนี ้
 

  6.8 ดานอื่นๆ 
              จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดไมระบวุามีปญหา และขอเสนอแนะดานอื่นๆ 

 

7) ศอสช.กทม.เพชรทองคํา จ.กรุงเทพฯ (n = 45 ราย) 
 

7.1 ดานสถานที่ตั้งของ ศอสช. 
              จากการศึกษาพบวาผูรับบริการสวนมากจํานวน 42 ราย เห็นวาไมมีปญหา คิดเปน
รอยละ 91.3  ที่เหลืออีก 4 ราย คิดเปนรอยละ 8.7 เห็นวามีปญหาในเรื่อง 
   - สถานที่คับแคบ แออัด จํานวน           3    ราย  และ 
   - จัดสถานที่ไมเปนระเบียบ จํานวน     1    ราย 
        สําหรับขอเสนอแนะพบวาผูรับบริการจํานวน 41 ราย ไมมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอย
ละ 89.1  ที่เหลืออีก 5 ราย คิดเปนรอยละ 10.9 มีขอเสนอแนะวา 
   - ควรจะมีที่จอดรถ จํานวน  2 ราย 
   - ทําประตูใหเปด-ปดงาย จํานวน  2 ราย และ 
   - ขยายพื้นที่เปน 2 ช้ัน จํานวน                          1 ราย 
 

7.2 ดานกิจกรรมใน และนอก ศอสช. 
7.2.1) กิจกรรมในศูนยฯ 

        จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา การจดักิจกรรมในศอสช.ไมมี
ปญหา สําหรับขอเสนอแนะพบวา มจีํานวน 42 ราย คิดเปนรอยละ 91.3 ไมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
กิจกรรมในศนูยฯ และที่เหลือ 4 ราย คิดเปนรอยละ 8.7  มีขอเสนอแนะวา อยากมเีครื่องออกกําลังกาย 
จํานวน 2 ราย เพิ่มกิจกรรมสรางรายได และ ควรเปดโอกาสใหเดก็เขารวมดวย จํานวนอยางละ 1 ราย 
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7.2.2) กิจกรรมนอกศูนยฯ 
      จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา ไมมีปญหาการจัดกิจกรรม

นอก ศอสช. และไมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมนอกศูนยฯ 
 

7.3 ดานลักษณะการใหบริการ 
                 จากการศึกษาพบวาผูรับบริการเกือบทั้งหมดจํานวน 45 ราย คิดเปนรอยละ 97.8 เห็น
วาลักษณะการใหบริการของ ศอสช.ไมมีปญหา มีเพียง 1 ราย คิดเปนรอยละ 2.2 มีปญหาในเรื่อง การแจง
ขาวสารในบางเรื่องทราบไมทั่วถึง 

             สําหรับขอเสนอแนะพบวาเกือบทั้งหมด คิดเปนรอยละ 97.8 ไมมีขอเสนอแนะ  มี
เพียง 1 ราย คิดเปนรอยละ 2.2  มีขอเสนอแนะวา ตองการใหมีบริการซอมแซมบานใหผูสูงอายุ 
 

7.4 ดานการใหบริการของบคุลากร ศอสช. 
         จากการศึกษาพบวาผูรับบริการเกือบทัง้หมด คิดเปนรอยละ 97.8 เห็นวาไมมีปญหา 
มีเพียง 1 ราย คิดเปนรอยละ 2.2 มีปญหาวา บางครั้งเจาหนาที่พูดไมสุภาพ  และทั้งหมดไมมีขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใหบริการของบุคคลากร ศอสช. 
 

7.5 ดานงบประมาณ 
              จากการศึกษาพบวาผูรับบริการเกือบทัง้หมด คิดเปนรอยละ 97.8 เห็นวา ศอสช.ไมมี
ปญหาดานงบประมาณ ที่เหลืออีก 1 ราย คิดเปนรอยละ 2.2 ระบุวามีปญหาในเรื่อง ไมมีงบจากสวนกลาง
มาสนับสนุน และทั้งหมดไมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับดานงบประมาณ 
 

  7.6 ดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ 
               จากการศึกษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา ไมมปีญหาเกี่ยวกับการกําหนด

กลุมเปาหมายที่มารับบริการของ ศอสช. และไมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับ
บริการของ ศอสช. 

 

  7.7 ดานการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช.  
               จากการศกึษาพบวาผูรับบริการทั้งหมดเห็นวา การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ศอสช.ไมมีปญหา และไมมีขอเสนอแนะเกีย่วกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนนิงาน 
ศอสช. 

 

  7.8 ดานอื่นๆ 
               จากการศึกษาพบวา ผูรับบริการทั้งหมดไมระบวุามปีญหาดานอื่นๆ และไมมี
ขอเสนอแนะ 
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สวนที่ 2 : ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
สถานภาพของ ศอสช. แตละพื้นที่ 

  

 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกีย่วกบัการดําเนนิงานและสถานภาพของ ศอสช. ในแตละพืน้ที่มี
รายละเอียดดังนี้ 
 

2.1 สถานภาพของ ศอสช. เทศบาลตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
 

1.  การกอตั้ง ศอสช.  
 แนวทางการจดัตัง้โครงการนํารอง ศอสช. เทศบาลตําบลบางระกํา 
 ในป พ.ศ.2550 สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ
ผูสูงอายุ (สท.) ประสานงานกับนางเอื้องดอย  กีรติบริบูรณ นักพัฒนาสังคมจังหวัด 7 ว สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพิษณุโลก และ นางสาวแขไข  มานวิศิสฎ  นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม 6 เทศบาลตําบลบางระกํา รักษาการผูอํานวยการสวัสดิการสังคม ขับเคลื่อนการจัดตั้ง 
ศอสช. ตามแนวคิดการจัดบริการสวัสดิการของสังคมใหกับผูสูงอายุในชุมชน ทั้งนี้โดยเล็งเห็นวา ชมรม
ผูสูงอายุในชุมชนนี้มีการรวมกลุมกันทํากิจกรรมอยางตอเนื่องมาแตเดิม ไดแก ชมรมสรางเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ เทศบาลตําบลบางระกํา (ชมรมผูสูงอายุเตาเตอ หรือชมรมเตาเตอ) ชมรมแอโรบิค และชมรม
ผูสูงอายุของโรงพยาบาลบางระกํา โดยเฉพาะชมรมผูสูงอายุเตาเตอ ซ่ึงไดรับโลรางวัลจากกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ดาน “การสงเสริม การออกกําลังกายผูสูงอายุ” จึงเปนปจจัยสนับสนุนใหคัดเลือก
เทศบาลตําบลบางระกํา เปนศูนย ศอสช. นํารองในเขตภาคเหนือตอนลาง โดยมีเทศบาลตําบลบางระกํา
เปนเจาภาพหลักในการสนับสนุน ศอสช. ที่จัดตั้งขึ้น 
 

 ขั้นตอนการจัดตัง้โครงการนํารอง ศอสช.ทต.บางระกํา มีดังนี ้
 

1.1 การจัดประชุมประชาคมเพื่อชี้แจงโครงการจัดตัง้ ศอสช. 
       วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2550 นายบัณฑิต พพิัฒสัตยานุวงศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล

บางระกํา (ดํารงตําแหนงระหวางป 2547-2551) และผูบริหารเทศบาลตําบลบางระกาํ รวมกับกอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบางระกํา จดัประชุมประชาคมที่หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบางระกํา 
เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคของโครงการและแนวทางการจัดตั้ง ศอสช. 

ประธานชมรมผูสูงอายุเตาเตอ นางรัชฎา  อยูสุข ใหขอมูลวา ประชาชนโดยเฉพาะผูสูงอายุมี
การตื่นตัวมาก ในวันที่มีการประชุมประชาคมหรือทําประชาพิจารณในการจัดตั้ง ศอสช. นั้น มีผูสูงอายุมา
ประมาณ 300 คน สวนใหญเกือบทั้งหมดที่เห็นดวยวาควรจัดตั้ง ศอสช. ถึงแมวาจะใหทดลอง (นํารอง) 
ทํากอนที่บางระกํา 

1.2 การจัดประชุมเพื่อคัดกรองปญหา 
วันที่ 26 มิถุนายน 2550 ผูบริหารเทศบาลตําบลบางระกํา รวมกับกองสวัสดิการสังคมเทศบาล  
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ตําบลบางระกํา จัดประชุมประชาชน ทําประชาคมเพื่อคัดกรองปญหา และวางแผนจัดกิจกรรมภายใน 
ศอสช. การประชุมจัดที่หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบางระกํา 

1.3 การจัดประชาพิจารณเพื่อการจัดหาสถานที่ตั้ง ศอสช. 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ผูบริหารเทศบาลตําบลบางระกํา รวมกับกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลตําบลบางระกํา จัดทําประชาพิจารณ เร่ืองการปรับปรุงตลาดศรีสุขวัฒน ใหเปนที่ตั้งของ ศอสช. 
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท ใหปรับปรุงตลาดศรีสุขวัฒน และใหกอสรางเพิ่มเติม ใหเปนอาคาร ศอสช. 
ขึ้นในบริเวณที่แหงนี้ 

 

2. สถานที่ตั้งอาคาร 
 ศอสช. เทศบาลตําบลบางระกํา (ศอสช.ทต.บางระกํา) ตั้งอยูที่ตลาดศรีสุขวัฒน* หมู 7 ตําบลบาง
ระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ครอบคลุมพื้นที่ระหวางฝงขวาของแมน้ํายมกับทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 1065 ที่ตั้งหางจากอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 17 กม. 

สืบเนื่องจากมติใหมีการปรับปรุงตลาดศรีสุขวัฒน และกอสรางอาคารในบริเวณดังกลาว แตงาน
กอสราง ศอสช. ไมแลวเสร็จในสมัยนายกเทศมนตรีคนเดิม (นายบัณฑิต พิพัฒสัตยานุวงศ) เมื่อนายเพียร 
ไพโรจน เขามาดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางระกํา จึงสานตองานสรางอาคาร ศอสช. 
โดยมีเทศบาลตําบลบางระกําเปนเจาภาพหลักสนับสนุนวงเงิน 6,790,000 บาท กอสราง ศอสช. โดยจาง
เหมา หางหุนสวนจํากัดรวมทรัพย คอนสตรักชั่น รับผิดชอบการกอสราง เร่ิมดําเนินงานปรับปรุง และ
กอสราง วันที่ 10 เมษายน 2551 คาดวาจะสรางแลวเสร็จเดือน มิถุนายน 2552 

อาคารศนูยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนที่กําลังกอสรางนี้ มีพื้นที่กวาง 30 เมตร ยาว 40 
เมตร มีพื้นที่ใชสอย 1,200 ตารางเมตร และมีพื้นที่ใชสอยบริเวณรอบนอกอีกประมาณ 500 ตารางเมตร 
จากการสัมภาษณทานนายกเทศมนตรีคนเดิมทําใหทราบวา มีการกําหนดการใชพื้นที่ และกิจกรรมอยาง
คราวๆไวในพื้นที่ ศอสช. แหงนี้คือ จะมีสนามตะกรอ สนามแบดมินตัน และกิจกรรมอื่นๆ ใหคนทุกรุน
ทุกวัยไดไปใชกิจกรรมรวมกันที่นี้ 

หากพิจารณาจากแนวคิดของลักษณะศูนยอเนกประสงคฯ ที่ใหเปนสถานที่รวมความรู อุปกรณ
ในการดําเนินงาน และมีพื้นที่สําหรับการสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกาย สําหรับผูสูงอายุที่มารับบริการ
นั้น จากการสัมภาษณรักษาการผูอํานวยการสวัสดิการสังคม กลาวไววา ศอสช.ทต.บางระกํา ยังไมเขาขาย
อยางสมบูรณ เนื่องจากอยูในระหวางการตอเติมปรับปรุงอาคารสถานที่ ยังไมมีสถานที่ถาวรใหบริการกับ
ผูสูงอายุอยางแทจริง  แตอยางไรก็ตาม ศอสช.ทต.บางระกํา ก็ไดมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่ทํากิจกรรม
บางอยางไวสําหรับไปใชที่อาคารที่กําลังปรับปรุงอยู เชน อุปกรณออกกําลังกายจํานวน 15 เครื่อง  
ปจจุบันตั้งอยูที่อาคารอเนกประสงค ช้ัน 2 ในบริเวณที่ตั้งอาคารเทศบาลตําบลบางระกํา อุปกรณออกกําลัง 
ดังกลาวเปดใหบุคคลทั่วไปใชในชวงเวลาประมาณ 16.00–18.00 น. โดยมีเจาหนาที่ของเทศบาลตําบล 
 

* ขณะลงพื้นที่ศึกษา (ก.พ. 2552) สถานที่ทําการยังคงอยูที่สํานักงานเทศบาลตําบลบางระกํา สวนอาคารตลาดศรีสุขวัฒนกําลังดําเนินการ
ปรับปรุง และกอสรางเพิ่มเติม เพื่อใหเปนสถานที่ตั้งของ ศอสช.ทต.บางระกํา 
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บางระกําเปนผูดูแล คาดวาอุปกรณดังกลาวจะนําไปไวที่ ศอสช. ภายหลังการปรับปรุงและกอสรางอาคาร
เสร็จสมบูรณ 
 อยางไรก็ตามเทศบาลตําบลบางระกํา มีชมรมผูสูงอายุหลัก 2 ชมรม ที่มีการดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่องกอนการจัดตั้ง ศอสช. และหลังมีการจัดตั้ง ศอสช. แลวก็ยังคงทํากิจกรรมในชมรมของตนไป
อยางตอเนื่อง แตไปใชสถานที่ที่ชมรมเคยใชประกอบกิจกรรม ดังนี้คือ 

2.1 ชมรมสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เทศบาลตําบลบางระกํา (ชมรมผูสูงอายุเตาเตอ หรือชมรม
เตาเตอ)  ใชสถานที่ท่ีสมาคมพอคาไทย-จีน บางระกํา เปนท่ีออกกําลังกายแบบเตาเตอ*  ใหบริการแก
สมาชิกทุกวัน เวลา 16.00–18.00 น. 
 2.2 ชมรมแอโรบิค  ใชสถานที่ท่ีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (คนในพื้นที่เรียก “หนองกร่ํา”) เปนท่ีเตนแอโรบิคประกอบเพลง ทุกวัน เวลา 
17.00–18.00 น. 
 

3. คณะกรรมการบริหาร ศอสช. 
 ในทางปฏิบัติที่เปนอยูในขณะนี้ ถึงแมจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ศอสช. ทต.บางระกํา 
แตการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารดังกลาวเปนการแตงตั้งโดยใชคณะผูบริหารเทศบาลตําบล และ
เจาหนาที่ในเทศบาลเกือบทั้งสิ้นเปนคณะกรรมการบริหาร ศอสช. โดยไมมีผูแทนชมรมผูสูงอายุของ
ชมรมใดชมรมหนึ่งเขามามีสวนรวมดวย (ภาคผนวก ค) จึงเทากับไมมีตัวแทนภาคประชาชน โดยเฉพาะ
ผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในการจัดการบริหาร ศอสช. กลาวไดวาเปนการตั้งคณะกรรมการบริหาร ศอสช. 
ท่ียังไมเหมาะสม จึงทําใหมีผลตอการดําเนินกิจกรรมของ ศอสช. ดวย เพราะในบทบาทที่เปนจริงของ
คณะผูบริหารเทศบาลตําบล ตองทําหนาที่เปนเจาภาพหลัก หรือบางทานจะเปนหนึ่งในคณะกรรมการที่
ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร ศอสช. ก็ได และใหตัวแทนผูสูงอายุของชมรมใดชมรมหนึ่ง และหรือที่
อยูในพื้นที่นั้นประกอบกันเปนคณะกรรมการบริหาร ศอสช. เปนผูดําเนินกิจการของศูนยฯ จะทําใหมีการ
ดําเนินการจัดกิจกรรม และใหบริการสวัสดิการตอผูสูงอายุที่ตรงกับความตองการของผูสูงอายุมากกวา 
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคเทศบาลตําบลบางระกํายังไมชัดเจน ซ่ึงอาจ
สงผลตอการดําเนินงานในดานอื่นๆ เชน การจัดกิจกรรมที่เกิดจาก ศอสช.เองโดยตรง เปนตน  
 ทั้งนี้เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมของผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลบางระกําที่เปนอยูในปจจุบัน นั้นเปน
การดําเนินกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุที่อยูในตําบลบางระกํา ที่เขมแข็ง และมีกิจกรรมอยางตอเนื่องดวย
บทบาทของตนเอง ซ่ึงชมรมผูสูงอายุทั้ง 2 แหงนี้ คือ ชมรมสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุเตาเตอ และชมรม
ผูสูงอายุแอโรบิค 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะขอนําโครงสรางการบริหารของชมรมผูสูงอายุทั้ง 2 ชมรม เพื่อแสดง
ใหเห็นถึงการบริหารของชมรมที่มีระบบชัดเจน ถือวานาจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหการดําเนินงานของ
ชมรมมีความเขมแข็ง 
 
 
* การออกกําลังกายแบบเตาเตอ เปนการออกกําลังกายแบบประสานกายกับจิต ถือเปนการออกกําลังกายที่ใชการเคลื่อนไหวตัวไปชาๆ โดย
ประสานไปพรอมกับจิตที่ตามรูทุกขณะของอิริยาบถที่เคลื่อนไหว ทําใจใหสงบ ในบางทาของการออกกําลังกายนี้อาจมีทาการเตนรําเขา
จังหวะที่เหมาะสมกับผูสูงอายุดวย โดยไมตองออกแรงมากและรวดเร็ว การออกกําลังกายของชมรมไปทํากิจกรรมที่สมาคมพอคาไทย-จีน 
บางระกํา 
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ก. ชมรมเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุเตาเตอ : มีโครงสรางการบริหารงาน และการแบงภารกิจ 
ดังนี ้

 

ชมรมเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุ 
 

ประธาน 
 

รองประธาน 
 

เลขานุการ 
 

 
เหรัญญิก ปฏิคม พัสดุ ....... ....... 

   

 จากการสัมภาษณเลขานุการของชมรม ทําใหทราบโครงสรางการบริหารดังกลาวขางตน 
ปจจุบันชมรมฯเตาเตอ มีสมาชิก 40 คน และสมาชิกทุกคนมีบทบาทหนาที่ชวยกันทํางาน และให
ผูรับผิดชอบ นับตั้งแตเลขานุการ และตําแหนงหนาที่ตางๆ จะมีตําแหนงผูชวยทุกตําแหนงงาน สวน
สมาชิกชมรมคนใดไมมีหนาที่ในตําแหนง ก็ใหชวยกันทํางานตามที่มอบหมาย สมาชิกทานใดที่มีความรู
ความสามารถมาก ก็ชวยกันทํางานที่สามารถชวยชมรมได อยางเชน เลขานุการชมรม ทําหนาที่เขียน
โครงการเพื่อเสนอกิจกรรม และขอเงินสนับสนุน ซ่ึงไมมีปญหาอะไรในการดําเนินงานที่ผานมา สําหรับ
การคัดเลือกคณะกรรมการชมรม มีการออกเสียงในสมาชิก และใหลงคะแนนคัดเลือก 
 

 ข. ชมรมแอโรบิค : มีโครงสรางการบริหารชมรม และการแบงภารกิจ ดังนี ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองประธาน รองประธาน 

เหรัญญิก ผูชวยเหรัญญิก 

คณะครูผูฝกสอน 

สมาชิกชมรมแอโรบิค 

ประธานชมรมแอโรบิค ที่ปรึกษา 



 237 

ปจจุบันชมรมแอโรบิคมีสมาชิก 56 คน นอกจากนี้มีคณะที่ปรึกษาจํานวน 10 คน และมีฝาย
ประชาสัมพันธ 4 คน 

จากโครงสรางการบริหารของชมรมดังกลาวขางตน จะเห็นวาชมรมทั้ง 2 มีการวางรูปแบบ
บริหารอยางมีระบบ และชัดเจนในการแบงภารกิจของสมาชิก จึงนาจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหการ
ดําเนินงานของชมรมมีความเขมแข็ง ซ่ึงขอดีของการบริหารจัดการในประเด็นนี้ ทางเทศบาลควรไดนําไป
พิจารณาเปนแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการการบริหาร ศอสช. 
 

4. การดําเนินการและกิจกรรมของ ศอสช. 
 เนื่องจาก ศอสช.ทต. บางระกํา ยังไมมีการดําเนินกิจกรรมดวยบทบาทของ ศอสช.เองอยางชัดเจน 
และเปนรูปธรรม การวิจัยคร้ังนี้จึงขอนําเสนอขอมูลบางดานที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของชมรม
ผูสูงอายุหลัก 2 ชมรม ดังนี้ 
 กิจกรรมของชมรมเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุเตาเตอ 
 จากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ พบวาผูนําและสมาชิกรวมมือกันทํากิจกรรมดวยตนเอง 
กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความเหมาะสมและเปนไปตามความตองการของสมาชิก และคนตางวัย ไดแก  

- การออกกําลังกายเตาเตอ 

- ฝกสมาธิ/ปฏิบัติธรรม 

- เยี่ยมเยยีนใหกาํลังใจสมาชิกที่เจ็บปวย 

- รวมกิจกรรมงานศพของสมาชิก และญาตขิองสมาชิก (เชน พอ แม) 

- รวมกิจกรรมวฒันธรรมประเพณี งานบุญของทองถ่ิน/จังหวัด 

- จัดกิจกรรมวันเด็ก เล้ียงอาหารเด็ก 

- ออกรานในเทศกาลอาหารประจําป (หาเงนิเขาชมรม) 

- จัดทัศนศกึษา โดยแบงเปน 

- สมาชิกชมรมจัดกันเอง โดยสมาชิกชวยกนัออกคาใชจาย 

- เทศบาลจัดใหผูสูงอายุ จัดปละครั้ง เทศบาลออกคาใชจายทั้งหมด 

- บําเพ็ญประโยชนสาธารณะ เชน ปลูกตนไม 

- กิจกรรมตรวจสุขภาพใหสมาชิก 

- มีการประชุมสมาชิกในชมรมทุก 3 เดือน โดยประชุมทีส่มาคมพอคาไทย-จีน บางระกํา 

สมาชิกจะมาพรอมเพรียงเสมอทุกครั้ง 

กิจกรรมที่กลาวมามีทําอยูเสมออยางตอเนื่อง มีเพียงบางกิจกรรมที่จะจัดขึ้นแลวแตโอกาส 
เชน การปลูกตนไม และจากผลการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุเตาเตอ จากการสัมภาษณสมาชิกของ
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ชมรมทราบวา สมาชิกมีความพึงพอใจ เพราะจากการออกกําลังกายทําใหสมาชิกมีสุขภาพแข็งแรง มีการ
พบปะพูดคุยระหวางคนในชุมชนบานเหนือ บานใต มีความสุขและไดเพื่อนเพิ่มขึ้น  

ปจจุบันทางชมรมไดเขียนเสนอโครงการการอบรมหลักสูตรการเปนผูนําใหกับสมาชิกใน
ชมรม โดยขอเงินสนับสนุนจากเทศบาลตําบลบางระกํา ไดรับเงินอุดหนุนเปนเงินจํานวน 20,000 บาท 
 กิจกรรมของชมรมแอโรบิค 

จากการสัมภาษณ รองประธานและที่ปรึกษาชมรมแอโรบิค พบวากิจกรรมหลักของชมรมแอ
โรบิค คือ การออกกําลังดวยการเตนแอโรบิคทุกวัน เวลา 17.00–18.00 น. ที่บริเวณลานเตนแอโรบิคที่
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (หนองกร่ํา) 

 แตเดิมการออกกําลังกายแตละครั้งจะมีกลองรับบริจาคจากสมาชิกที่มารวมกิจกรรม แต
ปจจุบันยกเลิกกลองรับบริจาคแลว ฉะนั้นคาใชจายที่เกิดขึ้น เชน คาน้ําดื่มใหกับสมาชิกที่มาเตนแอโรบิค
นั้น ประธานชมรมแอโรบิคเปนผูออกใหสมาชิกเอง 

 เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจในการดําเนินงานของชมรมแอโรบิค คณะกรรมการบริหาร
ชมรม กลาววา พึงพอใจในการดําเนินงานของชมรมนี้ และสังเกตวาสมาชิกใหความรวมมือกับกิจกรรม
ของกลุม เชน การเขารวมประชุม การเขารวมกิจกรรม และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปนตน 

 

5. เจาภาพหลักและเงินงบประมาณ/หนวยงานที่เก่ียวของและสนับสนนุ 
 โครงการนํารอง ศอสช.ทต.บางระกํา แหงนี้ มีเจาภาพหลักคือ เทศบาลตําบลบางระกํา ถึงแมวา 
ศอสช.ทต.บางระกํา ยังไมมีการดําเนินกิจกรรมที่ชัดเจน เนื่องจากยังไมมีอาคารของ ศอสช.เอง (ขณะนี้
กําลังดําเนินการปรับปรุงอาคารตลาดศรีสุขวัฒน) แตอยางไรก็ตามทางเทศบาลตําบลบางระกําซึ่งเปน
เจาภาพหลักก็ใหเงินสนับสนุนที่เกี่ยวกับโครงการนํารอง ศอสช.แหงนี้ คือ 

1.) ใหเงินงบประมาณสนับสนนุการปรับปรุง และตอเติมอาคารตลาดศรีสุขวัฒน ใหเปนอาคาร
ที่ทําการของ ศอสช.ทต.บางระกํา เปนจํานวนเงิน 6,790,000 บาท 

2.) ใหเงินสนับสนุนเปนคาครนูําเตนออกกําลังกายใหกับชมรมแอโรบิค และชมรมสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุเตาเตอ ชมรมละ 3วันๆละ 300 บาท เชนกัน 

3.) สําหรับในปงบประมาณ 2552 เทศบาลตําบลบางระกําไดจัดงบประมาณสวนหนึ่งใหเปนคา
วัสดุอุปกรณของศอสช. ไดแก คาเครื่องเสียง งบประมาณสําหรับทัศนศึกษาดูงานในประเทศ 
ของผูสูงอายุในตําบลบางระกํา 

นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุที่ไดชวยสนับสนุนงบประมาณใหผูสูงอายุ 
เชน สํานักงบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สนับสนุนดานสาธารณสุข เปนตน ซ่ึงคาดวาถา
โครงการนํารอง ศอสช.ทต.บางระกํามีอาคารที่ทําการที่ถาวร และมีการจัดการบริหารดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม ทางเทศบาลควรจะไดจัดสรรงบประมาณทางดานกิจกรรมมากขึ้น 
 
 
 



 239 

6. ปจจัยท่ีเอ้ือ และไมเอ้ือตอการดําเนินการ ศอสช.  
 6.1  ปจจัยท่ีเอ้ือ 
  1.) ในเทศบาลตําบลบางระกํามีชมรมผูสูงอายุ 2 ชมรมดังที่กลาวมาแลวในขางตน ซ่ึงทั้ง
สองชมรมมีการดําเนินกิจกรรมที่เขมแข็ง มีกิจกรรมที่ทําอยางตอเนื่อง มีการรวมตัวของสมาชิกในชมรม
อยางสามัคคี และเหนียวแนนทั้ง 2 ชมรม โดยเฉพาะชมรมเสริมสรางสุขภาพเตาเตอ มีกิจกรรมที่
หลากหลาย และทําตอเนื่อง ดังนั้นหากมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ศอสช. ท่ีเหมาะสมกวาท่ีเปนอยู
ในขณะนี้ โดยใชฐานของ 2 ชมรมเปนตัวตั้ง หรืออาจจะใหสวนของชมรมผูสูงอายุเตาเตอ เปนแกนกลาง
ผลักดันการดําเนินงานของ ศอสช.ทต. บางระกํา ก็นาจะสามารถทําได เพราะชมรมเสริมสรางสุขภาพเตา
เตอมีจุดเดน ดังนี้ 
  - สมาชิกของชมรมมีจุดยืนรวมกันในการทํากิจกรรมของชมรมทุกกิจกรรม โดยเฉพาะเนน
ความสําคัญของการออกกําลังกาย 
  - สมาชิกรวมตัวกันทาํกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่อง 
  - มีความเสียสละ เห็นกับสวนรวมสูงมากกวาความเปนสวนตวัในกลุมของสมาชิก 
  - สมาชิกเปนคนไทยเชื้อสายจีน “ไหหลํา” เหมือนกนั มีความเกาะกลุมกันเหนียวแนน มี
อาชีพคาขายทีค่ลายคลึงกัน เปนกลุมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่คอนขางดีจนถึงด ีและอยูพื้นที่เดียวกนั คือ 
ในตลาดเทศบาลบางระกํา หรือบางคนก็อยูในเขตพืน้ที่ใกลเคียง 
  2.) หากพิจารณาโดยภาพรวมทั่วไปพบวา 
  - ประชาชนในพื้นที่นี้มีความสามัคคี รวมกลุมกันดี ทําใหมีศักยภาพในการพัฒนากจิกรรม
ตางๆได 
  - ผูนําชุมชนทัง้ 7 ชุมชน ใหความรวมมือกบัเทศบาลดี และบางคนในผูนําเปนสมาชิกอยูใน
ชมรมผูสูงอายุทั้ง 2 ชมรมดวย ดังนัน้นาจะมีการใหความรวมมือกับกจิกรรมของผูสูงอายุของ ศอสช. ไดด ี
  3.) มีเจาภาพหลักคือ เทศบาลตําบลบางระกําใหงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ และยงัมี
หนวยงานทีเ่กีย่วของ เชน สาธารณสุข การศึกษา เปนตน พรอมที่จะใหการสนับสนนุ ทั้งในงบประมาณ
บางสวน และสนับสนุนการทํากิจกรรมรวมกันกับโครงการ ศอสช.ทต. บางระกํา ถาหากหนวยงาน
เหลานั้นไดเหน็ความชัดเจนในการจดัตั้ง ศอสช. การบริหารจัดการ และการดําเนินกจิกรรมที่เดนชดั
มากกวานี ้
  4.) มีการติดตามงาน และใหคําแนะนําจากเจาหนาทีก่ระทรวง พม. ในสวนกลาง   
 

 6.2 ปจจัยท่ีไมเอ้ือ 
  1.) เนื่องจากการดําเนินการบริหารจัดการของ ศอสช. ยังไมชัดเจน ดูเหมือนวามีการจัดตั้ง
เปน ศอสช. ตามโครงการนํารองที่เพียงผานขั้นตอนการชี้แจงใหเขาใจแนวคิด วัตถุประสงคของ ศอสช. 
และมีการประชุมประชาคม เพื่อใหเกิดการรับทราบ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางหนวยงาน
ของภาคสวนตางๆและประชาชนที่มารวมประชุมยังไมมีการดําเนินการขับเคลื่อนใหกาวหนาเปน
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รูปธรรมมากวานี้ ทั้งในรูปคณะกรรมการบริหารศูนยฯ หรือการดําเนินการจากเจาภาพหลัก ดังนั้นสิ่งที่
เห็นเปนเพียงโครงการ และช่ือของโครงการฯเทานั้น ยังไมมีส่ิงที่เกิดขึ้นเปนรูปธรรมที่แทจริงใหเห็นชัด 
ดังนั้นจึงยังไมเกิดความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของมากกวาที่เปนอยูใน
ขณะนี้ หรือถาเกิดก็นอยมาก 
  2.) เนื่องจากยังไมมีการดําเนินการทางดานการบริหาร และกิจกรรมที่เดนชัดดังที่กลาว
มาแลว จึงยังไมมีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดระหวางชมรมเสริมสรางสุขภาพเตาเตอ และ
ชมรมแอโรบิค กับทางคณะกรรมการบริหาร ศอสช.ทต.บางระกํา ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งพรอม
จะสนับสนุน  
 

7. ปญหาที่พบและแนวทางแกไข  
 จากการสัมภาษณรักษาการผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบางระกํา ทานกลาว
วา ปญหาของ ศอสช. ยังไมปรากฏ เพราะยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากตัวอาคารยังไมแลวเสร็จ อยางไรก็ 
ตามมีปญหาการประสานงานระหวางเทศบาลตําบลบางระกํา และบางหนวยงานที่ยังไมไดใหความ
รวมมือเทาที่ควร เนื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมมีภาพชัดเจนในการดําเนินงาน ศอสช. ทต.บางระกํา
แตทางผูวิจัยเห็นวาในการจัดตั้งโครงการนํารองของ ศอสช.แหงนี้ยังมีปญหาบางประการ ดังนี้   
 ถึงแมจะยังไมมีอาคารที่ถาวร ทางเทศบาลซึ่งเปนเจาภาพหลักนาจะสามารถดําเนินการผลักดันให
การดําเนินงานของโครงการนํารอง ศอสช. แหงนี้ขับเคลื่อนไดแตไมปรากฏการขับเคล่ือนที่เปนรูปธรรม 
การที่ยังไมปรากฏการขับเคลื่อนในดานการบริหารงานของศูนยฯ และกิจกรรมที่ยังไมปรากฏชัดเจนนั้น
อาจเปนเพราะ   
 1. มีการเปลี่ยนตัวนายกเทศมนตรี (เปนระยะหัวเล้ียวหัวตอ) จึงยังไมมกีารขับเคลื่อนที่ชัดเจน  
 2. ประกอบกับการตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯไมไดมาจากภาคประชาชนที่แทจริง ดังนั้นจึง
ทําใหไมเกิดกิจกรรมที่เปนของ ศอสช.ทต. บางระกํา อยางแทจริง และ  
 3. เนื่องมาจากลักษณะการตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯดังกลาว และการบริหารงานศูนยฯที่ไม
ชัดเจน ดังนี้การประสานความรวมมือกับหนวยงานกระทรวงหลักที่เกี่ยวของในระดับชุมชนยังไมชัดเจน
ไปดวยจึงทําใหการไดรับการสนับสนุนหรือการเขามารวมทํากิจกรรม ตลอดจนประสานความรวมมือ
จากหนวยงานอื่นยังไมมีทางปฏิบัติหรือรวมกิจกรรมที่ชัดเจนไปดวย ดังที่ทานรักษาการผูอํานวยการฯได
กลาวขางตน 

จากปญหาที่กลาวขางตน ทานรักษาการผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทต.บางระกําไดใหแนว
ทางแกไขปญหาระหวางหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับเทศบาลคือ การสรางความเขาใจระหวางหนวยงาน 
เกี่ยวกับการดําเนินงานของ ศอสช. ดวยการประชุมชี้แจง การจัดตั้งเปนกรรมการรวม และจัดทํากิจกรรม
รวมกัน  

 

8. ความคิดเหน็ตอการดาํเนินงานของ ศอสช. ท่ีผานมา 
 ในมุมมองของบุคลากรและหนวยงานทีเ่กีย่วของ มีความคิดเห็นดังนี้  
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 8.1 ผูบริหารเทศบาลตําบลบางระกํา ใหความคิดเห็นวากิจกรรมที่ผานมานั้นเปนของสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุเตาเตอ และชมรมแอโรบิค มีสวนรวมในกิจกรรมของประชาชนมากกวา 80% ที่เขมแข็ง
ดานการจัดตั้ง การจัดกิจกรรม และการขยายกิจกรรม ซ่ึงยังไมไดดึง 2 ชมรมเขามารวมเปนกิจกรรมของ  
ศอสช. แตอยางไรก็ตามมีความเห็นดวยกับแนวคิดของโครงการนํารอง ศอสช. เพราะเปดโอกาสให
ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมดูแลผูสูงอายุ สวนองคกรปกครองทองถ่ินคือ เทศบาล ยินดีที่ใหความ
สนับสนุนทางดานงบประมาณ และอํานวยความสะดวก ชวยเหลือในดานตางๆ กิจกรรมในชมุชนตองเกดิ
จากคนในชุมชนรวมตัวกัน ริเร่ิมกอน  
 8.2 ในมุมมองของผูมารับบริการหรือรวมกิจกรรมเห็นดวยกับแนวคิดการใหบริการสวัสดิการ
ใหกับผูสูงอายุในรูปแบบ ศอสช. เพราะเนนศักยภาพของผูสูงอายุ กิจกรรมตางๆ เชน การอบรมอาชีพ 
การดูแลสุขภาพตนเอง เปนการเนนคุณคาของผูสูงอายุ แตยังไมเห็นการดําเนินงานจาก ศอสช. ที่แทจริง 
เพราะกิจกรรมที่ดําเนินการอยูเปนของชมรมผูสูงอายุ 2 ชมรมดังกลาว  
 8.3 สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ  เจาหนาที่จากโรงพยาบาลบางระกําใหความเห็นวา เห็นดวยกับ
การดําเนินงานของ ศอสช. ที่เนนใหผูสูงอายุรักษาสุขภาพ และมีคนตางวัยเขารวมกิจกรรมดวย เพราะเปน
การสานสัมพันธกัน สวนการสนับสนุนดานอาคาร อุปกรณ เปนการดูแลของเทศบาลตําบลบางระกํา 
สวนการเสริมสรางสุขภาพเปนงานของสาธารณสุข โดยหลักแลวเนนการมีสวนรวมของชุมชน แต
ประการสําคัญคือ ยังไมเห็นการดําเนินงานของ ศอสช. ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน ของตัว ศอสช. ที่ทาง
เทศบาลเปนเจาภาพหลัก และการดําเนินงานรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

9. อนาคตที่ควรจะเปนของ ศอสช.  
 จากการสัมภาษณเจาภาพหลัก เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ สมาชิกในชมรมผูสูงอายุทั้ง 2 ชมรม สรุปได
วา ทุกคนเห็นความสําคัญของโครงการ ศอสช. ที่จะเปนแนวทางการจัดบริการสวัสดิการทางสังคมใหกับ
ผูสูงอายุในพื้นที่เทศบาล และอาจสรุปไดวาในอนาคตทาง ศอสช.ทต. บางระกํา ควรทําอะไรบาง 
 9.1 เมื่ออาคารที่ปรับปรุงเสร็จเรียบรอยแลว ควรมีการจดัการบริหารการดําเนินงาน และจัด
กิจกรรมภายใต ศอสช.ทต. บางระกํา ใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น 
 9.2 คณะกรรมการการบริหารควรมีตัวแทนของชมรมผูสูงอายุของทั้ง 2 ชมรมเขาไปดวย จะ
ไดรับทราบเกีย่วกับการบริหารงานของ ศอสช. และชวยจดักิจกรรมเสริมใหกับ ศอสช. 
 9.3 ควรมีการประชุมแจงถึงบทบาทของเจาหนาที่กระทรวงหลักอื่นๆ (ที่อยูในระดับอําเภอ หรือ
เทศบาล) ใหไดรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานรวมกับเจาภาพหลักในโครงการนํารองของ ศอสช. แหงนี้ 
หรือบทบาทที่จะตองเขามารวมมือ หรือประสานงาน สนับสนุนงบประมาณ หรือวิธีการปฏิบัติ ตลอดจน
กิจกรรมที่สามารถเขามามีสวนรวมได ใหกับผูสูงอายุ  
 

10. สรุปประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณเชิงลึก 
 10.1 เนื่องจากการบริหารจัดการของ ศอสช.ทต.บางระกํายังไมชัดเจน จึงทําใหหนวยงานที่
เกี่ยวของที่ควรเขามาสนับสนุนยังไมเกิดการปฏิบัติงานนี้รวมกันอยางชัดเจนเชนกัน ดังนั้นทางเจาภาพ
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หลัก คือเทศบาล และเจาหนาที่ของเทศบาลที่เกี่ยวของโดยตรงควรจัดการบริหารการดําเนินการของ 
ศอสช.ทต.บางระกํา ใหเปนท่ีเดนชัด ในการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมที่เกิดจาก ศอสช. เอง ท่ีมิใชเกิด
จากกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุท้ัง 2 ดังท่ีกลาวมาแลว 
 10.2 เจาหนาที่ของเทศบาลที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯนั้นจะตองมีการ
ปฏิบัติการในโครงการนํารองของ ศอสช.ใหมากกวานี้ ถึงแมวาการปรับปรุงอาคารตลาดศรีสุขวัฒนยังไม
เสร็จพรอมใชเปนอาคารที่ทําการ 

10.3 อาคารที่ทําการของ ศอสช.ทต. บางระกํา อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุง และตอเติม
อาคารที่ตลาดศรีสุขวัฒน คาดวาจะเสร็จพรอมใชงานเดือนมิถุนายน 2552* นี้ เม่ืออาคาร ศอสช.ทต. บาง
ระกํา เสร็จสมบูรณพรอมใชงาน เทศบาลตําบลบางระกําควรมีการประชุมรวมกันระหวางสมาชิกชมรม
เตาเตอ สมาชิกชมรมแอโรบิคหรือ สมาชิกชมรมผูสูงอายุอ่ืนๆ และพิจารณารวมกันวาจะดําเนินกิจกรรม
ศอสช. รวมท้ังการจัดสรรพื้นท่ี ตารางเวลาผูรับผิดชอบ ของศูนยอเนกประสงคฯนี้เชนใด เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูสูงอายุและคนตางวัย ไดใชประโยชนรวมกัน ทั้งนี้อาจเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่ง
พรอมสนับสนุนเขารวมประชุมดวย จะไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางกิจกรรมรวมกัน 

 10.4 ในพื้นที่เทศบาลแหงนี้มีชมรมผูสูงอายุที่เขมแข็ง ซ่ึงเปนชมรมที่มีการรวมตัวของสมาชิก

ชมรมทั้งสองชมรมที่มีมาแตเดิมอยางเหนียวแนน แตยังไมมีการใชศักยภาพทุนทางสังคมที่มีอยูในขณะนี้

เขาไปรวมในการดําเนินงานของ ศอสช.ทต. บางระกํา ใหเกิดการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ และเปน

ประโยชนตอผูสูงอายุมากกวานี้ โดยเฉพาะชมรมเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุเตาเตอ เนื่องจากชมรมเตาเตอ

มีความพรอมในการดําเนินการมากกวาชมรมอื่น เพราะสามารถดําเนินกิจกรรมของชมรมไดอยางตอเนื่อง 

และสามารถแสวงหากิจกรรมเสริมใหกับสมาชิกได เชน การศึกษาดูงานนอกพื้นที่ การเปดรับใหบุคคล

นอกพื้นที่เขามาศึกษาดูงานในชมรมของตน  

 10.5 การดําเนินงานของผูสูงอายุในตําบลบางระกํา มีลักษณะ 3 ประสาน คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หมายเหตุ : จากการติดตามผลของเจาหนาที่ของสํานักสงเสริมและพทิักษผูสูงอายุ ในเดือน กรกฎาคม 2552 ยังไมแลวเสร็จ 

ชมรมผูสูงอายุเตาเตอ 

ชมรมแอโรบิค และชมรมอื่นๆ 

เทศบาลตําบลบางระกํา หนวยงานภายนอก เชน พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจงัหวัด  สาธารณสขุ  มหาดไทย 

แรงงาน และศกึษา เปนตน 
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 ถาหากมีการรวมมือกันในลกัษณะ Collaboration ของ 3 ประสาน ที่จะทําใหเกิดการดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพตอเนื่องไปไดดวยดี  อยางไรก็ตาม “เจาภาพหลัก” ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ
ศอสช.เทศบาลตําบลบางระกําคือ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบางระกาํที่ตองใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณ โดยที่ประธานและสมาชิกในชมรมผูสูงอายุ และชมรมอื่นๆ นาจะไดมีการถูกพิจารณานําเขา
ไปเปนคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฯ จะทําใหเกิดการสรางกิจกรรมใน
รูปแบบตางๆใหกับผูสูงอายุ และคนตางวัยไดทํากิจกรรมรวมกัน เชนกจิกรรมออกกําลังกาย การฝกอบรม
เพื่อสรางรายไดใหกับ ศอสช. รวมทั้งการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ  

10.6 ในขณะเดียวกันเปดโอกาสใหหนวยงานอื่นๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ 
ศอสช. เชน สาธารณสุข แรงงาน การศึกษา พัฒนาชุมชน ใหมีการประชุมรวมกันกับเจาภาพหลัก จะทํา
ใหแตละหนวยงานทบทวนถึงบทบาท ภาระของตัวที่จะตองรวมมือ ประสานงานไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมกับการดําเนินงาน ศอสช. และที่สําคัญคือ สํานักงาน พมจ. ตองทําหนาที่เปนพี่เล้ียงใหกับ
คณะกรรมการบริหาร ศอสช.ทต.บางระกํา เชน แนะนําประเภทและการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให
ผูสูงอายุ และกลุมตางวัย แนะนําแหลงงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของศอสช. ประเภทของกิจกรรม
ตางๆ ตลอดจนการเขารวมกิจกรรมของ ศอสช. อยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนของผูมารับบริการ ศอสช. 
ตอไป 

10.7 หากพิจารณาดานงบประมาณไมนาจะมีปญหาจากเจาภาพหลัก หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
และสนับสนุน  
 

11. ขอสรุปจากผลการวิจัย 
              11.1 การจัดตั้งโครงการนํารองของ ศอสช.ทต.บางระกําไดผานการจัดตั้งในขั้นตนไปแลว ขณะนี้
ควรเปนขั้นตอนที่ดําเนินการเพื่อใหมีผลงานออกมา ทั้งนี้โดยบูรณาการหนวยงานและทรัพยากรทีม่อียู ทัง้
ที่เปนทุนทางสังคมคือนําชมรมผูสูงอายุฯ และชมรมตางๆเขามารวมประสานความรวมมือในการดําเนิน
กิจกรรม และบริหาร ศอสช.ดวย 
              11.2 ผลการดําเนินงานของ ศอสช.ทต.บางระกําในดานการบริหารยังไมชัดเจน กิจกรรมตางๆยัง
ไมชัดเจนที่เปนกิจกรรมของ ศอสช.ทต.บางระกํา ดังนั้นคณะกรรมการบริหารศูนยฯควรประสานความ
รวมมือจากชมรมผูสูงอายุทั้ง 2 ชมรมที่เขมแข็ง เพื่อจะไดประสานกิจกรรมรวมกัน เปนกิจกรรมที่ทํา
รวมกันระหวางเจาภาพหลักกับชมรมผูสูงอายุทั้ง 2 ชมรม และหนวยงานอื่นดวย 
             11.3 อาจตองมีการทบทวนในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯใหเหมาะสมกวานี้ โดยนํา
ผูแทนจากภาคประชาชนเขามารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการดวย 
             11.4 หากพิจารณาในภาพรวมทั้งเจาภาพหลัก หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคประชาชนคือชมรม
ผูสูงอายุทั้ง 2 ชมรมแลว ทั้ง 3 ฝายมีการประสานงานที่มีศักยภาพที่จะทําให ศอสช.ทต.บางระกําเกิดการ
ขับเคลื่อนไปไดดี การบริหารจัดการที่ดีและทําความเขาใจในแนวคิด วัตถุประสงค รูปแบบและ
กระบวนการของการดําเนินงาน ศอสช.ใหชัดเจน เพราะ ศอสช.แหงนี้ไมมีปญหาเรื่องงบประมาณ และ
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จากขอมูลจากเจาหนาที่ในหนวยงานที่เกี่ยวของก็พรอมจะสนับสนุนในทางวิชาการ การจัดกิจกรรมใหกบั 
ศอสช. สําหรับภาคประชาชนนั้น จากการศึกษาพบวาประชาชนทั้ง 2 ชมรม และสมาชิกยินดีใหการ
สนับสนุน และรวมมืออยางเต็มที่ และที่สําคัญภาคประชาชนทั้ง 2 ชมรมนี้มีความเขมแข็ง และมีศักยภาพ 
(โดยเฉพาะชมรมสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุเตาเตอ) ทางคณะผูบริหารเทศบาลตําบลบางระกําควรได
พิจารณาถึงศักยภาพของทุนทางสังคมของภาคประชาชนนี้ดวย 
 

2.2 สถานภาพของศอสช. เทศบาลเมืองสกลนคร  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
 

1. การกอตั้ง ศอสช.  
ศอสช.เทศบาลเมืองสกลนคร เกิดจากความริเร่ิมโดยนโยบายของหนวยงานภาครัฐฯ ซ่ึงเริ่ม

ดําเนินการจากกระทรวง พม. และจากนั้นก็มีการบรูณาการความเขาใจระหวางหนวยงานภาครัฐฯที่
เกี่ยวของและประสานงานรวมกันโดยมีการประชุมหารือในประเด็นตางๆ เพื่อการขับเคลื่อน ใหเกิด 
ศอสช. อยางเปนรูปธรรม และมติของที่ประชมุโดยสรุปเห็นพองกันวาการดําเนินการของ ศอสช. นั้นควร
ดําเนินการโดยผูสูงอายุในชุมชน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของศูนยฯที่จะจัดตั้ง ตองเกิดจากการยอมรับ 
และรวมถึงการมีสวนรวมของผูสูงอายุในชุมชนดวย  อยางไรก็ตามแมวาจะดําเนินการโดยผูสูงอายุ แตก็
จะตองมีหนวยงานภาครัฐในระดับทองถ่ินเปนผูสนับสนุน ซ่ึงในตอนแรกนั้นทางกระทรวง พม. พิจารณา
ให อบจ.เปนเจาภาพหลัก แตตอมาทาง อบจ. มีความขัดของบางประการ กระทรวง พม. จึงไดกลับมา
ทบทวนอีกครั้งและเปนชวงเวลาที่ทางเทศบาลเมืองสกลนครมีโครงการสรางศาลาผูสูงอายุเฉลิมพระ
เกียรติ์ 80 พรรษา เพื่อการนันทนาการซึ่งเปนกิจกรรมที่สอดรับกับแนวคิดของการจัดตั้ง ศอสช.   
ประกอบกับเปนชวงเวลาที่ทางคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติประกาศใหทางจังหวัดสกลนครเปน
จังหวัดนํารองโครงการ ศอสช.   ดังนั้นเพื่อความเหมาะสม และสอดคลองกับกิจกรรมที่มีอยู เทศบาล
เมืองสกลนครจึงไดรับการพิจารณาเปนเจาภาพหลักในการดําเนินงานโครงการนํารอง ศอสช. แหงนี้  

หลังจากนั้นกระทรวง พม. ไดเชิญภาคีเครือขายที่เกี่ยวของมาเปนคณะกรรมการรวมบูรณาการใน
ระดับจังหวัด ซ่ึงผลจากการประชุมมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร จํานวน 19 คน ในชวงนี้เองทาง
กระทรวง พม. ไดสงผานงานไปยังคณะกรรมการบริหารเพื่อดําเนินการตอ โดยท่ีหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสนับสนุน รวมทั้งทางกระทรวง พม.ไดเขารวมการดําเนินงานในฐานะคณะกรรมการประสานงาน
และมีบทบาทเปนพี่เล้ียงและชวยผลักดัน ซ่ึงภาคีเครือขาย  ทั้ง 6 กระทรวงหลักไดรับการติดตอและเขา
รวม และบูรณาการรวมกันในการสนับสนุนผลักดันขับเคลื่อน  ศอสช . โดยไดมีการนัดประชุม
ปรึกษาหารือรวมกันหลายครั้ง นอกจากนี้ยังมีสวนขององคกรภาคประชาชนเขามารวมดวย  

ตอมามีมติใหจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน เทศบาลเมืองสกลนคร ณ วันที่ 7 
สิงหาคม 2550 และกําหนดวันเปดศูนยฯในวันที่ 25กันยายน 2550 ในวันเปดศูนยฯนั้นไดมีการจัด
แสดงผลงานทางปญญาจังหวัดสกลนครดวย  
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อยางไรก็ตามแมวาแนวคิดจัดตั้ง ศอสช. จะเปนนโยบายจากภาครัฐแตก็ไดมีการรับฟงความ
คิดเห็นของคนในชุมชนดวยโดยมีการเชิญประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ หลายระดับทั้งในระดับ
ชุมชนและสวนกลาง นายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร ไดจัดใหมีเวทีประชาคม โดยไดไปพบชุมชนในทุกๆ
ชุมชน รวมประมาณ40 ชุมชน กอนที่จะตั้งศูนยฯ โดยจัดพบประชาชนทุกวันศุกรเวนศุกร เปนระยะเวลา
เกือบ 1 ป (นับแตเร่ิมเขาโครงการจนกระทั่งเริ่มตั้งศูนยฯ) เพื่อรับฟงขอรองเรียน ขอเสนอแนะตางๆ 
รวมทั้งมีการเผยแพร ประชาสัมพันธแนวคิด ศอสช.ไปพรอมกัน และสอบถามความตองการกับชุมชนใน
เขตเทศบาล ซ่ึงผลตอบรับกลับมาจากชุมชนคือ ชุมชนแสดงความตองการที่จะมี ศอสช. ดวยเชนกัน   
 

2. สถานที่ตั้งอาคาร 
               สถานที่ตั้งอาคาร ศอสช.เทศบาลเมืองสกลนคร ตั้งอยูเลขที่ 1695/5 ถนนสุขเกษม ตําบลธาตุเชิง
ชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร กอตั้งเมื่อวันที่ 7  สิงหาคม 2550  ใชงบประมาณในการกอสรางอาคาร
รวม 1,369,235 บาท ลักษณะอาคารที่ทําการเปนอาคารชั้นเดียวโดยสวนหนาแยกเปนสวนโถงเปดโลง ใช
เปนที่ประกอบกิจกรรมตางๆสําหรับสมาชิกผูสูงอายุ แตอยางไรก็ตามถาฝนตกหนักมากๆ ก็มีปญหาบาง
เพราะฝนสาดเขามาได  สําหรับวัสดุอุปกรณสําหรับทํากิจกรรมนั้นทางศูนยฯไดรับการสนับสนุนจาก 
เทศบาลเมืองสกลนคร (ทม.สกลนคร) อยางพอเพียง ตอมาไดมีการปรับปรุงอาคารโดยกั้นเปนหอง
ประชุม มีโตะ เกาอี้สําหรับประชุมและมีโตะหมูบูชาพระพุทธรูป มีรูปพระบรมฉายาลักษณ  และมีตู
จัดเก็บเอกสาร นอกจากนี้มีการแบงพื้นที่ทํางานของประธานศูนยฯ และผูอํานวยการบริหารศูนยฯดวย 
สวนดานหลังอาคารสรางหองน้ําแยกเปนหองน้ําชายและหญิง หองน้ําหญิงมีจํานวนประมาณ 3 หอง ซ่ึง
ถาเปนชวงจัดกิจกรรมที่มีผูรวมกิจกรรมจํานวนมากจะไมเพียงพอ และที่จอดรถยังไมไดจัดเปนระบบที่
เหมาะสม อยางไรก็ตามจากการสังเกตพบวามีความพรอมในการดําเนินกิจกรรมไดเปนอยางดี 

 

3. คณะกรรมการบริหาร ศอสช. 
             โครงสรางของ ศอสช.ทม.สกลนคร แบงเปน 3 สวน คือ  

- คณะกรรมการที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร นายโกมุท  ฑีฆธนานนท เปนประธาน 
-   คณะกรรมการบริหาร  นายสมพงษ  วงศกาฬสินธุ  ประธานชมรมผูสูงอายุจังหวัดสกลนคร เปน 

ประธานกรรมการ 
- และคณะกรรมการดําเนนิงาน  นายศิริศกัดิ ์ เซียสกุล  เปนผูอํานวยการศอสช. 

        ซ่ึงคณะกรรมการที่ปรึกษา และกรรมการบริหารแตงตั้งโดยผูวาราชการจังหวัด   และสําหรับ
คณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช. นายกเทศมนตรีแตงตั้ง และคณะกรรมการดําเนินงานประกอบดวย 
ผูอํานวยการบริหารศูนยฯ ตัวแทนจากผูสูงอายุ และมีการแตงตั้งอาสาสมัครจากชมรมตางๆ เขามาบริหาร
ศูนยฯดวย และจะมีการประชุมรวมกันทุก 3 เดือน   
 องคประกอบคณะกรรมการแตละชุด ประกอบดวย ผูแทนจากหลายภาคสวน เชน ผูสูงอายุ 
เยาวชน องคกรเอกชน ตัวแทนจากมูลนิธิตางๆ ปราชญชุมชน 
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              จากโครงสรางดังกลาวทําใหสังเกตไดวา ศอสช.เทศบาลเมืองสกลนคร มีการบริหารจัดการอยาง
เปนระบบที่ชัดเจน และที่สําคัญมีภาคประชาชน (ผูสูงอายุ) เขารวมเปนกรรมการบริหารดวย ตลอดจนมี
ตัวแทนเกือบทุกภาคสวนเขารวมในการดําเนินกิจกรรม ขอไดเปรียบอีกประการหนึ่งอาจเปนผลจากตัว
ของประธานคณะกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการดําเนินงาน ซ่ึงประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานนั้นตัวทานไดเกษียณอายุราชการในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและทานไดผานงานในหนาที่
นี้มาหลายโรงเรียนทําใหทานมองภาพ ศอสช. ในเชิงโครงสรางการบริหารไดชัดเจน ประกอบกับนายกฯ
เมืองสกลนครทานมีความรูในหลักการบริหาร และมีความเขาใจเนื้องานในกระบวนการพัฒนาสังคม 
และการจัดสวัสดิการทางสังคมใหกับชุมชนเปนอยางดี 
           

4. การดําเนินการและกิจกรรมของ ศอสช. 
              การดําเนินงานของคณะกรรมการ ศอสช.ทม.สกลนคร จะมีการติดตอแจงขาวความเคลื่อนไหว
ในงาน ศอสช. กับผูสูงอายุ โดยการสงจดหมายไปถึงบานผูสูงอายุ และสงขาวการประชาสัมพันธทาง
รายการวิทยุ รวมทั้งมีการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ  เชน พมจ. และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและ
นอกชุมชน โดยมีการจัดประชุมหารือรวมกันเปนระยะๆตามความจําเปน และเรงดวนของงานนั้นๆ 
 

              ศอสช.เทศบาลเมืองสกลนครมีการจัดกิจกรรมในหลายกิจกรรมดวยกันซึ่งมีกิจกรรมตางๆดังนี้ 
                  - กิจกรรมจัดงานวันเกิด ของสมาชิกประจําเดือนโดยจะจัด รวมคนที่เกิดในเดือนเดียวกัน
ซ่ึงจะจัดทําบายศรีสูขวัญ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันรวมทั้งมอบของขวัญ ใหผูสูงอายุที่มีอายุมากที่สุด ซ่ึง
เกิดในเดือนนั้น 

นอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมประจําวันดังนี้ 
                             -  วันจันทรกิจกรรมใหความรูทั่วไป 
                             -  วันอังคารกิจกรรมงานใบตอง 
                             -  วันพุธ กจิกรรมงานประดิษฐดอกไมจันทน 
                             -   วันพฤหัสบด ีกิจกรรมปฏิบัติงานทําอาหาร 
                       -  วันศกุร กิจกรรมลีลาศ/รําวง 
                       -  กิจกรรม วันผูสูงอายุ มีการจัดรดน้ํา ดําหวั การแขงขันกีฬาสี มักจัดกอนวันสงกรานต 
                       -  กิจกรรมทําบุญใสบาตร ตามเทศกาลสําคัญ เชนเทศกาลวันสงกรานต 
                       -  กิจกรรมบรรยายธรรม  

        -  กิจกรรมออกกําลังกาย รําไมพลอง  รําไทเก็ก 
สําหรับกิจกรรมนอกสถานที่ ที่ ศอสช. ไดดําเนินการ คือ การไปรวมกับเทศบาลเมืองสกลนครจดั

พาผูสูงอายุไปทัศนศึกษา และพาไปไหวพระตามวัดในพื้นที่และนอกพื้นที่เทศบาลเมืองสกลนคร และ
จังหวัดใกลเคียง โดยเทศบาลเปนผูจัดงบฯ สนับสนุนให 
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5. เจาภาพหลักและเงินงบประมาณ/หนวยงานที่เก่ียวของและสนับสนนุ 
ศอสช.ทม.สกลนคร มีเจาภาพหลักคือ เทศบาลเมืองสกลนคร และเปนผูรับผิดชอบโดยตรงใน

การดําเนินการจัดตั้ง ศอสช.  
ศอสช.ทม.สกลนครไดรับการสนับสนุนในเรื่องเงินงบประมาณจากเทศบาลเมืองสกลนคร เดือน

ละ 25,000 บาท จัดอยูในหมวดเงินอุดหนุน แตมีขอจํากัดเพราะตองรอเงินจากสวนกลาง และตองทําตาม
เทศบัญญัติ ตองคํานึงถึงสถานะทางการคลังของเทศบาล และไมสามารถดึงเงินจากหมวดอื่นมาใชสมทบ
ได เพราะไมสามารถใชผิดหมวด ผิดประเภทได และบางครั้งก็มีปญหาในเรื่องความลาชาของงบประมาณ 
ซ่ึงผูอํานวยการศูนยฯ (อาจารยศิริศักดิ์ เซียสกุล) มักจะสํารองจายไปกอน 

สําหรับการหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากสวนภาคอื่นยังไมไดดําเนินการ และในขณะนีย้งั
ไมมีแนวคิดในการประสานความรวมมือกับภาคเอกชนในดานการเงิน แตมีการประสานใหมารวมในดาน
กิจกรรม เชน มูลนิธิคนจีน สโมสรโรตารี่สกลนคร ซ่ึงขณะนี้มีหนวยงาน องคกรจากหลายแหลงพรอมที่
จะสนับสนุน เชน กองทุนสงเสริมสวัสดิการสังคมจังหวัด กองทุนผูสูงอายุ และกองทุนพัฒนาสังคม
จังหวัด รวมทั้งจากกองทุน “องคกรสาธารณประโยชน” สําหรับกองทุนผูสูงอายุนั้นมีเงื่อนไขวา ศอสช. 
ที่ตั้งมานั้นตองมีผลการดําเนินงานครบ 1 ป จึงจะสามารถขอการสนับสนุนได 

สวนการรับบริจาคนั้น ศอสช.ทม.สกลนคร ไมไดมีนโยบายการขอรับบริจาคเงินจากสมาชิก แต
ถาสมาชิกทานใดสมัครใจก็สามารถรับได เนื่องจากมีงบฯสนับสนุนอยางเพียงพอในการดําเนินงานจาก
เทศบาลอยูแลว และอีกประการหนึ่งเห็นวาถาจะขอรับบริจาคอาจเปนการรบกวนสมาชิก และสมาชิกบาง
คนอาจไมพึงพอใจและจะมีเสียงครหาเกิดขึ้นได 
 

6. ปจจัยท่ีเอ้ือและไมเอ้ือตอการดําเนินการ ศอสช. 
6.1 ปจจัยท่ีเอ้ือ 
       1.) นโยบายดานสังคมของเทศบาลเมืองสกลนคร (ทม.สกลนคร) มีความชัดเจนในเรื่อง

ผูสูงอายุอยางมาก ทําการสงเสริมในทุกดานที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ เปนนโยบายหนึ่งในการแถลงนโยบาย
เกี่ยวกับการพัฒนาดานสังคมของคณะผูบริหาร ทม.สกลนครในการเลือกตั้งครั้งที่ 2 (นายกเทศมนตรี นาย
โกมุท ฑีฆธนานนท เปนสมัยที่ 2) เนื่องจากผลการสํารวจพบวา ผูสูงอายุในเขต ทม.สกลนครมีมาก และมี 
อายุยืนยาว ขณะนี้มีผูสูงอายุสูงสุด 114 ป และรองลงมาเปนอันดับที่ 4 คือ มีอายุ 87 ป และจากจํานวน
ผูสูงอายุที่มีมาก นายกเทศมนตรีจึงมีความคิดเห็นวานาจะมี หรือทําอยางไรใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับ
กลุมเปาหมายนี้ โดยดําริที่จะมีองคกรที่รองรับการใหบริการแกผูสูงอายุ ดังนั้นโครงการนํารอง ศอสช. 
จากกระทรวง พม.จึงสอดคลองกับแนวทางนโยบายดานนี้ของ ทม.สกลนคร 

 

        2.) ไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่กระทรวง พม. ทั้งในระดับจังหวัด และสวนกลางเปน
อยางดี 
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        ระดับจังหวัด 
  พบวาโครงการ ศอสช.ทม.สกลนคร ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) จากการสัมภาษณ พมจ.สกลนคร (นายสมชัย ชีพสุมน) และ
ขาราชการในสวนของกระทรวง พม.ระดับจังหวัดมีสวนเกี่ยวของ ทําหนาที่เปนพี่เล้ียง และใหคําปรึกษา
กับ ศอสช.ทม.สกลนคร ดังนี้ 

- ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกจิกรรมสําหรับผูสูงอายุ 
- ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเขยีนโครงการ เพื่อขอทุนจากกองทุนผูสูงอาย ุ
- ทําหนาที่เปนผูประสานงานระหวาง ศอสช.ทม.สกลนคร กับหนวยงานที่

เกี่ยวของโดยเฉพาะ 4-5 กระทรวงหลกั เพื่อใหเกิดการสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมโดยตรง 

นอกจากนี้สํานักงาน พมจ.มีการประสานความรวมมือกบัเทศบาลเมืองสกลนคร ดังนี้ 
- สนับสนุนทางวิชาการใหกับเทศบาล/อบต. โดยจัดอบรมทางวิชาการตาม

กลุมเปาหมาย เกี่ยวกับสวัสดกิารทางสังคม 
- ประสานขอมูลทางดานผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ฯลฯ 
- ประสานกิจกรรมระหวางสํานักงาน พมจ. กับเทศบาลเมอืงสกลนคร 

- มีการประสานกิจกรรม ทํางานรวมกนั 
- มีการประสานรวมกนัในเรื่องงบประมาณ โดยมกีารปรึกษาหารือตกลง 
กันวากิจกรรมใดใครรับผิดชอบงบประมาณนั้น หรือสวนไหนของ
งบประมาณในกิจกรรมนั้น 

              ฯลฯ 
 

       ระดับสวนกลาง (กระทรวง พม.) 
มีการติดตามงาน และใหความรูเกี่ยวกับแนวคิดการจัดตั้ง ศอสช. จากผูอํานวยการสํานัก

สงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (นางสุนทรี  พัวเวส) และเจาหนาที่จากสวนกลางของ สทส. ถึง 3-4 คร้ัง
ในขณะมีการเริ่มจัดตั้ง และจัดตั้งแลว นอกจากนี้ รองศาสตราจารย ศศิพัฒน  ยอดเพชร ก็ไดลงไปที่พื้นที่
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับแนวคิด ศอสช. กระบวนการดําเนินการจัดตั้ง ฯลฯ 

 

       จะเห็นไดวาการจัดตั้ง ศอสช. แหงนี้ไดรับการสนับสนุนทางดานวิชาการ การใหบริการ
สวัสดิการทางสังคมตอผูสูงอายุ และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯคอนขางมาก ทั้งใน
ระดับจังหวัด และสวนกลาง 

 

        3.) ศอสช.ทม.สกลนคร ไดรับการชวยเหลือ/ประสานงานจากหนวยงานตางๆ มีเจาภาพคือ 
เทศบาลเมืองสกลนครที่ใหการสนับสนุนอยางดี ทั้งในดานงบประมาณ และการเอื้อตอการดําเนินงานให
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ขับเคลื่อนคลองตัวอยางดี นอกจากนี้ ศอสช.ทม.สกลนครยังไดรับการชวยเหลือ ประสานความรวมมือ 
และสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ดังนี้ 
 

        ภาครัฐ : ประสานความรวมมือกับทุกสวนทั้งทางตรงและออม ที่เกีย่วของโดยตรงคือ 
- กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) : ใหความรูทางวิชาการทางดานสุขอนามยั โภชนาการ

สําหรับผูสูงอายุ โรคที่ควรทราบและตองระวังสําหรับผูสูงอายุ ฯลฯ มกีิจกรรมดแูลผูสูงอายุ อาทิ การ
ตรวจสุขภาพรางกายโดยทั่วไปสําหรับผูสูงอายุ การออกกําลังกาย ฯลฯ 

- กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) : ใหความรูวิชาการดาน
แนวคดิการบรกิารสวัสดิการทางสังคม 
  - กระทรวงแรงงาน : การจัดกิจกรรม และรวมมือในการฝกวิชาชีพ อาทิ การทํา
ดอกไมจนัทน 

        - หนวยงานอืน่ๆ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสกลนคร 
วิทยาลัยเทคนคิสกลนคร สภากาชาดจังหวัด และศูนยการศึกษาพัฒนาภูพาน เปนตน 

 

       ภาคเอกชน : ประสานความรวมมือดานกิจกรรม 
- สโมสรโรตาร่ี สกลนคร 
- มูลนิธิ ชมรมตางๆ ที่มีอยูในเทศบาลเมือง ทาง ศอสช.ทม.สกลนครไดเชิญตัวแทนที่

เปนอาสาสมัครเขารวมเปนคณะกรรมการดําเนินงานในฝายตางๆที่เกี่ยวกับกิจกรรม ดังนั้นเวลาที่มีการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆก็จะไดอาสาสมัคร หรือตัวแทนของชมรมนั้นๆเขามาดูแล เชน อาสาสมัครที่มาจาก
ชมรมออกกําลังกาย ก็จะประสานกับทางชมรมออกกําลังกายใหมีกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุในชมรม หรือ
ใหผูสูงอายุไปใชเครื่องออกกําลังกายของชมรมได 

 สําหรับภาคเอกชนนั้นเปนการประสานงานใหชวยทางดานกิจกรรม การใหเขามาชวย
ทางดานงบประมาณยังไมมี 

 

        4.) มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฯที่มาจากภาคประชาชนอยางแทจริง และสวน
ใหญเปนบุคคลที่มีศักยภาพสูง จะเห็นวาในคณะกรรมการดําเนินงานนั้นเปนบุคลากรที่มาจากประชาชน
ผูสูงอายุที่เกษียณอายุจากงานแลว มาจากหลากหลายอาชีพ มาชวยกันทํางานดวยจิตอาสา ประกอบกับแต
ละทานที่เปนกรรมการในคณะดําเนินงานเปนผูมีระดับการศึกษาสูง ขณะที่ยังไมเกษียณมีตําแหนง
ทางการบริหารที่สูงเปนสวนใหญ ดังนั้นเมื่อมาทํางานจึงนําประสบการณจากการทํางานมาใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหเกิดผลสูงสุดตอผูสูงอายุ จะเห็นไดจากโครงสรางในการบริหารงานของ ศอสช.ทม.
สกลนครแหงนี้ ไดมีการแบงงานที่รับผิดชอบเปน 3 ฝายคือ 
 - ฝายวิชาการและแผนงาน 
 - ฝายบริหาร 
 - ฝายกิจกรรม/นันทนาการ 
    และอาสาสมัคร 

     โดยที่ในแตละฝายจะมีกรรมการฝาย (อนุกรรมการ) ที่รับผิดชอบ
ไปปฏิบัติงานอีก เชน ฝายกิจกรรมยังแบงงานออกไปอีก เชน งาน
โภชนาการ (อาหาร) งานประดิษฐและสงเสริมอาชีพ งานการออก
กําลังกาย เปนตน 
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        รายละเอียดโครงสรางการดําเนินงานของ ศอสช.ทม.สกลนคร  ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  โครงสรางการดําเนินการบริหารงานของ ศอสช.ทม.สกลนคร (เทศบาลเมืองสกลนคร, 2552) 
  

         ในอนาคตจะจัดใหมีฝายจัดหารายไดเขา ศอสช. ดวย เนื่องจากมีการพิจารณาเห็นวาฝาย
กิจกรรมนั้นมีงานที่มีกิจกรรมสามารถทํารายไดใหกับศูนยฯ ได เชน 
  - รับจัดทําอาหารวางใหกับหนวยงานตางๆ ที่มีการประชุม 
  - จัดทําดอกไมจันทนวางจําหนาย 

- การรับจัดทําพานบายศรีในงานมงคลตางๆ 
  - ขณะนี้กําลังริเร่ิมดําเนินกิจกรรมเสริมสวยดวย 
 

        5.) คณะกรรมการที่ปรึกษาของ ศอสช.ทม.สกลนคร เปนขาราชการประจําระดับจังหวัดที่มา
จากหลากหลายหนวยงาน และยังประกอบดวยผูแทนจากสวนตางๆ เชน สตรี เยาวชน ฯลฯ จึงทําใหเกิด
ความหลากหลายในการดําเนินกิจกรรม 
        จากการสัมภาษณผูอํานวยการ ศอสช. และประธานฝายกิจกรรมฯของ ศอสช. เห็นวาการตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาควรมาจากบุคลากรหลายๆหนวยงานมากกวาที่จะเปนผูสูงอายุถึง 60% ใน

คณะกรรมการบรหิารศูนยฯ 

คณะกรรมการทีป่รึกษา 

ผูอํานวยการศนูยฯ 

หัวหนาฝายกิจกรรม/นันทนาการ 
และอาสาสมัคร 

คณะกรรมการบูรณาการระดับจังหวัด 

- งานการเงิน 
- งานธุรการ 
- งานทะเบียนสมาชิก 
- งานพัสดุ ยานพาหนะ 

อาคารสถานที ่
- การรับบริจาค 
- การจัดประชุม 
- งานอื่นๆ 

หัวหนาฝายบริหาร 

- ดานสุขภาพ 
- ดานสังคม 
- งานกิจกรรมใน

ชุมชน 
- การอาชีพ 
- งานนันทนาการ 
- งานอื่นๆ 

- การประสานงานกับหนวยงาน
และองคกรสังคมสงเคราะห
ภาคเอกชน 

- งานวิชาการสังคมสงเคราะห 
- งานรายงานผลการปฏิบัติงาน 
- งานจิตวิทยา/สังคมสงเคราะห 
- งานอื่นๆ 

หัวหนาฝายวิชาการและ
แผนงาน 

- สวนราชการ 5 กระทรวง
หลัก และอื่นๆ 
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คณะกรรมการที่ปรึกษา เพราะในคณะกรรมการที่ปรึกษานั้นตองการคนที่หลากหลายภาคสวน เพื่อให
เกิดเครือขายในการใหคําแนะนํา และสามารถสนับสนุนการทํางานของ ศอสช.ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

        6.) ลักษณะกิจกรรมที่จัดใหผูมารับบริการมีกิจกรรมที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผูสูงอายุ 
และผูตางวัย ดังที่จะเห็นไดจากตารางกิจกรรมหลักที่มีใหบริการกับผูมารับบริการทุกวัย และใหบริการทั้ง
ภาคเชา-บาย 
        ลักษณะกิจกรรมที่ทางศูนยฯแหงนี้มีใหผูมารับบริการนั้นเปนกิจกรรมที่มีการบูรณาการทั้ง
ดานจิตใจ สังคม และการอนุรักษสืบสานประเพณีไปพรอมกัน และสามารถรวมกิจกรรมกันไดทั้ง
ผูสูงอายุ และผูตางวัย เชน 
  - การรํามวยไทยโบราณประยุกต (ของภูไท) เปนการประยุกตทารํามวยไทยโบราณให
เปนทาออกกําลังกายที่ไมหนักเกินไป ไดออกกําลังกายทุกสวนของรางกาย การมารวมกลุมกันของผูมารับ
บริการทําใหไดพบปะเพื่อนวัยเดียวกัน ทําใหมีการพูดคุย ทําใหเกิดสังคมในตัวเอง และผูอ่ืน ทําให
สุขภาพจิตดีไปดวย การรํามวยไทยแบบโบราณมีการถายทอดสอนใหเยาวชน นับวาเปนการสืบสาน
วัฒนธรรมทองถ่ินไปดวย 
  - การทําพานบายศรี เปนกิจกรรมที่สืบสานภูมิปญญาทางวัฒนธรรม มีการถายทอดสอน
ใหกับนักเรียนถึงวิธีการทํา และสอนเทคนิคในการทํา นับแตการเลือกใบตอง การฉีก การดูแลใบตอง 
ฯลฯ และถายทอดองคความรูในพิธีกรรมดวย 
  - การพาผูสูงอายุไปทัศนศึกษานอกพื้นที่ (ไปเชา-เย็นกลับ จัดปละครั้ง) ทําใหเกิดการ
เรียนรูจากสิ่งที่ไดพบเห็น 
  - พาไปวัดไหวพระ (มีทั้งสมาชิกศูนยฯ และผูสูงอายุทั่วไป) ทําใหจิตใจเบิกบาน 
 

        7.) การเขียนโครงการขอเงินทุนจากแหลงทุนที่ใหการสนับสนุน จากการสัมภาษณเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ (พมจ.) และฟงการบรรยายสรุปของผูอํานวยการบริหารศูนยฯทําใหทราบวา ศอสช. แหงนี้ไม
มีปญหาเกี่ยวกับการเขียนโครงการขอเงินทุนจากแหลงทุน โดยเฉพาะกองทุนผูสูงอายุ เพราะจากที่ผานมา
เขียนไปไดรับอนุมัติ เชน ป 2551 ไดเสนอการจัดทํากิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบาน ฟนฟูและสืบสาน
ประเพณี ช่ือโครงการสงเสริมผูสูงอายุดวยภูมิปญญาพื้นบานสกลนคร ไดรับเงินอุดหนุน 500,000 บาท 
ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 
  - รําภูไท 
  - รําบายศรีหาชั้น 
  - รําสกลนครหกเผา 
  - รําหนองหานแหงฮัก และ 
  - รําศรีโคตรบูรณ 
 

        8.) การใชทรัพยากรทุนทางสังคมที่มีอยูในพื้นที่ คืออาสาสมัครที่มีอยูในพื้นที่ของแตละ
ชุมชน ซ่ึงอาสาสมัครที่เขามาชวยกิจกรรมของศูนยฯนั้นไดแก อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) 
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อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.) และลูกเสืออาสาสมัคร ฯลฯ บุคคลเหลานี้จะมาทํางานกับศูนยฯดวยจิต
อาสา โดยดูแลและรายงานขาวเกี่ยวกับขอมูลของผูสูงอายุในชุมชน แจงขาวของศูนยฯใหสมาชิกทราบ 
พาผูสูงอายุมาเขารวมกิจกรรมที่ศูนยฯ ใหความรูขั้นพื้นฐานในการดูแลผูสูงอายุ ฯลฯ ดังนั้นทําใหเห็นได
วาศูนยอเนกประสงคฯแหงนี้มีผูชวยเสริมเครือขายการใหบริการผูสูงอายุในพื้นที่ไดอยางทั่วถึง 
        แตอยางไรก็ตามก็มีปญหาบางเหมือนกันแตไมรุนแรงนัก คืออาสาสมัครบางทานมีหลาย
ตําแหนง เชน 1 คน เปนทั้ง อสม.  อผส.  อพม. ฯลฯ แตมีการแกไขปญหาโดยการจัดเวรใหรับผิดชอบ 
        ที่สําคัญศูนยฯมีอาสาสมัครจากหลายชมรมที่มีอยูในจังหวัดสกลนคร ซ่ึงชมรมเหลานี้จะได
เงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองตั้งแต 2,000-40,000 บาท แลวแตขนาดของกิจกรรมในชมรมนั้นๆ ดังนั้น
ชมรมเหลานี้จะสงอาสาสมัครเขามาชวยกิจกรรมที่ใหบริการแกผูสูงอายุของ ศอสช.ทม.สกลนคร 
 

6.2 ปจจัยท่ีไมเอ้ือ 
       1.) งบประมาณในการบริหาร ศอสช.ทม.สกลนครมีคอนขางจํากดั ไดรับจากเทศบาลเมือง

สกลนครเดือนละ 25,000 บาท ถึงแมวาบางครั้งไดรับบริจาคจากวันเกดิผูสูงอายุบาง แตไมมากนัก 
       2.) การเบกิจายงบประมาณจากเทศบาลเมืองบางครั้งก็ติดขัดดวยระเบียบการเบกิจายที่

กําหนดมาจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ทําใหไมสะดวก 
       3.) ปจจุบนัสถานที่ตั้งของ ศอสช.ทม.สกลนคร มีความคับแคบ เนือ่งจากศูนยฯมกีารขยาย

กิจกรรมที่ใหบริการแกผูมารับบริการคือผูสูงอายุหลายกจิกรรม และมสีมาชิกเพิ่มมากขึ้น ทําใหการ
ดําเนินกิจกรรมที่ใหบริการกับผูมารับบริการโดยเฉพาะผูสูงอายุ อาจไมสะดวกเทาทีค่วร และ 

       4.) ศอสช.ทม.สกลนครยังขาดวัสดุอุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการดําเนินกิจกรรมบางอยาง 
เชน เครื่องเสียง อุปกรณออกกําลังกาย ฯลฯ 

 

7. ปญหาที่พบและแนวทางแกไข 
7.1 ปญหาที่พบสวนใหญจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการขาดเครื่องมือ อุปกรณตางๆ ซ่ึงยังไม

พรอมเทาที่ควร เชน เครื่องเสียง อุปกรณออกกําลังกาย รถยนตรับ-สงผูสูงอายุ สําหรับรถยนตรับสง 
ผูสูงอายุนั้นขณะนี้กองสวัสดิการมี ใหใชบริการ 1 คัน(เกา) นอกจากนี้ไดรับความสนับสนุนจาก
นายกเทศมนตรีอีก 1 คัน(ใหม) ซ้ือใหกองสวัสดิการฯใชในราชการ และรับสงผูสูงอายุใหมารวมกิจกรรม
ในวันประชุมใหญที่ศูนยฯ การมีรถรับสงทําใหผูสูงอายุยินดีที่จะมารวมกิจกรรม 

7.2 เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจายจากเทศบาลเมืองสกลนครนั้นยังไมคลองตัวเทาที่ควร 
7.3 นอกจากนีก้็เปนปญหาทัว่ไปที่มักเกิดขึน้เมื่อมีการทํางานรวมกนัคือ  

        7.3.1. การแสดงกิริยามารยาทของอาสาสมัครที่รวมทํางาน ซ่ึงไดมีการตักเตือนไปแลวแตคง
แกไขไดไมหมดเพราะเปนนิสัยของคน อยางไรก็ตามก็ไดตักเตือนและบอกกลาวเปนระยะตามสมควร 
        7.3.2. ความคิดเห็นที่ไมตรงกันขัดแยงกันไปบาง ในการทํางานรวมกันก็ตองมีเร่ืองที่เห็น 
ไมตรงกันบางก็เปนธรรมดาซึ่งเกิดขึ้นเอง ก็พยายามชวยพูดไกลเกลี่ยใหรอมชอมกันได 
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        7.3.3. ปญหาเกี่ยวกับจํานวนหองน้ําซึ่งถามีงานประชุมใหญของศูนยฯ หรือมีกิจกรรมในวัน
เทศกาลที่สําคัญมักจะไมเพียงพอในการบริการแกสมาชิกที่มารวมกิจกรรมของ ศอสช. 
        7.3.4. ดานการติดตอส่ือสารกับสมาชิก เพื่อแจงขอมูลใหสมาชิกมาเขารวมกิจกรรมหรือรับ
บริการตางๆของศูนยฯนั้นจากการสอบถามสมาชิกบางสวนที่มาใหสัมภาษณนั้นยังเห็นวาควรเพิม่ชอง
ทางการสื่อสารใหมากกวานีเ้พราะจะไดรับทราบกันทั่วถึงมากขึ้น 

 

8. ความคิดเหน็ตอการดาํเนินงานของ ศอสช. ท่ีผานมา 
         จากผลการศึกษาไดมีผูใหความเห็นซึ่งโดยภาพรวมเห็นวาศอสช.ทม.สกลนครไดดําเนินการ

เปนไปดวยดีและสามารถสนองตอบความตองการของชุมชนรวมทั้งมีการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความคิดเห็นที่มีสาระสําคัญดังนี้ 

8.1 นายกฯเมืองสกลนครมีนโยบายสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ  เนื่องจากนายกฯ คิดวา  ผูสูงอายุ  
คือ  ปูชนียบุคคลที่มีความรู  ภูมิปญญา  ที่ควรที่จะไดถายทอดแกชนรุนหลังตอมา  และเห็นวาศอสช. ทํา
ใหผูสูงอายุทั้งหมดมีจุดรวมกลุมกันและทําใหผูสูงอายุมาพบกันทุกวัน  ไดมาคลายเหงา  ไดมาแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน   

8.2 ผูสูงอายุมีความเห็นวาเปนสิ่งที่ดี เพราะไดเปนจุดผอนคลาย และทําใหผูสูงอายุสบาย
อารมณ ซ่ึงผูสูงอายุที่ยังสามารถชวยเหลือตัวเองไดก็สามารถเดินทางมาเองที่ ศอสช.นี้ และถาเปนผูสูงอายุ
ที่ชวยตัวเองไมไดก็จะมี อผส.ที่ออกไปดูแลเยี่ยมเยียน นอกจากนี้ ศอสช.ยังทําใหผูสูงอายุไดมาอยูรวมกัน 
ทํากิจกรรมพบปะรวมกัน และมีการใหบริการดานสุขภาพอนามัย มีบุคลากรดูแล 

8.3 ศอสช.เปนประโยชนมาก เปนแนวคิดที่ดี เปนการตอยอดกิจกรรมที่เคยทํา ทําใหมีความ
ชัดเจน และใกลชิดผูสูงอายุยิ่งขึ้น ซ่ึงศอสช.นั้นขณะนี้ยังเปนเรื่องใหม ซ่ึงกอนที่จะมี ศอสช. ก็มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยูแลว เชน การดูแลเรื่องอาหารการกิน การสงเคราะหผูดอยโอกาส โดยการประสาน
กับผูนําชุมชน หรือโดยการดําเนินการพื้นที่เอง แตเมื่อมีศูนยฯนี้ก็ทําใหมีการรวมกลุมกันมากขึ้น บอยครั้ง
ขึ้น 

8.4 ศอสช.มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น และมีการเพิ่ม อผส.เขามาดูแลผูสูงอายุ การเขา
มารวมกิจกรรมแลวมีความสุข พบวาเปนตัวอยางที่ดีใหเยาวชนรูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และ
เกิดความสามัคคีขึ้นในหมูสมาชิกและคนตางวัยกัน 

8.5 ศอสช.เปนสิ่งที่ดี เปนการดําเนินการโดยคนในชุมชน ซ่ึงทําใหมีการวางแผนและจัด
กิจกรรมตรงกับความตองการของคนในชุมชนเปนงานที่เปดโอกาสใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวม 
 

9. อนาคตที่ควรจะเปนของ ศอสช. 
ผลการสัมภาษณเชิงลึกมีขอสรุปในสาระสําคัญถึงอนาคตที่ควรเปนของ ศอศช. ดังนี้ 
9.1 ตองการใหเปนจุดรวมกลุมของผูสูงอายุในชุมชนเพื่อรวมกิจกรรมตางๆ ทําใหมีความสุขกาย

และใจนอกจากนั้นก็ตองการใหเปนที่แลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดความรู สืบสานภูมิปญญา
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ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงาม ตองการใหมีบริการดานสุขภาพซึ่งมีโครงการที่จัดตั้งโรงพยาบาล
ชุมชนบริเวณหนาศูนยฯ เพื่อใหบริการกับผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป 

9.2 ตองการใหภาครัฐสนับสนุนในดานงบประมาณใหมากขึ้น อยางไรก็ตามในปจจุบันทาง
เทศบาลไดสนับสนุนงบฯใหอยูแลวแตถาในอนาคตถามีการขยายบริการดานโรงพยาบาลชุมชนเพิ่มก็คง
คงตองการงบฯสนับสนุนเพิ่มขึ้น 

9.3 ตองการใหมีกิจกรรมที่หลากหลายและใหบริการแกสมาชิกอยางทัว่ถึง 
9.4 ตองการใหมีการขยายผลโดยจัดตั้งเครือขาย ศอสช.ขยายออกไปยังชุมชนที่อยูหางไกล เพื่อ

จะเปนประโยชนใหกับผูสูงอายุใหมากที่สุด  
9.5 มีการเชื่อมโยงกับโครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในทุกพื้นที่ดวย 
9.6 ตองการใหเปนแหลงเรียนรูจริงๆ เชน ในเรื่องสุขภาพ ฯลฯ เปนตนแบบจริงๆคือ ใครมาใช

บริการนอกเหนือจากเทศบาลนี้ก็ได อยากใหเปนตนแบบของจังหวัดของภาค และของประเทศ และให
ผูสูงอายุไดมีศักดิ์ศรีวาตนเองเปนผูมีคุณภาพ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ซ่ึงเมื่อผูมาดูงานหรือมาใชบริการแลวจะ
เกิดความประทับใจ 

9.7 ตองการใหหนวยงานและองคกรตางๆทั้งภาครัฐ และเอกชนสามารถบูรณาการงานรวมกัน
อยางเปนรูปธรรม โดยมีโครงการที่สามารถเปนประโยชนตอผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น   
 

10.  สรุปประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณเชิงลึก 
            10.1 ศอสช.เทศบาลเมืองสกลนคร เกิดจากความริเร่ิมโดยนโยบายของหนวยงานภาครัฐฯ จากนั้น
ก็มีการบูรณาการความเขาใจระหวางหนวยงานภาครัฐฯที่เกี่ยวของและประสานงานรวมกันโดยมีการ
ประชุมหารือในประเด็นตางๆในทุกระดับ เพื่อการขับเคลื่อน ใหเกิด ศอสช.อยางเปนรูปธรรม รวมทั้งมี
การรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาชนดวยและใหดําเนินการโดยผูสูงอายุในชุมชนเอง 
             10.2 การบริหารงานของ ศอสช.เทศบาลเมืองสกลนครมีลักษณะที่เปนระบบ มีการประสานงาน
ในลักษณะเครือขายดวยดี และมีผูอํานวยการคณะกรรมการดําเนินงานที่มีประสบการณดานการบริหาร
จัดการเปนอยางดีซ่ึงทําใหเปนขอไดเปรียบในการดําเนินงาน         
            10.3 ผูบริหารในหนวยงานสนับสนุนงบฯ (นายกฯเมืองสกลนคร) มีความเขาใจ ตระหนักใน
ความสําคัญของผูสูงอายุ และเขาใจแนวคิดของการจัดตั้ง ศอสช.เปนอยางดี ประกอบกับหนวยงานใน
พื้นที่ที่เกี่ยวของเจาหนาที่มีการประสานงานระหวางกันเปนอยางดี มีการรับรูและมีความเขาใจดีใน
แนวคิด ศอสช.เชนกัน 
            10.4 ความสําเรจ็ในการดําเนินงานของศูนยฯเปนไปดวยดี เปนผลจากมีการขับเคลื่อนทุกภาคสวน
ที่มีการยอมรับ มีจิตอาสาและสํานึกของการรับผิดชอบตอผูสูงอายุในชุมชนรวมกัน รวมทั้งการมีสวนรวม
และยอมรับของผูสูงอายุในชุมชนเองดวย 
            10.5 อาจกลาวไดวาในพื้นที่ ศอสช. แหงนี้ที่สําเร็จไดดีนั้นมาจากปจจัยหนึ่งที่สําคัญมากคือ ภาค
ประชาชนมีความเขมแข็ง ใหความรวมมือ มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม เพราะตระหนักในคุณคาของ
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ตนเอง และคุณคาของโครงการศูนยอเนกประสงคฯที่ทางการจัดให โดยใหภาคประชาชนเปนผูมีสวนใน
การตัดสินใจ และบริหารดําเนินกิจกรรมดวยตนเอง ทั้งนี้เพราะภาคประชาชนคือผูมีสวนไดสวนเสีย
นั่นเอง 
 

2.3 สถานภาพของ ศอสช. องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง ตําบลเขาสวนกวาง 
อําเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแกน 

 

1. การกอตั้ง ศอสช. 
1.1 ความเปนมา 
      องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  ไดดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาที่ขององคการ

บริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแกไข
เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน  ซ่ึงการสงเสริมการพัฒนาสตรี   เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ  เปนอีกหนึ่ง
ภารกิจที่องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางไดใหความสําคัญ จะเห็นไดจากการจัดกิจกรรมตางๆ ที่
ผานมาในอดีต  อาทิ  การจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ  คายธรรมะเยาวชน  งานกีฬาตําบล  การใหการ
สนับสนุนกลุมอาชีพตางๆในชุมชน ฯลฯ  จากการดําเนินการดังกลาว  ทําใหเกิดความเขาใจและรับทราบ
ถึงปญหาตางๆในชุมชน ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไดตระหนักถึงหนาที่ในการ “บําบัดทุกข บํารุงสุข”   
ใหกับประชาชน จึงมีนโยบายใหการชวยเหลือแกกลุมผูสูงอายุ  สตรี  เด็ก  เยาวชน  คนพิการ  และ
ผูดอยโอกาสทางสังคมในชุมชน 
       สําหรับงานสวัสดิการสังคมดานผูสูงอายุ อบต.เขาสวนกวางไดใหความสําคัญเปนอยางมาก  
โดยมีแนวคิดในการจัดสวัสดิการใหแก ผูสูงอายุในรูปแบบ ศอสช. ตั้งแตตนป 2550 ทั้งนี้จากการริเร่ิม
จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดขอนแกนภายใตกระทรวง พม. ไดเรียนเชิญ
นายกองคการบริหารสวนตําบลทุกตําบลเขารวมประชุมโครงการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ
ในชุมชน  ณ  ศาลากลางจังหวัดขอนแกน  ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางเห็นวา ศอสช. 
เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะตอบสนองความตองการของผูสูงอายุและคนในชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได  
จึงไดเสนอให อบต.เขาสวนกวาง  เปนสถานที่จัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนเปนพืน้ที่
นํารองสําหรับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
       หลังจากนั้นนายกองคการบริหารสวนตําบล  ไดรายงานผลการเขารวมการประชุมกับ
หนวยงานระดับจังหวัด และเสนอใหสภาองคการบริหารสวนตําบล (สภา อบต.) รับทราบ และขออนุมัติ
จัดตั้งงบประมาณเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนยฯในอนาคต  สภา อบต.มีมติอนุมัติงบประมาณสําหรับ
สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยฯ เปนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ในระยะเริ่มตน 
       ตอมาคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติมีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดตั้งศูนยอเนกประสงค
สําหรับผูสูงอายุในชุมชนเปนพื้นที่นํารองขึ้นที่องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง   
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1.2 การดําเนินการหลังจากไดรับอนุมัติใหจัดตั้งศูนยฯ 
       องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางไดจัดประชุมเวทีประชาคมขึ้น  ณ  หองประชุม
องคการบริหารสวนตําบล  เพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งศูนยฯ  และไดรับความ
เห็นชอบจากผูเขารวมประชุมกวา 300 คน  ใหดําเนินการจัดตั้ง ศอสช. จึงถือวาเปนศูนยฯ สําหรับชุมชน
ที่มาจากความคิดเห็นของคนในชุมชนอยางแทจริง  หลังจากนั้นไดมีการดําเนินกิจกรรมการจัดตั้ง ศอสช. 
เปนลําดับ ดังนี้   

      1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน คร้ังที่ 1/ 
2550 โดยสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ขอนแกน เปนผูดําเนินการประชุมชี้แจง มอบนโยบาย และสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมครั้งนี้ 
       2)  ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน  
คร้ังที่ 2 /2550 โดย อบต.เขาสวนกวาง ไดประสานกับหนวยงานราชการในพื้นที่สงตัวแทนเขารวม
ประชุม เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอํานวยการและที่ปรึกษาศูนยฯ เพื่อดูแลและ
อํานวยการการดําเนินงานของศูนยฯ 
       3) ออกประชาคม ณ ศาลาประชาคมตามหมูบานตางๆ ซ่ึงดําเนินการโดยนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อสํารวจความตองการกิจกรรมและโครงการตางๆ ที่คนใน
ชุมชนตองการใหศูนยฯ ดําเนินการ  ซ่ึงจากขอมูลทั่วไปและการทําเวทีประชาคมของ อบต.เขาสวนกวาง  
สามารถสรุปปญหาและความตองการของคนในชุมชนที่จะนําไปสูการจัดกิจกรรมของศูนยฯ ไดดังนี้ 
 

สภาพปญหา ความตองการ 
     1. ผูสูงอายุและคนพิการขาดคนดูแล      1. จัดใหมีผูดูแลผูสูงอายุและคนพิการ 
     2. สุขภาพออนแอ  มีโรคประจําตัว      2. จัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพ และจัดใหมีการ 

          ตรวจสุขภาพประจําปแกคนในชุมชน 
     3. ที่อยูอาศัยทรุดโทรม ไมถูก 
         สุขลักษณะ 

     3. จัดใหมีการปรับปรุงสภาพที่อยูอาศัย 

     4. คนในชุมชนยากจน รายไดนอย      4. จัดใหมีกองทุนออมทรัพยและสวัสดิการในชุมชน 
     5. ไมมีอาชีพที่แนนอน/มีหนี้สิน/ 
         ไมมีที่ทํากิน 

     5. จัดใหมีการสงเสริมอาชีพและรายไดใหคนในชุมชน 

     6. วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
         ถูกลืม 

     6. จัดใหมีการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา  
          ทองถ่ิน 

     7. สังคมในชุมชนขาดการเอื้ออาทรกัน      7. จัดใหมีกจิกรรมสรางสัมพันธที่เหมาะสมแกคนใน 
          ชุมชน 
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      โดยมีรายละเอียดความตองการสรุปได ดังนี้ 
3.1 การฝกอบรมและใหความรูในการประกอบอาชีพตางๆ ไดแก การทําขนมและอาหาร  

การตัดผมหญิง–ชาย  การปลูกพืชเศรษฐกิจ  การประดิษฐดอกไมและของชํารวย  การทําปุยหมักชีวภาพ 
ฯลฯ 
  3.2 การชวยเหลือและสงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ คนพิการ ผูติดเชื้อ H.I.V และ
ผูดอยโอกาสทางสังคม 
  3.3 การจัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุ และตรวจสุขภาพประจําปในวันสําคัญตางๆ 
  3.4 การสนับสนุน เผยแพร และดํารงรักษาไวซ่ึงภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบาน 
  3.5 การจัดกิจกรรมใหแกเด็กและเยาวชนในหมูบาน เพื่อใหหางไกลจากยาเสพติด 
       องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางไดนําความตองการของประชาชนเหลานี้ ไปบรรจุไว
ในแผนพัฒนาตําบลเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาปตอๆไป 
 

       1.3 ดําเนินการจัดประชุม ช้ีแจงแนวทางการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุใน
ชุมชน  คร้ังที่ 3 / 2550  โดย อบต.เขาสวนกวางไดประสานกับหนวยราชการตางๆ ในจังหวัดขอนแกน* 
เพื่อจัดสรรงบประมาณ / กิจกรรม / โครงการตางๆ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยฯ 
       ศอสช.องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง (ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง) จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อ
เปนศูนยรวมสําหรับองคกรและชุมชนในการจัดบริการกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุและชุมชนภายใต
หลักการวา “ศูนยอเนกประสงคเปนของชุมชนโดยชุมชนเพื่อคนทุกวัย” โดย ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง มี
ความคาดหวังวา ผลการจัดตั้งในครั้งนี้ประชาชนในชุมชนจะไมทอดทิ้งกัน มีความสามัคคี ชวยเหลือเอื้อ
อาทรซึ่งกันและกัน  ชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได 

      โดยสรุป ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง เร่ิมดําเนินการในเดือนสิงหาคม 2550 ภายใตการดูแลของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง มีนายก อบต. ซ่ึงเปนบุคคลสําคัญที่มีสวนผลักดัน สนับสนุน ดูแล
บริหารจัดการรวมกับคนในชุมชน  จุดเริ่มตนมาจากนโยบายสวนกลาง (กระทรวง พม.) มาประชุม
คัดเลือกพื้นที่ที่มีความพรอม  และ อบต.เขาสวนกวางไดรับการคัดเลือกเปนศูนยฯนํารอง  เพราะมีความ
พรอมในเรื่องสถานที่อยูใกลชุมชน รวมทั้งผูนําชุมชนมีความพรอมประกอบกับผูแทนกระทรวงตางๆ 
ไดแก กระทรวงแรงงาน   กระทรวง พม.   กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงวัฒนธรรม  และกระทรวง
สาธารณสุข ไดมีสวนรวมนับแตเร่ิมการจัดตั้งและรวมดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ ปญหาที่พบในชวงเริ่ม
กอตั้งศูนยฯ  ประชาชนยังไมไดใหความรวมมือในการทําประชาคม  เพราะไมมีเวลา  ไมเขาใจใน
กระบวนการ  รวมทั้งไมกลาที่จะซักถามหรือแสดงความคิด  แตในปจจุบันประชาชนมีความเขาใจใน
กระบวนการและมีสวนรวมมากขึ้น   
 
 
 
 
 
 

* ที่จังหวัดขอนแกนมีการจัดตั้งศูนยพฒันาการจัดสวสัดิการสงัคมผูสูงอายภุายใตกาํกับดูแลของกรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ  ซึ่งมโีครงการที่

ผูสูงอายุกับเด็กทํารวมกัน  มีชือ่โครงการวา  บรรณารกัษนอยรกัการอาน  โดยมีการคัดเลือกเดก็มาจากชุมชนที่มีคณุสมบัติเหมาะสม  มีคาตอบแทน
ใหเดือนละ 500 บาท  โดยโครงการนีจ้ะมอบจักรยานใหเดก็หมูบานละ 2 คัน  พรอมกับหนังสอื  เพื่อขี่จักรยานไปอานหนังสือใหผูสูงอายุฟง  ทั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสายใยความสมัพันธและผูกพันในชมุชนระหวางคนตางวัย 
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2. สถานที่ตั้งอาคาร 

2.1 สถานที่ตั้งของ ศอสช.อบต.เขาสวนกวางตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ที่เปนที่ทําการขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

2.2 อาคารที่ทําการ เปนอาคารชั้นเดียวและใชเปนอาคารอเนกประสงคของ อบต.เขาสวนกวาง
ดวย  

2.3 วัสดุอุปกรณ ยังไมมีวัสดุอุปกรณเปนของ ศอสช. เนื่องจากยังไมมีงบประมาณในเรื่องของ
การจัดซื้ออุปกรณเครื่องออกกําลังกาย  แตในอนาคตไดมีแนวคิดที่จะตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ
และเครื่องออกกําลังกายที่จําเปนและเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
 

3. คณะกรรมการบริหาร ศอสช.  
          คณะกรรมการ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง ประกอบดวยคณะกรรมการ 2 ระดับ คือ         
 3.1 คณะที่ปรึกษา มีจํานวน 7 คน ประกอบดวยนายอําเภอเขาสวนกวาง ผูอํานวยการโรงเรียน 
ตางๆ จํานวน 4 โรงเรียน หัวหนาสถานีอนามัยเขาสวนกวาง และเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปของ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดขอนแกน 
 3.2 คณะกรรมการบริหาร ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งสิ้น 19 คน 
ประกอบดวย นายก อบต.เปนประธาน  รองนายก อบต.และประธานชมรมผูสูงอายุหมู 11 เปนรอง
ประธาน  ปลัด อบต.เปนเลขานุการ  ประธานสภา อบต.และสมาชิก อบต. ประธานชมรมผูสูงอายุหมู 3, 4 
,6 ,7, 9  ผูแทนผูสูงอายุ จํานวน 3 คน ผูใหญบาน นักพัฒนาชุมชน ครู เปนกรรมการ โดยมีเจาหนาที่
ตรวจสอบภายใน เปนเหรัญญิก  

คณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห  และกําหนดแนวทางการดําเนินงานและการจัดตั้งศูนยอเนกประสงค

สําหรับผูสูงอายุในชุมชน  พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหความรูความเขาใจในรูปแบบจัดตั้งศูนยฯ ใน
พื้นที่ 

2) เสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการผูสูงอายุในระดับจังหวัด  ในแนวทางการดําเนินงานการ
จัดตั้งศูนยฯ ในพื้นที่ 
  ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง  สวนหนึ่งนอกจากจะดํารงตําแหนงทาง
บริหารของ อบต. แลว  ยังดํารงตําแหนงในคณะกรรมการผูสูงอายุ อบต.เขาสวนกวางอีกดวย  ทําใหการ
ดําเนินกิจกรรมเปนไปดวยดี  เพราะที่สําคัญคือ มีการทํางานคลองตัว รวดเร็วในการตัดสินใจ เพราะทราบ
ขอมูลอยูในตัวแลว จึงทําใหการบริหารเปนไปอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยไดรับการสนับสนุน
จากองคกรปกครองทองถ่ินในระดับอําเภอและจังหวัด และผูนําชุมชนเปนอยางดียิ่ง และมีการเผยแพร
ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน และกิจกรรมของผูสูงอายุในหมูบานไดรวดเร็ว 

นอกจากคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการบริหาร ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง 2 ระดับแลว ในพื้นที่ 
อบต.เขาสวนกวางยังมีคณะกรรมการชมรมผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง ประกอบดวย 
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นายกอบต.เขาสวนกวางเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานชมรมผูสูงอายุหมูที่ 11 เปนประธาน
กรรมการและประธานชมรมผูสูงอายุหมูตาง ๆ เปนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ไดแก ฝายทะเบียน 
ประชาสัมพันธและฝายเหรัญญิก  โดยมีปลัดอบต.เขาสวนกวางและเจาหนาที่ตรวจสอบภายในเปน
เลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลําดับ ซ่ึงชมรมผูสูงอายุ อบต.เขาสวนกวางถือไดวาเปนฐานในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของ ศอสช. ที่จัดตั้งขึ้นนี้ 
 จากการตั้งคณะกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวของเขาไปทําหนาที่ในบางคณะกรรมการนั้น ทําใหมี
การประสานงานไดอยางรวดเร็ว และตัดสินใจในการพิจารณาการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพดวย 
จึงทําใหเกิดการขับเคลื่อนของ ศอสช.แหงนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีภาคประชาชน (ผูสูงอายุ) 
เปนตัวขับเคล่ือน สวนเจาภาพหลักถึงแมจะอยูในคณะกรรมการ เพียงแคคอยสนับสนุนในเชิงนโยบาย 
และใหคําแนะนํา ก็นับวาเปนอีกรูปแบบของการตั้งคณะกรรมการบริหารที่นาสนใจเชนกัน 
 

4. การดําเนินการและกิจกรรมของ ศอสช. 
จากการดําเนินงานของ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง ประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ ทั้งดานการดูแล

รักษาสุขภาพ กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และกิจกรรมวันสําคัญตางๆ กิจกรรมเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ และสังคมสงเคราะห เชน  การออกกําลังกายทั้งในชุมชนและในหมูบาน  การตรวจสุขภาพ
ประจําป  กิจกรรมทําบุญ  ใสบาตร  ถวายสังฆทานในวันสําคัญทางศาสนา  วันปใหม  แหเทียนเขาพรรษา
กิจกรรมวันผูสูงอายุ  รดน้ําดําหัวในวันสงกรานต  กิจกรรมวันพอ–วันแม  อาสาสมัครดูแลผูปวย  
กิจกรรมฝกอาชีพ  เชน ทําดอกไมจันทน กิจกรรมสังคมสงเคราะห  เชน  ใหเงินชวยเหลือ  ซอมแซมบาน 
เปนตน 

กิจกรรมตางๆ เหลานี้มีทั้งที่เปนกิจกรรมของ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง และของชมรมผูสูงอายุ 
ซ่ึงมักเกี่ยวของกันเพราะคณะกรรมการสวนใหญเปนคณะกรรมการชุดเดียวกัน  ผูที่รวมกิจกรรมสวน
ใหญเห็นวากิจกรรมมีความเหมาะสมกับทั้งผูสูงอายุและคนตางวัย  ซ่ึงผูสูงอายุสวนใหญพอใจกับ
กิจกรรม  เพราะ  มีความหลากหลายสามารถใหทุกคนเขารวมได เปนกิจกรรมที่ทําใหผูสูงอายุมีความสุข  
อารมณแจมใส สุขภาพแข็งแรง ไมเหงาและยังทําใหเด็กกับผูสูงอายุไดมีปฏิสัมพันธสรางความผูกพันซึ่ง
กันและกัน  เชน กิจกรรมบรรณารักษนอย ถึงแมวากิจกรรมนี้จะเปนกิจกรรมของศูนยพัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ แตถาหาก ศอสช.อบต.เขาสวนกวางจะนําไปจัดทําเปนกิจกรรมของคนตางวัยใน 
ศอสช.อบต.เขาสวนกวางก็นาจะทําได และควรสนับสนุน 

 

5. เจาภาพหลักและเงินงบประมาณ/หนวยงานที่เก่ียวของและสนับสนุน 
     5.1 เจาภาพหลัก คือ อบต.เขาสวนกวาง        

5.2 แหลงงบประมาณที่ใชดําเนินงานไดจาก อบต.เขาสวนกวางเปนองคกรหลักที่สนับสนุน
งบประมาณ และบุคลากรเปนอยางมาก อยางไรก็ตามชุมชนมีความเห็นวา พมจ.ควรใหการสนับสนุน
งบประมาณรวมกับอบต. นอกจากนี้  อบจ. และหนวยงานของเอกชนควรจะใหการสนับสนุนดวยเชนกัน  
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ปจจุบันยังไมมีการเสนอของบสนับสนุนจาก อบจ. และภาคเอกชน แตมีความเชื่อมั่นวาหากมีการทํา
โครงการเสนอขอการสนับสนุนไปจะไดรับการตอบรับ  

สวนแนวทางการหารายไดพิเศษนั้นผูใหสัมภาษณในกลุมผูนําชุมชนตองการใหทางศูนยฯจัดหา 
ตลาดรองรับงานหรือผลิตผลที่ผูสูงอายุทําขึ้นและอาจมีการตั้งกลุมอาชีพขึ้นโดยรายไดสวนหนึ่งใหเปน
คาตอบแทนผูสูงอายุ สวนหนึ่งสงเขาเปนรายไดของ ศอสช.แตควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบจัดหาวิทยากร
มาถายทอดในการปรับปรุงรูปแบบของงานหรือกิจกรรมใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นอาจ
จัดกิจกรรมทอดผาปา  หรือจัดงานเลี้ยงขายบัตรหารายไดในลักษณะคลายงานเลี้ยงศิษยเกาหรือจัดมวย
การกุศลซึ่งเปนแนวทางที่สามารถทําไดในการหารายไดพิเศษใหแก ศอสช.อบต.เขาสวนกวางเพื่อใชใน
การพัฒนาการดําเนินงานของ ศอสช.ตอไป 

ขอสังเกตของผูวิจัยพบวา งบประมาณที่ไดรับจาก อบต.เขาสวนกวางจะไดรับตามโครงการที่
ศอสช.ทําเรื่องเสนอขอ เชน การจัดกิจกรรมตางๆ การจัดรถไปรับผูสูงอายุ  การสนับสนุนในเรื่อง
คาอาหาร  เปนตน หรือ โครงการที่สามารถทําไดดวยตัวเอง  เชน  การเชิญวิทยากรมาใหความรู  จะไดรับ
การอนุมัติงบประมาณ  แตโครงการที่ตองการรับความชวยเหลือ  ซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองได  มักจะถูกตัด
งบจาก อบต. เชน  การซื้อเครื่องออกกําลังกาย ซ่ึงเปนเพราะติดขัดดวยขอระเบียบของทางราชการที่ไม
สามารถซื้อครุภัณฑได แตสามารถของบประมาณในการดําเนินเปนกิจกรรมตางๆ ได  ซ่ึงจะขึ้นอยูกับ
วิธีการของแตละ ศอสช.ในการบริหารจัดการงบประมาณที่ไดรับตามโครงการเพื่อใหสามารถจัดหา
ส่ิงจําเปนและจูงใจสําหรับผูสูงอายุมารวมกิจกรรมได 

นอกจากนี้จากการสะทอนความรูสึกของผูใหสัมภาษณสามารถประมวลความไดวาสาเหตุหนึ่งที่
ศอสช.แหงนี้ ยังไมมีการติดตอขอการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน  เพราะหลีกเลี่ยงการมี 
“บุญคุณ” และเกรงวาอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ ศอสช.ได 

หนวยงานที่เก่ียวของและสนับสนุน หนวยงานหลักตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ
และตําบลใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ ศอสช.อบต.เขาสวนกวางดวยดีทําให ศอสช. อบต.เขา
สวนกวางเปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) ในดานความรวมมือ และการบูรณาการการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับเจาภาพหลักคือ อบต.เขาสวนกวางที่เปนศูนยกลางในการบูรณาการนับเปน
แบบอยางที่ดีของ อบต.ในดานการประสานงานกับหนวยงานตางๆ  จึงสงผลใหการดําเนินงานของ 
ศอสช.ประสบผลสําเร็จดวยดีเสมอ 

ตัวอยางของการใหความรวมมือของหนวยงานตางๆ ที่สําคัญ เชน  
   1) องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง รวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมหนวยท่ี 5 จังหวัด

ขอนแกน จัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ดังนี้  
1.1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่  

เพื่อใหความรูและจุดประกายใหคนในชุมชนรูจักการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน  ใหกับผูนําชุมชนและ
แกนนําในหมูบาน   
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1.2 โครงการฝกอบรมการปลูกสบูดํา เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการปลูกสบูดําตั้งแตขั้นปลูกจน
นําผลผลิตที่ไดมาใชประโยชนและการบริหารจัดการแบบครบวงจร  

1.3 โครงการบรรณารักษนอย เพื่อสงเสริมใหเด็ก  เยาวชน  และคนในชุมชนรักการอาน 
2) องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง รวมกับศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

ขอนแกน  มีการทํางานรวมกับ ศอสช. โดยการเปนตนแบบในการจัดกิจกรรมใหคําปรึกษา  และเขารวม
กิจกรรมของ ศอสช.มีการดูแลดานผูสูงอายุโดยตรง มีการจัดกิจกรรมตางๆ  และมีการกําหนดรูปแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ  โครงการที่จัดมีดังนี้  

2.1  โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยผูสูงอายุในชุมชน  เพื่อใหความรูกับ 
ผูสูงอายุและผูดูแลในการปฏิบัติตนในดานตางๆ   

2.2 โครงการเสริมสรางใหผูสูงอายุใชภูมิปญญาสรางอาชีพและรายได  เพื่อใหผูสูงอายุได
แสดงออกถึงศักยภาพในการสรางสรรคผลงานที่เปนภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบานที่จะนําไปสู
การสรางอาชีพและรายได   

2.3 โครงการครอบครัวสัมพันธ  โดย  การทําสันทนาการรวมกันเพื่อใหคนในครอบครัวของ
ผูสูงอายุเขาใจและแสดงออกถึงความรักและหวงใยที่มีตอกัน  เชน เกม walk-rally    

2.4 โครงการสงเสริมคานิยมการใชจายเพื่อสวัสดิการผูสูงอายุ (ลดรายจาย) ในชุมชน  เพื่อให 
ความรูและแลกเปลี่ยนความรูของคนในชุมชนกับผูนําและแกนนําของแตละหมูบาน  ซ่ึงไดมีการจัดตั้ง
คณะทํางานกลุมสัจจะวันละ 1 บาท  เพื่อทําสวัสดิการชุมชนและมีการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุดานการ
เจ็บปวย/เสียชีวิตไวดวย   

2.5 โครงการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหแกผูสูงอายุ (ซอมแซมบานให
ผูสูงอายุที่ยากจน) เพื่อคนหาและใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุที่ประสบปญหาเดือดรอนเรื่องที่อยูอาศัย
และดําเนินการซอมแซมให   

2.6 โครงการเสริมสรางการใชศักยภาพ  มีการจัดตั้ง อผส. โดยทาง พมจ.ไปอบรมใหความรู
แกอาสาสมัคร   

2.7  จัดกิจกรรมในรูปแบบ Group Home และ Home Care 
 3) องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง รวมกับ สํานักงานแรงงานจังหวัดขอนแกนจัด
กิจกรรมโครงการตางๆ ดังนี้ 

3.1 โครงการสงเสริมการมีงานสําหรับผูสูงอายุ โดยการฝกอบรมอาชีพใหความรูในการ
บริหารจัดการ  การหาตลาด  และเทคนิคตางๆ  เชน  ฝกทําแคบหมูและน้ําพริกหนุมใหกับผูสูงอายุและ
ผูสนใจ  ฝกสอนดานอาชีพใหแกผูสูงอายุของ ศอสช. ซ่ึงจะดูความเปนไปไดทั้งเรื่องตลาดและศักยภาพ
ของผูสูงอายุ  เชนวัตถุดิบที่มีในทองถ่ิน  โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  



 262 

3.2 สนับสนุน ดานความรู  วิทยากร  และงบประมาณบางสวนในการทํากิจกรรม  เสริมสราง
ในสวนที่ ศอสช. ขาด  หรือกรณีที่ ศอสช. จัดทําโครงการที่เสนอขอมา   การสนับสนุนของขวัญใหแก  
ผูสูงอายุในงานวันสําคัญ    
 4) องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง รวมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดขอนแกนจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ดังนี้ 

4.1 โครงการชวยเหลือผูสูงอายุที่ยากจน เพื่อใหความชวยเหลือเบื้องตนแกผูสูงอายุที่
เดือดรอน   

4.2 โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.) เพื่อใหความรูแกอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุในการดูแลผูสูงอายุและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ  

4.3 สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการทํากิจกรรม ใหคําปรึกษาในดานการบริหาร 
งบประมาณ  กองทุน 

4.4 สงตัวแทนลงพื้นที่เพื่อเขาไปดูและแนะนําชวยเหลือใหคําปรึกษาในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
4.5 สงตัวแทนเขารวมกิจกรรมของศูนยฯ 
4.6 ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ของจังหวัด เชน แรงงานจังหวัด ศึกษา และวัฒนธรรม   

รวมทั้งจัดหาวิทยากรเขาไปชวยในการจัดกิจกรรม 
      5) องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง รวมกับสาธารณสุข จัดโครงการฝกอบรมผูนําออก
กําลังกายสําหรับผูสูงอายุ  เพื่อใหความรูและฝกทักษะการออกกําลังกายใหกับอาสาสมัครผูนําออกกําลัง
กายของแตละหมูบานเพื่อเปนผูนําออกกําลังกายในชุมชน  เชน ออกกําลังกายพื้นฐาน รําไมพลอง แอโรบิค  
และออกกําลังกายแบบฤๅษีดัดตน  เขารวมกิจกรรมในเรื่องเกี่ยวกับบริการผูสูงอายุในดานการตรวจ
สุขภาพ   

     6) ไดรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง จัดโครงการฝกอบรมอาชีพการทํามาหิน
ออน เพื่อใหความรูเร่ืองการทํามาหินออนแกผูสูงอายุและผูที่สนใจ   
      7) วัฒนธรรมอําเภอมีสวนรวมในการสนับสนุนในเรื่องการใหความรูตางๆ  การเปนวิทยากร
ใหผูสูงอายุไดรับทราบ  เกี่ยวกับประเพณี “ฮ้ีตสิบสอง  คลองสิบสี่” เปนงานบุญที่ภาคอีสานจัดทุกเดือน 
หรือ ทุกหมูบานตองจัดทุกเดือน  เชน  เดือน 5 ประเพณีสงกรานต  เดือน 6 บุญบั้งไฟ และประเพณีปใหม  
และงานรดน้ําดําหัวในวันสงกรานต  ซ่ึงผูสูงอายุของทุกหมูบานในตําบลเขาสวนกวางจะมารวมกิจกรรม   
 จากการที่ อบต.เขาสวนกวางไดรับการตอบรับ และประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ 
อยางดี ทําใหเกิดผลประโยชนทั้งทางตรง และทางออมตอ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง ดวย 
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6. ปจจัยท่ีเอ้ือและไมเอ้ือตอการดําเนินการ ศอสช. 
6.1  ปจจัยท่ีเอ้ือ 
       6.1.1 ความรวมมือ และการมีสวนรวมของชุมชนและผูสูงอายุ สงผลใหคณะกรรมการ

บริหารของ ศอสช. มีความพึงพอใจ  และเกิดแรงจูงใจในการทํางาน  และมีความภาคภูมิใจวาเปนผูที่มี
สวนรวมในการกอตั้งศูนยฯและสรางกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอชุมชนใหเกิดขึ้น 

6.1.2 การดําเนินงานของ อบต. โดยเฉพาะนายก อบต. ซ่ึงเปนที่ยอมรับของชุมชน  เปนผูที่
ใหความสําคัญและสนับสนุนผูสูงอายุอยางจริงจัง จนกระทั่งปจจุบันชุมชนมีความเขมแข็ง ดังนั้นแมวา
ผูนําชุมชน (นายก อบต.) อาจจะเปลี่ยนไปตามวาระ ชุมชนมีความมั่นใจวาจะไมกระทบการดําเนินงาน
ของ ศอสช.  

6.1.3 การที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางมีสัมพันธภาพที่ดี มีการ
บริหารงานจนไดรับการยอมรับจากหนวยงานตางๆ จึงทําให อบต.เขาสวนกวาง ไดรับการสนับสนุน ซ่ึง
สงผลให ศอสช. ที่อยูในความดูแลมีความเขมแข็งไปดวย เพราะไดรับความรวมมือ สนับสนุน และการ
ชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ ดวยดีเสมอ 

6.1.4 คณะกรรมการทั้ง 2 ระดับของ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง โดยเฉพาะคณะกรรมการ
ดําเนินการบริหารศูนยฯนั้น มีความตั้งใจ ทุมเท เสียสละในการดําเนินงานอยางมาก 

6.1.5 กิจกรรมที่ทาง ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง จัดใหแกผูมารับบริการเปนที่พอใจมากของ
ผูสูงอายุที่มารวมกิจกรรม เชน การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดวยไมพลอง การตรวจสุขภาพใหผูสูงอายุ 
การอบรมอาชีพ เชน ทําดอกไมจันทน ฯลฯ ซ่ึงแตเดิมผูสูงอายุจะมารวมทํากิจกรรมเฉพาะวันสําคัญทาง
ศาสนา หรือวันสําคัญทางประเพณีเทานั้น ปจจุบันมีผูสูงอายุมารวมกิจกรรมที่ทาง ศอสช.อบต.เขาสวน
กวาง จัดใหอยางสม่ําเสมอ และใหความรวมมือในการมีสวนรวมกับการปฏิบัติกิจกรรม จะเห็นไดวาการ
ที่ ศอสช. มีกิจกรรมที่ทําใหผูสูงอายุมาพบปะกัน ทําใหเกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณกับ
ผูอ่ืนในวัยเดียวกัน ทําใหรูจักการเขาสังคม การปรับตัวของแตละคน นําไปสูความสุขในชีวิตไดดี 

 

6.2  ปจจัยท่ีไมเอ้ือ 
       6.2.1 ยังขาดอุปกรณเครื่องออกกําลังกายใหกับผูสูงอายุ และที่สําคัญยังขาดการจัดการแบง

พื้นที่เพื่อทํากิจกรรมในอาคาร ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง เชน มุมดนตรี คาราโอเกะ มุมอานหนังสือฯลฯ 
หากทําไดจะเปนการสรางโอกาสในการจัดกิจกรรมที่เปนแรงจูงใจใหผูสูงอายุมาใชบริการไดมากยิ่งขึ้น 

6.2.2 การเดินทางไมสะดวก ประกอบกับสุขภาพที่ไมแข็งแรงของผูสูงอายุในการมารับ
บริการที่ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง ทําใหไมสามารถมารวมกิจกรรมได 

 

7. ปญหาที่พบและแนวทางแกไข 
7.1 องคกรปกครองทองถ่ินมีความเห็นวาการดําเนินการของ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง ยังไมพบ

ปญหา เนื่องจากการจัดตั้ง ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง มีการพิจารณาถึงความพรอม และความตองการ
ชุมชน ผูนําชุมชนใหการสนับสนุน และเปนกําลังสําคัญกับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุอยางมาก 
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รวมทั้งการจัดกิจกรรมของ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง ไดยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ หากจะนําเสนอ
กิจกรรมให ศอสช. จัดทําจะตองเปนกิจกรรมที่ผูสูงอายุไดประโยชนในชีวิตประจําวันและไมขัดแยงกับ
วิถีชีวิตของผูสูงอายุในชุมชนซึ่งจะ มีการจัดสรรงบประมาณไวตามแผนงาน  

7.2 อบต.เขาสวนกวางเปน อบต.ขนาดเล็ก มีงบประมาณไมมาก จึงมีขอจํากัดในการจัดสรร
งบประมาณใหแก ศอสช. ไดในระดับหนึ่งตามสัดสวนที่ควรจะเปนอาจไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของชุมชนไดอยางเต็มที่ 

7.3 เจาหนาที่สาธารณสุขประจําตําบล หรือสถานีอนามัย มีบุคลากรเพียง 3 คน ดังนั้นเวลาการ
ตรวจสุขภาพใหกับผูสูงอายุในตําบลในวันที่มีกิจกรรมอาจไมเพียงพอทําใหเกิดความลาชา 

7.4 ความพรอมของผูนําชุมชนในพื้นที่ที่จะริเร่ิมในการทํากิจกรรมกับผูสูงอายุยังไมพรอม ตอง
อาศัย อผส. เทานั้น 

7.5 ยังขาดอุปกรณบางอยางที่ควรมีเพื่อใหเกิดกิจกรรมบางประการของผูสูงอายุ เชน อุปกรณการ
ออกกําลังกาย หรือเครื่องดนตรีไทย ที่จะใหผูสูงอายุไดแสดงความสามารถถายทอดภูมิปญญาทางดนตรี
ไทยใหกับคนตางวัยคือเด็กและเยาวชนได 

7.6 มีขอจํากัดในการสนับสนุนงบประมาณในบางหนวยงาน เชน แรงงานจังหวัด ซ่ึงมีภารกิจ
เนนกลุมผูใชแรงงานเปนหลัก จึงไมสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนไดอยางเต็มที่ แตจะสนับสนุน
ดานอื่นๆ เชน วิทยากรฝกอาชีพใหได 
 

8. ความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ ศอสช. ท่ีผานมา  
 จากการสัมภาษณเชิงลึกบุคลากรตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของลวนมีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน ดังนี้ 

ในทรรศนะของเจาภาพหลัก (อบต.เขาสวนกวาง) ใหความเห็นวา 
 ผูรับบริการมีความพึงพอใจมาก เพราะผูสูงอายุมารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ  จึงขอใหจัด

กิจกรรมทุกวัน  เพราะทําใหไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการพูดคุย  ซ่ึงตางจากในอดีตที่จะมีเฉพาะ
ผูสูงอายุที่มารวมกิจกรรม  เชน  งานประเพณี  และวันสําคัญตางๆ  แตในปจจุบันไดมีคนหลากหลายวัย
มารวมกิจกรรมมากขึ้น  แสดงใหเห็นวาประชาชนไดเห็นความสําคัญของกิจกรรมภายในศูนยฯ มากขึ้น 

ในสวนของผูนําชุมชน ตางใหความเห็นตรงกันวาสาเหตุที่ผูสูงอายุสวนใหญเต็มใจมารวม
กิจกรรมดวยดีตลอดมานับแตเปดศูนยฯ เพราะพอใจตอการใหบริการของ ศอสช. อยางมาก ยินดีมาเขา
รวมกิจกรรมทุกกิจกรรมดวยความเต็มใจและพรอมเพรียง  เพราะมีกิจกรรมที่ทําใหผูสูงอายุไดพูดคุยและ
รวมตัวกันเปนประโยชนตอผูสูงอายุ  และคณะกรรมการทุกคนใหความสนใจตอภาระหนาที่  และตั้งใจ
ทํางานอยางเต็มที่  ดูแลเอาใจใส  ใหเวลา  ทุมเท และเสียสละอยางเต็มที่ อีกทั้งผูนําทองถ่ินก็ใหการ
สนับสนุนอยางจริงจัง   ในขณะที่ พมจ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ เห็นวา การมี ศอสช. เปนการจัดระบบ
สวัสดิการสังคมเฉพาะสําหรับผูสูงอายุใหไดเขาถึงบริการและสวัสดิการไดดีและมากขึ้น 
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9. อนาคตที่ควรจะเปนของ ศอสช. 
9.1 เจาภาพหลัก (อบต.เขาสวนกวาง) ที่เปนคณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช.   มีความเห็น ดังนี้   
      - ตองมีการใหบริการผูสูงอายุโดยจาง อผส. มาดูแลจัดใหบริการในลักษณะบานพักคนชรา  

รับดูแลผูสูงอายุ 
      -  อยากใหชุมชนสามารถดําเนินการดวยตัวเองในอนาคต  
      -  ควรจะขยายการดําเนินงานของ ศอสช. ไปยังจังหวัดตางๆ ใหมีจังหวัดละอยางนอย 1 แหง  

โดยให อบจ. เปนผูดําเนินการ  พิจารณาจาก อบต. ที่มีความพรอมและยินดีสนับสนุนงานจัดสวัสดิการ
ผูสูงอายุ  เพราะเห็นวา ศอสช. มีประโยชน สามารถเห็นผลไดอยางชัดเจน วามีความเอื้ออาทร  ชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน รวมมือทํากิจกรรมตางๆ ดีมากขึ้นทําใหลดชองวางของชุมชน 

     - มีความภาคภูมิใจที่มีผูนําที่กลาคิด กลาทํา กลาเปลี่ยนแปลง อยากจะตอบสนองความตองการ
ของทุกคนมากที่สุด  และควรขยายการจัดสวัสดิการเชนนี้ภายในจังหวัดโดยให อบต.แตละพื้นที่ชวย
สนับสนุน  

9.2 ผูนําชุมชนในกลุม อผส.  มีความเห็นวา   
         - ควรขยายศูนยฯใหกวางขวางขึ้น  และจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น  โดยใหมีเครื่องออกกําลังกายมา
ตั้งไวประจําศูนยฯ, มีมุมคาราโอเกะ  มุมดนตรีที่ใหผูสูงอายุมาใชบริการไดทุกวันและคิดวาหากมีส่ิง
เหลานี้จะเปนสิ่งกระตุนจูงใจใหผูสูงอายุอยากจะมาที่ศูนยฯบอยครั้งขึ้น  เพราะมีกิจกรรมใหทําทุกวัน 
       - ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง  ควรเปนศูนยกลางในการถายทอดภูมิปญญาใหแกชุมชน/ เด็ก/ 
เยาวชน  โดยจัดสถานที่ใหหรืออาจมีการจัดใหผูสูงอายุมาถายทอดภูมิปญญาตางๆ แกคนในชุมชน  ผูใด
สนใจก็สามารถมาเขารวมกิจกรรมได 
       - ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง รวมมือกับหนวยงานที่มีศักยภาพดานการตลาดจัดหาตลาดเพื่อ
รองรับผลิตภัณฑที่ผูสูงอายุทําขึ้น  ซ่ึงเปนการเพิ่มรายไดแกผูสูงอายุ  ชวยใหผูสูงอายุมีงาน  หรืออาจทําให 
ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง  เปนศูนยฯในการจัดแสดงสินคา/จัดจําหนายสินคา ทั้งนี้จะตองมีการ
ประชาสัมพันธใหคนภายนอกไดรับรูอยางกวางขวาง 

9.3 พมจ. / หนวยงานที่เก่ียวของ ใหความเห็น ดังตอไปนี้ 
      -  ควรมีการเสนอเปนมติ ครม. ในเรื่องการจัดตั้ง ศอสช. ใหเปนองคกรที่ไดรับการรับรอง

อยางถูกตองตามกฎหมาย 
      -  นโยบายของรัฐควรมีการจัดขยายรูปแบบการจัดสวัสดิการลักษณะนี้ไปสูกลุมเปาหมายอื่น  
      -  หากจะมีการขยายพื้นที่ในการจัดตั้ง ศอสช.ในพื้นที่อ่ืนควรดูบริบทของชุมชน  ความพรอม  

และความตองการ  และจัดรูปแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับพื้นที่ไมจําเปนตองเหมือนกันทุกที่  
      - โดยภาพรวมการทํางานของทุกกระทรวงจะขึ้นอยูกับความตองการของผูสูงอายุและคนใน

ชุมชน และที่สําคัญสําหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯจะยึดวัฒนธรรมความเปนอยูของผูสูงอายุเปนหลัก  
ซ่ึงตองศึกษาใหชัดเจนในความตองการจริงๆของผูสูงอายุ เชน ผูสูงอายุสวนใหญชอบใชชีวิตอยูกับบาน  
ไมชอบไปอยูที่อ่ืน จึงไมมีความจําเปนที่จะพัฒนารูปแบบการใหบริการในลักษณะที่ตองมีการจัดจางผูมา
ดูแลผูสูงอายุที่ ศอสช. ในขณะที่ อปท. มีความเห็นตรงกันขาม เปนตน 
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      - ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง สามารถพัฒนาไดดีกวาที่เปนอยู  โดยพยายามทําใหคนในชุมชน
มองเห็นความสําคัญของ ศอสช. และอยากให อผส. และ อสม.เพิ่มความรูและทักษะรวมทั้งประสบการณ
ในทุกๆ ดานใหมากขึ้นเพื่อที่เมื่อไดรับคําแนะนําแลวสามารถเปนตัวแทนจากเจาหนาที่ภาครัฐไดมากขึ้น
กวาที่เปนอยู เพื่อใหคนในชุมชนดูแลกันเองจะทําใหชุมชนเขมแข็งมากขึ้นและอยากให อบต.ชวยเหลือ
ดูแล ศอสช. เปนพี่เล้ียงใหจนกวาชุมชนจะสามารถดูแลตัวเองได 

      - ให ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง เปนแหลงรวบรวมและเผยแพรภูมิปญญาของผูสูงอายุใน
หมูบานพัฒนาใหมีความกาวหนาและยั่งยืน  โดยรวมผูสูงอายุที่มีภูมิปญญาดานตางๆ ในแตละหมูบานมา
รวมกลุมกันและถายทอดภูมิปญญาสูชุมชน  และขยายผลเปนเครือขายไปในระดับจังหวัด  และประเทศ  
เชน  การทําไกยางเขาสวนกวาง การทําขาวหลาม การทําขนม การทําไสกรอกอีสาน  ซ่ึงมีช่ือเสียงใน
ตําบล  
 

10. สรุปประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณเชิงลึก  
10.1 ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง เปนอีกศูนยนํารองที่เปนตัวอยางที่ดี (Best Practice) ในดาน

การบูรณาการความรวมมือของหนวยงานตางๆ ซ่ึงเปนผลของการปฏิบัติงานที่ดีจากเจาภาพหลัก (อบต.
เขาสวนกวาง) การประสานงานจนไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ดวยดี จึงสงผลทั้งทางตรง และ
ทางออมตอ ศอสช. ประกอบกับความเขมแข็งขององคการบริหารสวนทองถ่ินที่ใหความสําคัญตอการจัด
สวัสดิการใหผูสูงอายุ โดยเฉพาะนายก อบต.ไดรับการยอมรับจากบุคคลทุกระดับเปนอยางมาก  เพราะ
เปนคนที่มีวิสัยทัศนกวางไกล ทุมเท  และสนับสนุนกิจกรรมการจัดสวัสดิการใหแก ผูสูงอายุอยางจริงใจ 

10.2 คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหาร 
ศอสช.และคณะกรรมการชมรมผูสูงอายุดวยในคราวเดียวกันซึ่งมีผลดีในดานการพัฒนา ศอสช. เพราะ
ผูบริหาร อบต. เปนคณะกรรมการบริหาร ศอสช. ดูแลรับผิดชอบเองทําใหเขาใจและเขาถึงผูสูงอายุไดเปน
อยางดี สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนไดอยางสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุ ในทาง
ตรงกันขามหากผูบริหารทองถ่ินไมมีนโยบายหรือไมไดใหความสําคัญในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
แกผูสูงอายุ การมีคณะกรรมการทับซอนกันดังกลาว อาจเปนขอจํากัดในการพัฒนา ศอสช. ในลักษณะ
เชนนี้ผูบริหารทองถ่ินจึงมีความสําคัญมาก 

10.3 ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง สามารถดําเนินการไปไดดี เพราะมีคนรุนใหมจากหนวยงานตางๆ 
ในระดับจังหวัด อําเภอและตําบลรวมดําเนินการสงผลให ศอสช. ประสบผลสําเร็จในการจัดทํากิจกรรม
ตางๆ  เพราะไดรับความรวมมือจากทุกฝาย  ทุกระดับ  เพราะเห็นความตั้งใจ  จริงใจของคณะกรรมการ
บริหาร ศอสช.  ทําใหชุมชน ผูสูงอายุมีความเขมแข็ง  รวมตัวกันไดดี  จนผูนําทองถ่ินตองใหความสําคัญ
กับผูสูงอายุไมวาจะเปลี่ยนวาระของผูนําทองถ่ินไปกี่สมัยก็ตาม 
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2.4 สถานภาพของ ศอสช. องคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง ตําบลหนองเหียง 
อําเภอพนัสนคิม   จังหวัดชลบุรี 

 

1. การกอตั้ง ศอสช. 
การจัดตั้ง ศอสช. เร่ิมจากการหารือแนวทางในการจัดตั้ง  โดยเจาหนาที่สํานักสงเสริมและพิทักษ

ผูสูงอายุ   หัวหนากลุมการพัฒนาสังคมสํานักงาน พมจ.ชลบุรีและเจาหนาที่  มีการประชุมรวมกับ
ผูบริหารของ องคการบริหารสวนตําบลซึ่งประกอบดวย  นายกองคการบริหารสวนตําบล  ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล  เจาหนาที่  และประธานชมรมผูสูงอายุ โดยมีสํานักงาน พมจ.เปนผูประสานงาน การ
ประชุมครั้งนี้มีขึ้นในเดือน มกราคม 2550 เพื่อแนะนําทําความรูจัก และความเขาใจ  วัตถุประสงคในการ
จัดตั้ง และผลดีของการจัดตั้ง ศอสช. หลังจากนั้น 6 เดือนตอมาไดเร่ิมมีการใหความรู แนวคิดในการจัดตั้ง 
ศอสช.ใหแกหัวหนาสวนราชการ ประธานชมรมผูสูงอายุ  ผูนําชุมชนและผูแทนกระทรวงหลักดังนี้  
ผูอํานวยการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด  จัดหางานจังหวัด  ผู อํานวยการสาธารณสุขจังหวัด  
พัฒนาการจังหวัด  ทองถ่ินจังหวัด  ผูอํานวยการสถาบันฝมือแรงงานจังหวัด  ประธานสาขาสภาผูสูงอายุ
แหงประเทศไทยประจําจังหวัดชลบุรี  นายกเหลากาชาดจังหวัดหรือผูแทน  ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางละมุง และผูนําในพื้นที่  และผูสูงอายุในองคการบริหารสวนตําบล 
ประมาณ 10 คน  รองศาสตราจารย ศศิพัฒน  ยอดเพชร และนายพิมล  แสงสวาง ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (ในขณะนั้น) และเจาหนาที่ของสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ การประชุม
คร้ังนี้ไดมีการใหความรู แนวคิดเกี่ยวกับศูนยอเนกประสงคฯ ไดช้ีแจงใหเห็นถึงความสําคัญและความ
จําเปนของการจัดตั้ง ลักษณะสําคัญของศูนยฯ, กลไกการดําเนินงาน  กระบวนการจัดตั้งศูนยฯ  การ
บริหารงบประมาณ และการแสวงหาวิธีการพึ่งตนเอง การบูรณาการบริการดานสุขภาพและสังคม 

 แมวาในระยะแรกของการจัดตั้ง ศอสช.อบต.หนองเหียง ประชาชนสวนใหญยังไมมีสวนรวม
มากนัก มีเฉพาะเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และผูนําชุมชนเทานั้น   อยางไรก็ตามหลังจากทุกฝายเห็นพอง
ตองกันในการจัดตั้ง ศอสช. แลว  และไดจัดทําเวทีประชาคม  ประชาชนสวนใหญมีความเห็นสอดคลอง
กันตามผูนําชุมชนในการจัดตั้ง ศอสช.อบต.หนองเหียง 

 

2. สถานที่ตั้งอาคาร 
        2.1  สถานที่ตั้ง   ปจจุบัน ศอสช.อบต.หนองเหียง ยังไมมีที่ทําการของ ศอสช. ที่เปนการถาวร  
ปจจุบันใชหองประชุมขององคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง  และศาลาวัดของวัดหนองสังขประชา
บํารุงซึ่งอยูขางองคการบริหารสวนตําบล เปนสถานที่ทํากิจกรรมมาอยางตอเนื่อง สถานที่ตั้งในปจจุบัน
พบวามีความสะดวกในการเดินทางของสมาชิกศูนยฯ จะเห็นไดจาก ในระยะ 3 กิโลเมตร จากศูนย
อเนกประสงคฯ มีจํานวนหมูบาน 10 หมูบาน เกินระยะ 3 กิโลเมตรมี จํานวน 6 หมูบาน จํานวนผูสูงอายุที่
อยูในระยะ 3 กิโลเมตร จากศูนยอเนกประสงคฯมีประมาณ 931 คน เกินระยะ 3 กิโลเมตรมีประมาณ 547 
คน แตพบวาไมเปนปญหาอุปสรรคสําหรับผูสูงอายุในการมาเขารวมกิจกรรมเนื่องจากทาง อบต. และ
สมาชิกบางคนที่มีรถจะจัดรถรับสงสําหรับหมูบานไกลที่อยูหางจากศูนยอเนกประสงคฯเกิน 3 กิโลเมตร 
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จึงทําใหสะดวกตอการมารับบริการ ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการปรับปรุงโรงเรียนโพธิสําเภา(โรงเรยีนที่
ไมใชดําเนินการเนื่องจากไมมีนักเรียน)เพื่อใชเปนสถานที่ทําการศูนยฯ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุน
การกอสรางจากองคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง 

       2.2  อาคารที่ทําการ  ในอนาคตจะยายไปใชอาคารของโรงเรียนโพธิสําเภา ซ่ึงอยูหางจากองคการ
บริหารสวนตําบลประมาณ 2 กิโลเมตร ขณะนี้ไดปดทําการเรียนการสอนไปหลายปแลว  มีพื้นที่ 5 ไร 
และถาอาคารปรับปรุงเสร็จแลวจะใชอาคารรวมกันกับสวนที่ปรับปรุงที่เปนหองเรียน  เพื่อใชในการเรียน
การสอนใหแกนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลรวมกับ 
มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยรามคําแหงใชสถานที่ดังกลาวเปนสถานที่จัดการเรียนการสอนของ
ทางมหาวิทยาลัย 

       ในชวงเวลาที่ผูวิจัยไปสํารวจพื้นที่จริง พบวาพื้นที่สวนที่จะถูกจัดสรรใหปรับปรุงเปนที่ทําการ 
ศอสช. นั้น ยังไมไดทําการปรับปรุงอยูในสภาพทรุดโทรมทั้งสวนที่เปนอาคารและบริเวณรอบนอก  คาด
วาจะตองใชเวลาระยะหนึ่งกวาการปรับปรุงจะแลวเสร็จ  สวนบริเวณรอบๆ ดานนอก มีพื้นที่ประมาณ 2 
ไร  ยังจะตองมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้น  เชน  ปรับพื้นทางเดินเพื่อความสะดวกในการสัญจร และที่จอดรถ 
ปรับปรุงบริเวณโดยรอบเพื่อใหเปนพื้นทางเดินโลง ตกแตงบริเวณสนามที่อาจใชเปนลานจัดกิจกรรม
กลางแจง เนื่องจากบริเวณภายในอาคารมีพื้นที่ไมมากนัก  ซ่ึง อบต.หนองเหียง ไดจัดทําแผนและโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการปรับปรุงอาคารดังกลาวใหเปนสถานที่ทําการของ ศอสช. อบต.หนองเหียง ไว
แลว 

2.3 วัสดุอุปกรณ เนื่องจากยังไมมีที่ทําการที่ถาวรศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
อบต.หนองเหียง จึงยังไมมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเปนของ ศอสช. เพราะจะเปนภาระในการหาที่จัดเก็บ 

 

3. คณะกรรมการบริหาร ศอสช. 
คณะกรรมการบริหารศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน อบต.หนองเหียง จังหวัด

ชลบุรี  ประกอบดวย คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนยฯ  ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบดวย นายอําเภอพนัสนิคม ผูอํานวยการโรงพยาบาลพนัส
นิคม ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค3 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชลบุรี 
จัดหางานจังหวัดชลบุรี ประธานสาขาสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยประจําจังหวัดชลบุรี สาธารณสุข
อําเภอพนัสนิคม ทองถ่ินอําเภอพนัสนิคม ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพนัส
นิคม ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอพนัสนิคม ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลหนองเหียง และประธาน
ชมรมผูสูงอายุอําเภอพนัสนิคม โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา มีอํานาจหนาที่ในการใหคําปรึกษา แนะนํา
อันกอใหเกิดประโยชนตอการบริหาร ศอสช.อบต.หนองเหียง 
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 2.  คณะกรรมการบริหารศูนยฯ* ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองเหียงเปน
ประธานกรรมการ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองเหียงเปนรองประธาน เลขานุการ นายก 
องคการบริหารสวนตําบลฯ  หัวหนาสวนการคลัง  หัวหนาสวนโยธา  องคการบริหารสวนตําบลหนอง
เหียง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองเหียงทุกทาน ปลัดและรองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลหนองเหียง นักพัฒนาชุมชนองคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง ประธานประชาคมหมูบาน 
(ตําบลหนองเหียง) ทุกหมูบาน ประธานชมรม อสม.ตําบลหนองเหียง  เปนกรรมการ โดยมีเจาหนาที่
ธุรการขององคการบริหารสวนตําบลหนองเหียงเปนกรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการบริหารฯ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน  จัดทําแผน
ปฏิบัติงาน/โครงการกิจกรรมของศูนยฯ  จัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุในชุมชน  ระดมทรัพยากรในการจัดตั้ง 
และบริหารศูนยฯ จัดหาบุคลากร วัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน   สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการ
ดําเนินงานและกิจกรรมภายในศูนยฯ อยางตอเนื่องรวมทั้ง  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของศูนยฯ 
 ในทางปฏิบัติ  ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน ต.หนองเหียง ดําเนินการโดยชมรม
ผูสูงอายุตําบลหนองเหียง  ซ่ึงชมรมผูสูงอายุตําบลหนองเหียง ประกอบดวย  คณะกรรมการฝายบริหาร
ระดับตําบล และคณะกรรมการฝายปฏิบัติการ และประสานงานระดับตําบล ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการฝายบริหารระดับตําบล ประกอบดวยตําแหนงตางๆ  คือ 
                 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โดยรองประธานสภาวัฒนธรรม อําเภอพนัสนิคม (ผูอํานวยการสมดุล 
ทําเนาว) ประธานกรรมการ  โดยนายประยงค  ทองแพง  และมีรองประธานกรรมการ  3 ทาน รวมทั้ง
ตําแหนง เลขานุการ  และเหรัญญิก 
 โดยคณะกรรมการฝายบริหารระดับตําบล  มีอํานาจหนาที่ในการ  บริหารจัดการในภาพรวม 
จัดกิจกรรม  เสนอของบประมาณ   ประสานหนวยงานและองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 2) คณะกรรมการฝายปฏิบัติการและประสานงานระดับตําบล    ประกอบไปดวยผูแทนซึ่งเปน
กรรมการทุกหมูบาน ตั้งแตหมู 1-16 โดยคณะกรรมการฝายปฏิบัติการและประชาสัมพันธตําบล มีอํานาจ
หนาที่ในการเผยแพรกิจกรรมของชมรม และเปนศูนยรวมสมาชิกในหมูบาน 
 โดยสรุปคณะกรรมการบริหาร ศอสช. สวนใหญเปนบุคลากรองคกรปกครองทองถิ่น แตในทาง
ปฏิบัติ ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน ตําบลหนองเหียง ดําเนินการโดยชมรมผูสูงอายุตําบล
หนองเหียง ซ่ึงเปนภาคประชาชนสวนใหญ แตอยางไรก็ตามยังมีชองวางของการประสานความรวมมือ
อยางใกลชิดระหวาง ภาครัฐและภาคประชาชน 
 

 
 
 
 
 

* คณะกรรมการบริหารศูนยฯ ในสวนที่เปนผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ในรายงานนี้ ยังเปนคําส่ังเดิม ซ่ึงหมดวาระตาม
นายกองคการบริหารสวนตําบล แตปจจุบันไดมีการเลือกตั้ง นายกองคการบริหารสวนตําบลคนใหมไดเพียง 1 เดือน ซ่ึงยังอยูใน
ระหวางดําเนินการแตงตั้ง คณะกรรมการชุดใหม  คาดวาจะใชโครงสรางตําแหนงลักษณะคลายกันคือ  คณะกรรมการที่ปรึกษา
ประกอบดวยหัวหนาสวนราชการในหนวยงานหลักตาง ๆ เปนคณะกรรมการ  สวนคณะกรรมการบริหารเปนผูบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบลเปนสวนใหญโดยมีผูนําภาคประชาชนเขารวมอยูในคณะกรรมการดวย 
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4.  การดําเนินการและกิจกรรมของ ศอสช. 
      แผนการจัดกิจกรรมของ ศอสช.อบต.หนองเหียง มีการจัดกิจกรรมทุกวันอังคารสัปดาหที่ 2 ของ

ทุกเดือน กิจกรรมที่จัดไดแก กิจกรรมดานรางกาย กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ฝกสมาธิจิต 
กิจกรรมดานวิชาการความรูเกี่ยวกับสุขภาพ   กิจกรรมสันทนาการ และ กิจกรรมอื่นๆ 

       4.1 กิจกรรมดานรางกาย ประกอบดวย 
      4.1.1 กิจกรรมออกกําลังกายตามวิถีชีวิตปกติประจําวัน เชน   เดินไปตลาด ปนจักรยาน ทําไร

ทําสวน   ขึ้นลงบันได รดน้ําตนไม  
      4.1.2 กิจกรรมออกกําลังกายเปนกลุม จะจัดกิจกรรมเดือนละ 1 คร้ัง โดยเชิญเจาหนาที่ 

สาธารณสุขมาบรรยายและสาธิตทาออกกําลังกายใหมๆที่ประยุกตจากสิ่งที่ใกลตัว เชน แอโรบิคประยุกต  
รําวงพื้นบาน/รํากลองยาว นอกจากนี้บางชุมชนไดใหความสําคัญในการออกกําลังกายโดยจัดกิจกรรมเปน
กลุมเฉพาะกิจ  เชนที่หมู 7 มีการจัดกิจกรรมออกกําลังกายกันเอง ทุกเย็นวันจันทร พุธ ศุกร โดยใชสถานี
วิทยุชุมชนเปนศูนยรวม เนื่องจากมีศาลาประชาคม สําหรับหมูอ่ืนๆ มีการจัดกิจกรรมกันเองตามความ
สะดวกและเหมาะสม เชนกัน 

              4.1.3 ตรวจสุขภาพประจําปใหผูสูงอายุและบุคคลทั่วไป โดยประสานกับหนวยแพทยอาสา 
จากสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนีมาใหบริการตรวจสุขภาพในชุมชน 

        4.2 กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ฝกสมาธิจิต 
             4.2.1 กิจกรรมที่จัด ไดแก การนั่งสมาธิ และการปฏิบัติธรรมตามโอกาสตางๆ เชน ในชวง

เดือน พฤศจิกายน เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติกอนวันที่ 5 ธันวาคม โดยจัดกิจกรรม 3 วัน ที่ผานมามี
ผูเขารวมกิจกรรมกวารอยคน 

     4.2.2 สวดมนตไหวพระ ฟงพระเทศนในวันประชุมและในวันสําคัญทางศาสนา 
     4.2.3 กิจกรรมวันผูสูงอายุ มีการจัดรดน้ํา ดําหัว การแขงขันกีฬาสี การแจกถุงยังชีพ โดยมีฝาย

ทหารที่มีสวนเกี่ยวของมารวมแจกผาหมใหผูสูงอายุ ผานทางองคการบริหารสวนตําบลซึ่งมักจัดกอนวัน
สงกรานต   

     4.2.4 กิจกรรมทําบุญใสบาตร โดยเฉพาะในวันสงกรานต และจัดกิจกรรมตางๆ ใหผูสูงอายุได
มีโอกาสแสดงออกและมีสวนรวม 
                   4.2.5 กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวัน
คลายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 5 ธันวาคม และวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกป และจัดของขวัญวันเกิดให
ผูสูงอายุที่เกิดในเดือนธันวาคม 

       4.3 กิจกรรมดานวิชาการความรูเกี่ยวกับสุขภาพ 
            ใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและอาหารที่มีประโยชน เชน การประกวดการทําอาหาร

พื้นบาน การสาธิตการทําอาหาร หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สาธารณสุข 
       4.4 กิจกรรมสันทนาการ เชน   กิจกรรมรองรําทําเพลง พาไปทัศนศึกษาไหวพระ 
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       4.5 กิจกรรมอื่นๆ เชน ใหความรูเกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุ และสวัสดิการตางๆ  การประดิษฐ
ส่ิงของตางๆ โดยกลุมแมบาน, ชมรมผาบาติค  รับประทานอาหารรวมกันเพื่อสรางความคุนเคยกัน  การ
ไปรวมกับ ชมรมผูสูงอายุอ่ืนๆ ในอําเภออื่น จัดงานผูสูงอายุของแตละตําบล หรือ พาสมาชิกไปรวม
แขงขันกีฬา ตามที่ไดรับเชิญมา  ซ่ึงมีคาใชจายที่สมาชิกรวมชวยกันรับผิดชอบในการซื้อบัตร ตามความ
สมัครใจ รวมทั้งการเยี่ยมเยียนผูสูงอายุที่เจ็บปวยที่อยูที่บานและการออกไปบริการตรวจสุขภาพใหกับ
ผูสูงอายุ  ในกรณีที่ผูสูงอายุไมสามารถมาที่ศูนยฯ ได 

สรุปไดวา ศอสช.อบต.หนองเหียง มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่เปนประโยชนในดานสุขภาพ
รางกาย จิตใจ สังคม การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีตอผูสูงอายุ กิจกรรมนี้มีทั้งกิจกรรมที่ทํารวมกันใน
ศูนยฯ และกิจกรรมที่ออกไปบริการผูสูงอายุนอกศูนยฯเพื่อใหผูสูงอายุไดมีโอกาสรับบริการมากขึ้น 
 

5.   เจาภาพหลักและเงินงบประมาณ/หนวยงานที่เก่ียวของและสนับสนุน 
     5.1 จากโครงสรางคณะกรรมการบริหารศูนยฯ แสดงใหเห็นวา อบต.หนองเหียง เปนเจาภาพหลัก
อยางเปนทางการในการสนับสนุนการดําเนินงานของ ศอสช. แหงนี้       

5.2 แหลงงบประมาณที่ใชดําเนินงาน ไดจาก  
 1) เงินสนับสนุนจาก องคการบริหารสวนตําบล  
 2) เงินอุดหนุนจาก องคการบริหารสวนจังหวัด 
 3) เงินจากสมาชิก (คาสมาชิก 100 บาท ตอคน/ป)   

4) เงินจากศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 8 จังหวัดชลบุรี เปนอีกแหลงที่ใหการสนับสนุน  
งบประมาณในการฝกอาชีพ โดยผูสูงอายุตองรวมกลุมกัน 5 คนขึ้นไป จึงจะเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ
เพื่อขอเสนองบประมาณได 

       5) เงินจากแหลงอื่นๆ เชนภาคเอกชน ในพื้นที่ตําบลหนองเหียง เชน รานคาวัสดุกอสราง
โรงไม บริษัทรับเหมากอสราง มีสวนชวยในการสนับสนุน 

        ขอมูลการศึกษาจากประธานศูนยฯ และผูที่เกี่ยวของ สวนใหญเห็นวางบประมาณที่ไดรับ
นั้นมีความเพียงพอ เพราะ ศอสช.อบต.หนองเหียง มีนโยบายการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามงบประมาณ
เทาที่มี คณะกรรมการ ศอสช. ยังไมมีแนวทางในการหางบประมาณเพิ่มเติมแตอยางใด  นอกจากนี้ชมรม
ผูสูงอายุทุกกลุมท่ีอยูในพื้นท่ีของตําบลนี้ใหความรวมมือชวยเหลือกันและกันทุกกลุม  และมีแนวคิดวา
หากสถานที่ใหมปรับปรุงเปนศูนยอเนกประสงคฯของตําบลแลวเสร็จ จะขอความอนุเคราะหจากสมาชิก
รวมบริจาคเงินซื้อเกาอ้ี  เพราะเกรงวาหากรองบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล จะชาเกินไป ซ่ึง
เปนการแสดงความมีสวนรวม และความมุงมั่นในการพัฒนา ศอสช. โดยไมหวังพึ่งพาภาครัฐแตเพียงฝาย
เดียว   อยางไรก็ตามผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางรายมีความเห็นวา งบประมาณที่ไดรับยังไม
เพียงพอ  เนื่องจากยังตองปรับปรุงอีกหลายดาน  เชน  อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ ที่จําเปนในการ
ดําเนินงาน    



 272 

5.3 หนวยงานที่เก่ียวของและสนับสนุน สาธารณสุขอําเภอเปนหนวยงานสําคัญหนวยงานหนึ่งที่
เกี่ยวของและสนับสนุนทางดานกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ โดยใหบริการวัดความ
ดัน และตรวจสุขภาพอยางสม่ําเสมอ  
 

6. ปจจัยท่ีเอ้ือและไมเอ้ือตอการดําเนินการ ศอสช. 
6.1 ปจจัยท่ีเอ้ือ 
       1.) เกิดจากความรวมมือดวยดีของผูสูงอายุ   การสนับสนุนและการมีสวนรวมของชุมชน    

และคณะกรรมการที่มีใจรัก เสียสละ และทุมเท    
       2.) มีภาคเอกชนที่เกี่ยวของในตําบลหนองเหียงที่มีศักยภาพในการชวยสนับสนุนดาน

งบประมาณการดําเนินงานของ ศอสช.  เชน โรงไม โรงเฟอรนิเจอร และอื่นๆอีกกวา 20 โรง ฯลฯ   
จากปจจัยเอื้อตอความสําเร็จในการดําเนินการ ศอสช.อบต.หนองเหียง แสดงใหเห็นถึงศักยภาพ 

โอกาส และความเปนไปไดในการพัฒนา ศอสช.ใหกาวหนายิ่งขึ้นไป  แมวาขณะนี้การจัดตั้ง ศอสช.
หนองเหียง จะยังไมสมบูรณแบบเทาใดนัก แตสามารถขอความรวมมือกับชุมชนไดโดยเฉพาะภาคเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซ่ึงเปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่สําคัญในภาคตะวันออก มีสถานประกอบการใน
ภาคเอกชนหลายแหงที่มีศักยภาพในการสนับสนุน หากมีการประสานงานที่ดีจะทําใหมีสวนสนับสนุน
การบริหารงาน และมีกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุไดอยางตอเนื่องในอนาคต 

 

6.2 ปจจัยท่ีไมเอ้ือ  
       แมวาจะมีปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการดําเนินการ ศอสช.อบต.หนองเหียง หลายประการ 

อยางไรก็ตามก็ยังมีปจจัยที่ไมเอื้อตอความสําเร็จดวยเชนกัน คือ  
       1.) ขาดการติดตอประสานงานอยางตอเนื่องในการทํางานหลายระดับ    
       2.) การไมไดรับความรวมมือ เชน การมีหนังสือไปแจงขอความรวมมือ แตผูสูงอายุไม

สามารถมารวมกิจกรรมได เพราะมีภาระการประกอบอาชีพ หรือยังไมใหความสนใจเทาที่ควร ซ่ึง
คณะกรรมการควรตองเรงหาแนวทางและรูปแบบในการสรางความตระหนักถึงความสําคัญและการมี
สวนรวมของกลุมที่ไมใหความรวมมือเหลานี้ 

 

7. ปญหาที่พบและแนวทางแกไข 
     ผูใหสัมภาษณแตละระดับ ไดใหทรรศนะที่หลากหลายตอปญหาและแนวทางแกไขในการพัฒนา 

ศอสช.อบต.หนองเหียง สรุปได ดังนี้   
        7.1  การนัดหมายของเจาหนาที่สวนกลาง เชน ผูแทน สมาชิกสภาเทศบาลไมเปนไปตามนัด  

หรือแจงการเลื่อนกระชั้นชิด ทําใหการประสานงานกับผูเกี่ยวของไมทันเวลา     
     7.2  การตื่นตัวและการมีสวนรวมของคนในชุมชนยังมีนอย   
    7.3  การเก็บคาธรรมเนียมสมาชิกปละ 100 บาท ผูสูงอายุบางสวนยังไมเห็นความจําเปนและ

ความสําคัญ ของการเปนสมาชิก หากวายังไมเจ็บปวยก็มักจะไมสนับสนุนคาธรรมเนียมสมาชิก 
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 7.4  ดานเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนมีจํากัด ชมรมผูสูงอายุไดรับเงินสนับสนุนจากสถาบัน
พัฒนาองคกรเอกชน (พอช.) จํานวน 60,000 บาท เพื่อใชเปนทุนสํารองในการจัดสวัสดิการชุมชน เมื่อ
รวมกับการเก็บออมจากสมาชิกเดือนละ 30 บาท ทําใหเงินกองทุนมีประมาณกวาแสนบาท ซ่ึงนับเปน
จํานวนเงินไมมากนัก ชมรมไดหาแนวทางการเพิ่มพูนเงินกองทุน โดยจะพยายามจัดทําเปนโครงการ
สาธารณประโยชน นําเสนอเรื่องผาน อบต.ใหความเห็นชอบและนําเสนอสํานักงาน พมจ.ตอไป ซ่ึงหาก
ผานการพิจารณาจะไดรับเงินสนับสนุนสมทบจํานวน 100,000 – 200,000 บาท เพื่อใชในการดําเนินงาน
จัดสวัสดิการใหชุมชน รวมทั้งผูสูงอายุ ซ่ึงการจะจัดตั้งเปนองคกรสาธารณประโยชนดังกลาว มี
ขอกําหนดวา ตองมีสมาชิกไมนอยกวา 150 คนขึ้นไป และทํากิจกรรมใหครบ 1 ป ซ่ึงชวงเวลาที่ผูวิจัยไป
เก็บขอมูล ศอสช.อบต.หนองเหียง มีสมาชิกจํานวน 190 คน แตยังทํากิจกรรมไมครบป จึงตองรอเวลา
จนกวาจะครบกําหนดตามเงื่อนไข 

 7.5  ดานสถานที่  ศาลาวัดที่ใชจัดกิจกรรมมีปญหาเรื่อง เสียงไมโครโฟนกอง  ทําใหฟงไมชัดเจน 
 7.6  ดานการสื่อสารกับสมาชิก ยังไมตอเนื่องสมาชิกยังไมไดรับขอมูลเทาที่ควร 
 7.7  คณะกรรมการชมรมบางคนยังไมสามารถรวมทํางานไดอยางเต็มที่   เพราะมีภารกิจของ

ตนเองคอนขางมาก 
 7.8  การเลือกคณะกรรมการ ใชวิธีการกําหนดตัวบุคคลซึ่งมักจะเปนคนเดิมๆ เพราะหาผูมีจิต

อาสามาทํางานเพื่อสวนรวมไดยาก ทําใหกรรมการคนเดียวกันมีหลายตําแหนงในชุมชน   จึงไมมีเวลา
เพียงพอที่จะทําหนาที่ไดอยางเต็มที่  

 7.9   ความโปรงใสในการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณ ในการทํากิจกรรม ซ่ึงองคการบริหาร
สวนตําบลไดแกปญหาโดยการนัดประชุมชี้แจงใหแกคนในชุมชนทราบถึงวัตถุประสงคของการจัด
กิจกรรมตางๆ และการตองใชงบประมาณอยางไรบาง  

 7.10  สมาชิกมีความรูนอยทําใหไมกลาแสดงความคิดเห็นในการดําเนินงานของ ศอสช.จึงเปน
ขอจํากัดในการพัฒนา ศอสช.  
        7.11  กรรมการสวนหนึ่งไมมีทักษะในดานการเขียนทําใหเสียโอกาสในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพราะไมสามารถเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณไดอยางถูกตอง   
               7.12  สมาชิกมีความเห็นขัดแยงไมตรงกันในบางครั้ง ทําใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ ศอสช. 
 

8. ความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ ศอสช.ท่ีผานมา 
            จากการดําเนินการที่ผานมาของ ศอสช.อบต.หนองเหียง ในมุมมองของเจาหนาที่ภาครัฐ เชน 
องคกรปกครองทองถ่ินซึ่งเปนเจาภาพหลักเห็นวา ผูสูงอายุที่มารับบริการมีความพึงพอใจมาก เพราะมี
กิจกรรมที่ทําใหผูสูงอายุมีโอกาสมาพบปะพูดคุยกันทําใหมีความสุข ไมเหงา ไมหดหู หรือการที่มี
คณะกรรมการออกไปเยี่ยมคนปวยที่เปนผูสูงอายุในหมูบานทําใหรูสึกอบอุน  ดานการดําเนินงานของ
ศอสช. คณะกรรมการในชุมชนมีความเขมแข็ง เต็มใจใหความรวมมือเปนอยางดี  และมุงหวังที่จะใหมี
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อาคารที่ตั้งศูนยอเนกประสงคเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด  และแมวาองคการบริหารสวนตําบลจะเพิ่งไดรับการ
คัดเลือกเขามาบริหารงาน แตมีความพรอมที่จะสนับสนุนในทุกดานและทุกกิจกรรม  

 ในทํานองเดียวกันภาคประชาชนก็มีความเห็นที่สอดคลองกัน กลาวคือ  ผูรับบริการมีความพึง
พอใจมาก  ผูสูงอายุสวนใหญกลาววามาแลวสบายใจ โดยใหเหตุผลดังนี้ 

       - ไดพบเพื่อนทั้งวัยเดียวกันและตางวัย  มีโอกาสรับประทานอาหารกลางวันรวมกันในการ
ประชุมประจําเดือนทําใหมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนทรรศนะซึ่งกันและกัน  

       - การที่คณะกรรมการดําเนินงานของ ศอสช. มีกิจกรรมการไปเยี่ยมผูปวยที่เปนผูสูงอายุถึง
บาน  หรือกรณีผูสูงอายุเสียชีวิตลงจะไดรับเงินชวยเหลือรายละ 1,000 - 3,000 บาท ทําใหผูสูงอายุและ
ครอบครัวมีความรูสึกที่ดีรูสึกวาไมไดถูกทอดทิ้งทําใหมีกําลังใจ 

       - มีกิจกรรมพาไปทัศนศึกษา เปดโลกทัศน ทําใหมีการเรียนรูตามสถานการณของสังคม 
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง มีผลใหรูจักปรับตัว การดํารงชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น 

       - มีการจัดกิจกรรมออกกําลังกาย และตรวจรางกาย ทําใหรางกายแข็งแรง และจิตใจเขมแข็ง
ขึ้น 

ในสวนของคณะกรรมการดําเนินงานของ ศอสช. ไดสะทอนใหเห็นไดวาคณะกรรมการฯ ศอสช.
มีจิตสํานึก  ตระหนักในหนาที่ที่อาสามารับผิดชอบ มีความเสียสละและมีความรักในหนาที่ จริงใจ   มี
ความสามัคคีรักใครกลมเกลียวกันดีพรอมที่จะทํางานเพื่อพัฒนาให ศอสช. กาวหนายิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะ 
ประธานคณะกรรมการ ศอสช. มีความพรอมทั้งดานเวลาและปจจัยสวนตัวในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ ศอสช.  ซ่ึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอการประสานงานใหเกิดกิจกรรมตางๆ ในดานการ
ทํางานของคณะกรรมการจะพิจารณาจากการมีสวนรวม หากกรรมการทานใดไมสามารถมารวมกิจกรรม
ได จะพิจารณาใหเปลี่ยนเปนกรรมการที่สามารถใหเวลาไดอยางเต็มที่   
               ขอกําหนดเรื่องวาระการดํารงตําแหนงประธานมีวาระ 2 ป ดํารงตําแหนงตอเนื่องได ไมเกิน 4 ป 
แตสวนใหญไมมีผูอาสาที่จะมาทํางานในลักษณะเชนนี้ เพราะตองเสียสละอยางมาก จึงทําใหกรรมการ
ทานเดิมตองดูแลรับผิดชอบตอไป ซ่ึงหากมองในแงหนึ่งอาจมีผลเสียในดานความหลากหลายทาง
ความคิดอาจจะอยูในรูปแบบเดิมๆ ในทางตรงกันขามการมีคณะกรรมการชุดเดิมบริหารงานตอเนื่องก็จะ
เปนประโยชนตอ ศอสช. ในการติดตามความกาวหนาและความตอเนื่องของการดําเนินงาน 
 

9. อนาคตที่ควรจะเปนของ ศอสช. 
             ในมุมมองขององคกรปกครองทองถ่ิน (อบต.หนองเหียง) มีความคิดเห็นวาในอนาคต ตองการให 
ศอสช.มีความพรอมในทุกดาน  เชน  ดานกายภาพ   ตองการใหมีหองสวดมนต, หองสมุด, มีหองน้ําพิเศษ
สําหรับคนพิการและคนชรา, มีปายจราจรบอกทางผูสูงอายุ, มีเครื่องเสียงอุปกรณสําหรับคาราโอเกะ, มี
หองออกกําลังกาย พรอมเครื่องมืออุปกรณตางๆ  ในดานการดําเนินงานตองการใหมีแผนงาน  มีการฝก
อาชีพตาง ๆ  มีเจาหนาที่ใหความรูคอยดูแล  ซ่ึงเจาหนาที่บางทานเห็นวาอาจตองใชเวลานานพอสมควร
กวาจะได ศอสช. ที่เต็มรูปแบบ  และคาดวาในอนาคตหาก ศอสช.จะสมบูรณแบบไดนั้นอาจตองใช
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เวลานานถึง 7 ป  ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดนั้นตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการชวยพัฒนา
สนับสนุนและผลักดัน  ทั้งนี้ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ตองรวมมือประสานงานกับผูสูงอายุ 
หนวยงานตางๆ และนักพัฒนาชุมชน อยางตอเนื่อง 

 นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบล  มีแนวคิดที่จะจัดบริการในลักษณะ Home care ผูสูงอายุ 
โดยจางผูที่มีความรูในการดูแลผูสูงอายุมาดูแลและใหผูสูงอายุรับผิดชอบคาใชจายบางสวนรวมกับ 
องคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงหากชุมชนเห็นดวยในหลักการอาจตองศึกษาความตองการและความคุมคา
ตอไป  
   ในภาคประชาชนซึ่งเปนผูสูงอายุที่เปนผูนําทองถ่ินสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกับ องคกร
ปกครองทองถ่ิน คือ ตองการใหภาครัฐ สนับสนุน ในดานบุคลากร หรือ งบประมาณ ใหมากขึ้น เชนมี
เครื่องออกกําลังกาย เครื่องปนจักรยาน อยากใหมี อุปกรณ เพื่อการบริการใหครบวงจร  ในดานการพัฒนา
ภูมิปญญาทองถ่ิน  ประธานชมรมฯมีแนวคิดวา อยากจะหาสมุนไพรมาปลูก และดูแล  และใหความรูแก
ผูสูงอายุ โดยการติดปายเพื่อบอกชื่อตนสมุนไพรพรอมบอกสรรพคุณ ซ่ึงมีสถานที่ที่สามารถใชประโยชน
ไดบริเวณดานหลังโรงเรียนโพธิสําเภาที่อยูระหวางการปรับปรุง โดยใชพื้นที่วางเปลาประมาณ 100 
ตารางวา ในการจัดทํากิจกรรมนี้ก็เพียงพอ 
   ผูนําชุมชนสวนใหญมีความตองการที่จะมี ศอสช.หนองเหียง เต็มรูปแบบเชนเดียวกัน  
นอกจากนี้  ตองการใหเจาหนาที่ในระดับจังหวัดที่ เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่พัฒนาสังคม/ชุมชน  
สาธารณสุข และแรงงานจังหวัดปฏิบัติงานในพื้นที่อยางใกลชิดกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ   

        ทั้งนี้หนวยงานที่เกี่ยวของ  เห็นวา อนาคตของ ศอสช. ควรเนนในเรื่องกิจกรรม  และทํางานทุกๆ
ดานควบคูกันไปโดยบูรณาการกับสถานที่อ่ืนๆ  เชน โรงเรียน  วัด  ใหเขมแข็งและมั่นคง  หลังจากนั้น
จะตองคํานึงถึงการคืนกําไรสูสังคมดวย 
 

10. สรุปประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณเชิงลึก  
10.1 การเมืองทองถ่ินมีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลซึ่งจะตอง

ทํางานอยางระมัดระวัง 
10.2 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลชุดใหมเพิ่งเขารับตําแหนงจึงยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับ 

ศอสช. มากนัก โดยเฉพาะนายกองคการบริหารสวนตําบล 
10.3 ประธานและคณะกรรมการของชมรมผูสูงอายุซ่ึงเปนผูดูแลจัดกิจกรรมของ ศอสช. มีความ

เขมแข็ง เสียสละ และสามัคคี รวมมือกันเปนอยางดี 
10.4 ชุมชนผูสูงอายุสวนใหญมีความเขมแข็ง  และใหความรวมมือกันเปนอยางดี 
10.5 นักพัฒนาชุมชน สังกัด องคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง มีภารกิจดูแลรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและสวัสดิการกลุมเปาหมายในทุกกลุม รวมท้ังกลุมผูสูงอายุในทุกเรื่อง ทุก
โครงการ จึงทําใหภารกิจที่รับผิดชอบคอนขางมีมาก  ชวงเวลาที่ไปเก็บขอมูลสังเกตเห็นวา มีผูสูงอายุมา
ติดตอตลอดเวลา ประกอบกับเปนชวงการสํารวจจํานวนผูสูงอายุเพื่อจายเบี้ยยังชีพ รวมทั้งการสํารวจคน
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จนตามนโยบายของรัฐบาล  ประกอบกับเปนเรื่องใหมที่ตองรับผิดชอบจึงทําไมสามารถดูแลไดอยาง
ใกลชิด  
        10.6 ทุนทางสังคมที่เปนวัฒนธรรมซึ่งมีอยูในชุมชนมีหลายดาน เชน วัฒนธรรมประเพณี  ไดแก 
ประเพณีวิ่งควาย และองคความรูดานภูมิปญญาทองถ่ิน เชน การปนหมอดิน การทําเครื่องจักสาน มี
ปราชญชาวบาน ตลอดจนแหลงประวัติศาสตร ส่ิงเหลานี้สามารถเปนแหลงเรียนรูของคนตางวัยที่จะมา
เรียนรูและสืบทอดจากผูสูงอายุ จะทําใหเกิดความใกลชิดและสัมพันธภาพที่ดีระหวางคนสูงอายุและคน
ตางวัย ในดานการถายทอดประเพณี วัฒนธรรมดังกลาว อีกทั้งยังเปนที่รวมของผูสูงอายุที่มีความสามารถ
ในองคความรูตางๆ ซ่ึงจะชวยสนับสนุน ศอสช.ตอไปได  
         10.7 บริเวณชุมชนที่มีการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ มีกลุม/องคกรตางๆ เชน กลุมสตรีตําบล
หนองเหียง  ชมรมอสม.  อปพร.  อส.ตชต.  กลุมอาชีพหัตถกรรม  กลุมเกษตรกร  กลุมอาชีพจักสาน ซ่ึง
เปนทุนทางสังคมที่เปนสถาบันที่มีอยูในชุมชน ซ่ึงสามารถใหการสนับสนุน ศอสช.ไดอีกทางหนึ่ง 
       10.8 หนวยงานรัฐในพื้นที่ที่สามารถใหการสนับสนุนในการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงค
สําหรับผูสูงอายุในชุมชน เชน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน สถานีอนามัย  สถานีตํารวจสอบสวนยอยเนิน
หิน  สถานีอนามัยหนองเหียง สถานีอนามัยบานไรเสธ และโรงเรียนในตําบลจํานวน 6 โรงเรียน เปนตน   
 แตอยางไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้อาจกลาวถึงแนวทาง และสิ่งท่ีควรพิจารณาเกี่ยวกับการ
ดําเนินการ ศอสช.อบต.หนองเหียง ดังนี้ 
       1.) หนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ ตางมีความคิดเห็นที่หลากหลายตาม
ลักษณะงานและความรับผิดชอบทั้งในเชิงบวกและลบ เชน แนวคิดการบริการสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ
ในรูปแบบ ศอสช.เปนแนวคิดที่ดี และหากยังคงดําเนินการไดอยางเขมแข็งและตอเนื่อง แตจะตองมีการ
สนับสนุนทั้งงบประมาณและความรูเชิงวิชาการในแนวคิดการบริการสวัสดิการทางสังคมตามรูปแบบ 
ศอสช.จากเจาภาพหลัก (อบต.) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ศอสช.ใหมีความเขมแข็งมากขึ้น และเกิด
การพัฒนาอยางยั่งยืน เพราะหากพิจารณาแลวยังเห็นวา ปจจุบัน ศอสช.อบต.หนองเหียงยังไมมีความ
ชัดเจนมากนัก ในทิศทางการพัฒนาและรูปแบบของ ศอสช. เนื่องจากยังคงมีการดําเนินกิจกรรมตาม
รูปแบบชมรมผูสูงอายุ แตมีสวนสําคัญคือ ไดรับความรวมมือจากกระทรวงหลัก และหนวยงานที่
เกี่ยวของ ตลอดจนการมีสวนรวมของภาคประชาชนเปนอยางดีและเขมแข็ง 

       2.) การใหบริการควรเริ่มตนจากผูสูงอายุกอน ตองสรางแรงจูงใจใหผูสูงอายุเห็นถึง
ประโยชนของการมารวมกิจกรรม ใหมาใชบริการจนเปนประจํา แลวจึงมุงไปใหบริการคนตางวัยตอไป 
จากนั้นจึงหาแนวทางที่จะบูรณาการคนตางวัยมารวมกิจกรรมดวยกัน โดย พมจ.สามารถจะเปนผูที่ให
แนวคิด แนะนํา แตการปฏิบัติจะตองเปนของแตละชุมชน  ตัวแปรสําคัญที่ไมสามารถกําหนดหรือควบคุม
ไดในแตละจังหวัด  คือ งบประมาณ ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนางานของ ศอสช. 
 
 
 
 
 
 



 277 

2.5 สถานภาพของ ศอสช. องคการบริหารสวนตําบลสามพระยา  ตําบลสามพระยา 
อําเภอสามพระยา  จังหวัดเพชรบุรี 

 

1. การกอตั้ง ศอสช. 
1) ศอสช.อบต.สามพระยา เกิดจากความริเร่ิมและผลักดันจากภาคเอกชน  คือ  เจาของโรงแรม

และสนามกอลฟสปริงฟลด  ในขณะนั้นทานผูนี้มีฐานะเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) สมัย
การปฎิรูปโดย คมช. ในป พ.ศ. 2549 และดํารงตําแหนงรองประธานคณะกรรมาธิการสตรี เด็กฯ ไดเห็น
ความสําคัญของการจัดบริการสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ โดยเฉพาะโครงการนํารองการจัดตั้งศูนย
อเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนของกระทรวง พม.  จึงมีความคิดริเร่ิมตองการใหเกิด ศอสช. ขึ้น
ในตําบลสามพระยา เนื่องจากโรงแรมและสนามกอลฟ มีที่ตั้งอยูที่ตําบลสามพระยา (คลุมพื้นที่ 3 หมูบาน
มีชาวบานทํางานที่นี่ประมาณ 400 คน) ทั้งนี้เปนแนวคิดที่จะคืนความสุขและสวัสดิการใหกับคนในพื้นที่
นี้ดวย  เอกชนทานนี้จึงไดมีการติดตอประสานกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสํานักสงเสริมและ
พิทักษผูสูงอายุ กับประธานสภา อบต. สามพระยา เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง  อยางไรก็ตามในการจัดตั้ง
โครงการนํารอง ศอสช.อบต.สามพระยา ไดมีการจัดทําประชุมประชาคมกับประชาชนในตําบลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของดวย เนื่องจากการจัดดําเนินการตั้งแตเร่ิมแรกนั้นไมไดผาน อบต. ซ่ึงนายก อบต.ไม
ทราบรายละเอียดมากนัก นอกจากนี้ขณะนั้นยังไมไดผานเรื่องอยางเปนทางการผานสํานักงาน พมจ.ดวย 
จากเหตุการณที่กลาวมา ทําใหขาดการประสานงานกันอยางใกลชิด และขาดความเขาใจที่ดีในเรื่องงานตอ
กันระหวางประธานสภา อบต. กับนายก อบต.  ขณะเดียวกัน พมจ. หรือทางจังหวัดถือวาเรื่องในขณะนั้น
ยังไมผานเปนทางการ จึงเขาไปประสานในพื้นที่นอยมาก  แตอยางไรก็ตามสํานักงาน พมจ.ทราบความ
เคลื่อนไหวตลอด เพราะ พมจ.หรือตัวแทนทางจังหวัดตองมีสวนในการประสานงานกับทางสวนกลาง 
คือสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ เห็นไดจากหนังสือติดตอระหวางหนวยงาน อาทิ หนังสือที่ พม 
0507/2464 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2550 เร่ืองการหารือแนวทางการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ จากผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (นายพิมล แสงสวาง) เพื่อขอดูสถานที่การจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ ใน
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2550 หรือหนังสือที่ พม 0507/2998 เร่ืองขอความรวมมือประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ โดยกําหนดดําเนินการจัดประชุมชี้แจงให
ความรูความเขาใจแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบของ
ศูนยฯ วัตถุประสงคของศูนยฯ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานตางๆทั้งในระดับจังหวัดและ
พื้นที่ ในวันศุกรที่ 27 เมษายน 2550 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หมู 6 ต.สามพระยา 
เปนตน  จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา ในระยะตอๆมาถือวาทาง พมจ.จะตองมีการรับทราบถึงการจะเกิด
โครงการนํารองตั้ง ศอสช.อบต.สามพระยาดวย เพราะนอกจากจะตองประสานกับกับสวนกลางระดับ
กระทรวงแลว ขณะเดียวกันก็ตองมีการติดตอสอบถามขอมูลและประสานงานกับทางประธานสภา อบต. 
และปลัด อบต.ดวย  
 2) ตอมาในป พ.ศ. 2550 อบต. สามพระยา โดยประธานสภา อบต. ไดรวมกับทางสํานักงาน พมจ. 
และสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุจัดประชุมประชาคมเพื่อช้ีแจงแนวทางการจัดตั้ง ศอสช. ตลอดจน
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แนวคิด วัตถุประสงค และรูปแบบของ ศอสช. ใหกับผูเขารวมประชุมไดรับทราบแนวทางและเนื้อหา
ดังกลาว การจัดประชุมครั้งนี้ไดจัดประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2550 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทรฯ  คาย
พระราม 6 มีผูเขารวมประชุมประมาณ 150 คน มีผูเขารวมในการทําประชาพิจารณ ดังนี้  

 - หนวยงานราชการทุกหนวยงานในระดับอําเภอ 
 - ผูแทนของสํานักงาน พมจ. จังหวัดเพชรบุรี 
 - ผูแทนกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 
 - ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (นายพิมล แสงสวาง) และขาราชการจาก 
    สวนกลาง อีก 2 ทาน 
 - ผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
 - ผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลสามพระยา  ทกุหมูบาน 

 

2. สถานที่ตั้งอาคาร 
ตําบลสามพระยามีหมูบานทั้งสิ้น 8 หมูบาน มีสถานีอนามัย 2 แหง คือ สถานีอนามัยบานอางหิน

และสถานีอนามัยบานชางแทงกระจาด   ซ่ึงแตละสถานีอนามัยจะดูแลประชาชนและใหบริการในพื้นที่ 
ดังนี้ 
 สถานีอนามัยอางหิน  ดูแลหมูบานที่ 1, 4, 6, 7 และหมูที่ 8 โดยหมูบานที่ 1 และ 8 เปนพื้นที่ชาว
มุสลิมทั้งหมด 
 สถานีอนามัยชางแทง  ดูแลหมูบานที่ 2, 5 และ 3 
 สถานีอนามัยทั้ง 2 แหง ใหบริการทางดานสาธารณสุขตามภารกิจและดูแลผูสูงอายุ คนพิการและ
นักเรียนในโรงเรียน 
 มีการเลือกพื้นที่หมูที่ 7 ใหเปนที่ตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนตําบลสามพระยา
เนื่องจากหมูนี้มีศาลาอเนกประสงคตั้งอยูไมไกลจากถนน  เดินทางไปมาสะดวก ตั้งอยูบนพื้นที่ 3 ไร ตัว
ศาลาตั้งอยูบนพื้นที่ที่ถมและปรับแลว 1 ไร สวนบริเวณรอบๆ อีก 2 ไร ยังไมไดมีการพัฒนาปรับปรุง           
ตัวศาลาอเนกประสงคกวางใหญเพื่อใชในการพบปะประชุมคนในหมูบาน (จากการศึกษาในพื้นที่พบวา 
ทุกหมูบานในพื้นที่ตําบลนี้จะมีศาลาอเนกประสงค 1 หลัง ที่มาจากงบประมาณของ อบต.) เปนศาลา
โลงๆ ไมมีฝากั้น  ใกลๆ กับศาลาฯ มีอาคารที่เคยเปนรานคาสวัสดิการของหมูบานปจจุบันยังอยูแตปดทํา
การแลว  
 ตอมาป พ.ศ.2551 ประธานสภา อบต.ไดพยายามผลักดันเพื่อใหเกิดการจัดตั้งเปนศูนย
อเนกประสงคฯขึ้น โดยจะใชศาลาอเนกประสงคที่มีอยูเดิมใหเปนที่ทําการศูนยอเนกประสงคฯ แต
เนื่องจากศาลาดังกลาวยังไมมีฝากั้น เปนอาคารโลงๆ ทางประธานสภา  อบต.สามพระยา ไดขอ
งบประมาณจากฝายบริหาร อบต.สามพระยามาปรับปรุง  มีฝา  หนาตาง  ประตู  มีการปรับปรุงภายใน  
ติดไฟฟา  พัดลม  และมีเกาอี้ โตะที่สําหรับประชุมทําใหเปนอาคารที่คอนขางสมบูรณ โดยใชงบประมาณ 
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จาก อบต.สามพระยาเปนจํานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)* ทั้งนี้ทางภาคเอกชนกลาววา  
ตองการใหมีการจัดตั้ง ศอสช.เกิดขึ้น  หากเกิดขึ้นไดจะสนับสนุนเครื่องออกกําลังกายใหกับ ศอสช. 
เพื่อใหผูสูงอายุไดมาทํากิจกรรมออกกําลังกาย ในขณะเดียวกันก็ดูการตัดสินใจในการดําเนินการของ 
อบต. ดวย (ขณะที่ออกศึกษาในพื้นที่ยังไมมีการสนับสนุนเครื่องออกกําลังกายดังกลาว) 
 ศอสช.อบต.สามพระยา  ตั้งอยูในหมูที่ 7 และมีประชาชนที่มารวมกิจกรรมที่ศาลาอเนกประสงค  
คือชาวบานที่อยูที่หมู 7 และ 6  สวนหมูอ่ืนๆนั้นไมไดมาใชหรือมาใชจํานวนนอย  เนื่องจากสวนใหญจะ
อยูไกลหางออกไปมากกวา 3-5 กิโลเมตร  การคมนาคมไปมาไมสะดวกในการมาใชบริการ  ดังนั้นผู
มารวมกิจกรรม  คือผูสูงอายุในหมู 7 และหมู 6 ที่อยูใกลกับสถานีอนามัยบานอางหิน  แตในขณะนี้ยังไมมี
การใหบริการกิจกรรมในพื้นที่ของอาคารแหงนี้อยางตอเนื่อง  
 อาจกลาวไดวาปจจุบันนี้  โครงการนํารอง ศอสช. อบต. สามพระยา  มีสถานที่ตั้งและอาคารที่จะ
สามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ได  ถามีการบริหารงานเต็มรูปแบบ และจัดแบงพื้นท่ี พรอมมีกิจกรรม
ใหบริการในอาคารและบริเวณพื้นท่ีรอบตัวอาคาร (แตขณะนี้ยังไมมีการดําเนินกิจกรรมในอาคารนี้) 
 

3. คณะกรรมการบริหาร ศอสช. 
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ศอสช. ซ่ึงในคําสั่งเปนการแตงตั้งคณะกรรมการเครือขาย

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลสามพระยา พรอมตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา (ภาคผนวก ฉ) 
สําหรับคณะกรรมการเครือขายฯนั้นไมแนใจวาเปนคณะกรรมการบริหาร ศอสช.อบต.สามพระยาหรือไม  
สัมภาษณแลวไดคําตอบที่ยังไมชัดเจน แตในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยถือเปนคณะกรรมการบริหารศูนยฯ 
ตามขอตกลงในการจัดตั้งโครงการนํารองของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ไปกอน 

- ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด จากการสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบวา 
เนื่องจากทางระดับพื้นที่ขอใหมีการดําเนินงานใหเขารูปเขารางกอน 

- สําหรับขอกําหนดใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนยฯนั้น  ศอสช.อบต.สามพระยา ไดมี
การแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย นายก อบต.สามพระยา กํานัน ผูใหญบาน และ
นักวิชาการ  และเมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบที่กําหนดใหคณะกรรมการที่ปรึกษาของ
ศูนยฯ  เปนผูสูงอายุรอยละ 60 ของกรรมการที่ปรึกษาทั้งหมดนั้น  จากการศึกษาครั้งนี้ทราบวา  สวนใหญ
ผูเกี่ยวของยังไมทราบหรือยังไมเขาใจในขอกําหนดนี้  
 

4. การดําเนินการและกิจกรรมของ ศอสช. 
 จากการศึกษาการดําเนินการและกิจกรรมของ ศอสช. นั้น  สวนใหญแลวประธานสภา อบต.เปน
ผูดําเนินการและประสานกับหนวยงานอื่น  จากการสัมภาษณนายก อบต. ทานกลาววา เร่ืองของ ศอสช. 

ไดใหประธานสภาฯ เปนผูประสานและดําเนินการ  ซ่ึงถาตองการสนับสนุนจาก อบต. ประธานสภาฯ ก็ 
 
 
* จากการรายงานความกาวหนาการดําเนินงานการตัง้ศูนยฯของ สทส. หนังสือที่ พม 0507/ว 103280 นายกอบต.รายงานวาจะใช
งบ 200,000 บาท จากการจัดเกบ็ภาษีป 2551 ขอมูลของผูวิจัยจากการสัมภาษณประธานสภา อบต.และปลดั อบต. ไดใหขอมูล
ตรงกัน คือ ใชงบในการปรับปรุงทัง้ส้ิน 300,000 บาท 
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แจงใหฝายบริหาร อบต.ทราบ  สวนเรื่องการจัดตั้ง ศอสช. ไดนําเขาไปอยูในแผนการพัฒนาชุมชนของ 
อบต. สามพระยา หรือไมและอยางไร  ทานนายก อบต. กลาววาไมทราบและไมไดตอบประเด็นนี้  

 อาจกลาวไดวากิจกรรมที่ทําอยูในปจจุบันนี้  เปนการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุในตําบลสาม
พระยา (ประธานชมรมผูสูงอายุของตําบลสามพระยา คือ นายเจริญ  พุมสุข) โดยมีเจาหนาที่สถานีอนามัย
ใหบริการกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ  เชน  ออกกําลังกาย หรือการตรวจสุขภาพ นับเปนการทํา
ตามหนาที่หรือภารกิจปกติที่ตองทําอยูแลว จากการศึกษาขอมูลจากผูสูงอายุ  และการสัมภาษณเชิงลึกจาก
บุคลากรหลายฝาย  ทําใหทราบวากิจกรรมที่ทํานี้สวนใหญเปนผูสูงอายุเขารวม  ผูตางวัยยังไมมี  และ
สถานที่ที่ไปรวมทํากิจกรรม  คือที่สถานีอนามัยบานอางหินเทานั้น  สวนสถานีอนามัยอีกแหงเปนการ
ใหบริการตามปกติที่เคยทํา  กิจกรรมที่มีนอกจากออกกําลังกายแลวก็มีการตรวจสุขภาพ  เชน  วัดความดนั  
ตรวจเบาหวาน  เปนตน 
 จากการศึกษาทําใหทราบวา หลังจากทําประชาคมในป พ.ศ. 2550 แลว สํานักงาน พมจ.ได
ประสานกับผูแทนกระทรวงแรงงานในป พ.ศ. 2551 ไดมาจัดอบรมทํากิจกรรมสอนการทํายาหมอง ยาดม
ใหผูสูงอายุ และทางสถานีอนามัยไดจัดอบรมสอนการทําพวงหรีด และสามารถทําและจําหนายเอาเงินเขา
ชมรมผูสูงอายุได (ทําอยู 2-3 คร้ังแลวเลิกไป) 
 ทาง ศอสช.อบต.สามพระยา ไดกําหนดทุกวันที่ 23 ของทุกเดือน เปนวันนัดผูสูงอายุใหมารวม
กิจกรรม ตรวจสุขภาพ ออกกําลังกายและเลี้ยงขาวกลางวันใหผูสูงอายุ พรอมมารับเบี้ยยังชีพที่ทาง อบต.
นํามาจายใหดวย โดยมาจัดที่ศูนยอเนกประสงคฯในหมูบานที่ 7 ในการเขารวมกิจกรรมในวันประชุม
ใหญของทุกเดือนนั้น สําหรับผูสูงอายุที่อยูไกลหรือไมแข็งแรง เดินทางมาไมสะดวก ทาง ศอสช.มีรถรับ-
สง ทําใหผูสูงอายุที่อยูไกลไดมีโอกาสมาเขารวมกิจกรรม นับวาเปนการทําใหผูสูงอายุที่ไมสะดวกในการ
เดินทางมารวมกิจกรรมมีความรูสึกวา ตนเองยังมีผูหวงใยดูแล ไมไดถูกทอดทิ้ง แตถาหากมีกิจกรรมที่ไม
มากนักเพียงออกกําลังกายก็จะไปรวมกันทํากิจกรรมที่สถานีอนามัย 
 

5. เจาภาพหลักและเงินงบประมาณ/หนวยงานที่เก่ียวของและสนับสนุน 
 ถึงแมวางานโครงการนํารองศูนยอเนกประสงคฯยังไมเปนที่ยอมรับอยางเต็มที่ระหวางฝาย
บริหารของ อบต. แตจากการสัมภาษณนายก อบต. ทานไดแสดงความเห็นวา การพัฒนาในปจจุบันตอง
เนนดานสังคมไมใชเนนโครงสรางพื้นฐาน  ถาทานเห็นวาโครงการไหนดีก็จะสนับสนุนแตตองมีการ
พิจารณาโครงการนั้นกอนอยางเหมาะสม  อยางไรก็ตามจากการศึกษาอาจกลาวไดวาเจาภาพหลักใน
ปจจุบันท่ีดูแล และสนับสนุนงบประมาณใหแก ศอสช.  คือ องคการบริหารสวนตําบลสามพระยา  
 เนื่องจากเงินงบประมาณจาก อบต.สามพระยา  จากฝายพัฒนาและบริการสวัสดิการทางสังคม  
ซ่ึงมีใหสําหรับงานพัฒนาดานสังคม ปละ 500,000 บาท แตไมพอเพราะตองดูแลทุกดานที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาดานสังคม และสงเคราะหใหกับคนทุกกลุมที่อยูในโครงการรวมทั้งผูสูงอายุในพื้นที่ดวย  สําหรับ
เกี่ยวกับโครงการ ศอสช.นี้จะเห็นไดวาฝายบริหาร อบต. มีสวนสนับสนุนเชนกันโดยไดมีการอนุมัติเงิน
จํานวน 300,000 บาท เพื่อปรับปรุงศาลาอเนกประสงคของหมูบานที่ 7 ใหเปนที่ทําการของ ศอสช.อบต.
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สามพระยา นอกจากนี้ก็ไดจัดงบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของ ศอสช. เชน คาจัดเลี้ยง
อาหารกลางวันผูสูงอายุ ส่ิงของที่เปนรางวัลใหกับผูสูงอายุในชวงงานเทศกาลสําคัญ แจกผาหมให
ผูสูงอายุ เปนตน 
 จากการสัมภาษณปลัด อบต.สามพระยา ไดกลาววา  “โครงการ ศอสช. เปนโครงการดี ควรทําตอ
และ อบต. สามารถดําเนินการสนับสนุนดวยงบประมาณของ อบต. สามพระยาเองได ท้ังนี้เนื่องจาก อบต.
สามพระยา เปน อบต. ชั้นกลาง มีรายได 22 - 25 ลานบาทตอป ท้ังตําบลมีประชากร 4,000 คน มีผูสูงอายุ
ท้ังหมด 435 คน เพราะฉะนั้นสามารถใหการสนับสนุนและดูแลโครงการ ศอสช. ภายใตการดําเนินงาน
ของ อบต.สามพระยาได” ซ่ึงสอดคลองกับการสัมภาษณนายก อบต. ที่เกี่ยวกับแนวทางในการหา
งบประมาณเพิ่มเติมจากภายนอกหรือไม  ไดรับคําตอบคือ “ ถึงจะไมมีการสนับสนุนงบจากแหลงอ่ืน
ภายนอก  อบต. สามพระยาก็สามารถดําเนินการไดดวยตนเองโดยไมตองรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากภายนอก ”  และจากการสัมภาษณประธานสภาฯ ก็กลาววาขณะนี้งบประมาณหลักในการนํามาจัด
ดําเนินการเกี่ยวกับ ศอสช. ยังเปนของ อบต. สามพระยาอยู  
 สําหรับหนวยงานที่เก่ียวของและสนับสนุน ในขณะนี้กลาวไดวา หนวยงานที่เกี่ยวของและ
สนับสนุนเปนสาธารณสุขอําเภอที่ชวยสนับสนุนเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ  การออกกําลังกาย  เปนตน  
และที่ผานมาป 2551 ทางกระทรวงแรงงานก็ไดจัดอบรมการทําดอกไมจันทนให 
  เนื่องจากปจจุบัน ศอสช.แหงนี้ยังมีการบริหารจัดการ หรือการดําเนินการของศูนยฯยังไมชัดเจน 
จึงทําใหการดําเนินการในดานกิจกรรม และการขอความรวมมือและประสานกับหนวยงานอื่นๆ ยังไม
ชัดเจนไปดวย ทั้งนี้เนื่องจากอาจติดขัดเกี่ยวกับการเมืองทองถ่ิน เพราะอีก 4-5 เดือนขางหนาจะมีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร อบต.แหงนี้ใหม ดังนั้นการบริหารงานจึงยังไมมีความชัดเจน รวมไปถึงการ
ติดตอหนวยงานอื่นที่ควรเขามาเกี่ยวของและสนับสนุนดวย จากการศึกษาจากบุคคลที่เกี่ยวของคาดวา 
หากการเลือกตั้งผานไปแลวนาจะมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดชัดเจนขึ้น (และจากการ
สัมภาษณเชิงลึกพบวา ในขณะเดียวกันก็มีบุคคลที่ตองการให ศอสช.ขับเคลื่อนเต็มรูปแบบ มีการติดตอ
หารือ และประสานงานในเบื้องตนกับหลายหนวยงานไวลวงหนาแลวเชนเดียวกัน ดูรายละเอียดในหัวขอ
ปจจัยที่เอื้อและไมเอื้อ) 
 

6. ปจจัยท่ีเอ้ือและไมเอ้ือตอการดําเนินการ ศอสช. 
6.1) ปจจัยท่ีเอ้ือ 

   6.1.1  ปจจัยภายใน 
        1.) มีการพยายามผลักดันทําอยางตอเนื่องจากประธานสภาฯ  กรรมการบางทาน และ
เจาหนาที่ของ อบต. โดยมีประธานสภาฯ เปนตัวหลักในการผลักดันและประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
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        2.) เจาหนาที่ภายใน อบต. ที่ทํางานเขมแข็งและเห็นความสําคัญของการตั้ง ศอสช. 
คือ ปลัดอบต. กลาวใหสัมภาษณวา  ขณะนี้มีการเตรียมบุคลากรที่จะเขาปฏิบัติหนาที่ดูแล ศอสช. โดยตรง  
หากมีการตั้ง ศอสช. ไดอยางเต็มรูปแบบ 
         3.) มีความพรอมทุนทางสังคมในดานบุคลากรและหนวยงานที่จะตองเขามา
เกี่ยวของในการดูแลผูสูงอายุหากมีการดําเนินการเต็มรูปแบบ  ดังนี้ 
                     (1)  ทางสาธารณสุข ไดแก สถานีอนามัยทั้ง 2 แหง ในพื้นที่ตําบลสามพระยา  
โดยเฉพาะหัวหนาสถานีอนามัยบานอางหินไดใหความสําคัญ  ติดตามดูแลผูสูงอายุตลอดมาและ
สนับสนุนใหมีกิจกรรมใหกับผูสูงอายุ 
                     (2)  จากการสัมภาษณ พมจ. เพชรบุรี เห็นวาเจาหนาที่พัฒนาสังคมระดับ
จังหวัด (พมจ.) และระดับปฏิบัติในพื้นที่จะทําหนาที่เปนพี่เล้ียงสามารถชวยประสานการดําเนินการกับ
กระทรวงหลักหรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนหรือใหคําแนะนําดําเนินการกิจกรรมใน
วิชาการและการฝกปฏิบัติ เพราะที่ผานมา (ป พ.ศ.2551) ไดทํามาแลวและไดรับการสนับสนุนอยางดี เชน 
กระทรวงแรงงาน เปนตน 
         4.) อบต. สามพระยามีศักยภาพในดานงบประมาณที่จะสนับสนุนการดําเนินการ 
ศอสช. ไดดวยตนเอง  หากแมจะไมไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน  จากการสัมภาษณปลัด อบต. สาม
พระยาไดยืนยันวาทาง อบต. สามพระยา มีความสามารถที่จะดําเนินการดวยการพึ่งตนเองไดเพราะ อบต.
สามพระยา เปน อบต. ช้ันกลาง  มีรายไดเพียงพอที่จะจัดงบรายไดบางสวนมาจัดสรรใหกับการจัดบริการ
สวัสดิการทางสังคมสําหรับ ศอสช.ได   
         5.) จากการดําเนินการที่ผานมา ศอสช. ที่ยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจนและมีปญหาใน
การดําเนินการอยู  เนื่องจากความไมชัดเจนในการบริหารและการใหความสําคัญอยางชัดเจนกับโครงการ
นี้  แตบุคลากรฝายสภา อบต. และปลัด อบต. เห็นวา ศอสช. ตองมีการดําเนินการใหเปนรูปธรรมชัดเจน
อยางแนนอนและกาวหนาใหมากขึ้นกวานี้ และในขณะนี้บุคลากรใน อบต. ที่เห็นความสําคัญของ ศอสช. 
ตองการใหมีการดําเนินการเต็มรูปแบบ ไดมีการติดตอพูดคุยประสานงานกับหนวยงานที่อยูในพื้นที่ของ
ตําบลไวลวงหนาบางแลว ดังนี้  

-  ศูนยพัฒนาหวยทรายฯ  จะใหความรูทางดานสมุนไพร และสนับสนุนใหมี
การปลูกสวนสมุนไพรในตําบล 

-  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร 
-  มหาวิทยาลัยศิลปากรจะใหความรูแก ผู สูงอายุ  หรือชวยเหลือดาน

ยานพาหนะในการนําผูสูงอายุไปทัศนศึกษาที่ไมใกลจากพื้นที่ 
-  สาธารณสุขระดับตําบล  คือสถานีอนามัยทั้ง 2 แหงที่อยูในพื้นที่ตําบลสาม

พระยา  คือสถานีอนามัยบานอางหิน และสถานีอนามัยบานชางแทงกระจาด 
-  โรงเรียนทุกโรงเรียนในตําบล 
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         6.)  ผูนําในระดับพื้นที่ (ผูใหญบานและกํานัน) ไมไดเขามายุงเกี่ยวการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล จะทํางานในลักษณะที่ตนเองรับผิดชอบเทานั้น ดังนั้นจึงไมมีการแตกแยก
เปนฝายใดฝายหนึ่ง 
         7.) หากพิจารณาโดยรวมๆ ถึงแมวาการทํางานที่ไมประสานกันดีระหวางนายก อบต. 
กับประธานสภา อบต. จะเห็นไดวาแตถึงอยางไรทางฝายบริหารก็ยังใหความสนับสนุน เห็นไดจากการ
ผานอนุมัติเร่ืองงบประมาณในการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค เพื่อจะไดจัดตั้งเปนสถานที่ดําเนินการ 
ศอสช. เปนเงิน 300,000 บาท 
  6.1.2  ปจจัยภายนอก 

     ก. ภาคเอกชนมีแนวโนมสูงพรอมที่จะสนับสนุนใหงบประมาณที่เปนเงินเขามาชวย
ในการดําเนินกิจกรรม เชน จะจัดหาอุปกรณการออกกําลังกายใหกับ ศอสช.อบต.สามพระยา แตขณะนี้
ขอดูทาทีการดําเนินงานของ อบต.สามพระยากอนวาจะดําเนินการอยางไร 
             ข. องคกรหรือหนวยงานภายนอกพื้นที่ที่สามารถจะใหการสนับสนุนการขยายผล
กิจกรรมของ ศอสช.ได อาทิ 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
1) อาจารยภาควิชาพลศึกษาพรอมที่จะสอนการออกกําลังกายใหผูสูงอายุ

ดวยวิธีการออกกําลังกายโดยยางยืด  และใหคําแนะนําการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ 
2) กระทรวงอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ  ซ่ึงจะตองใหทางสํานักงาน  พมจ.ชวย  

ประสานให  ดังปที่แลว (2551) กระทรวงแรงงานมาอบรมทํายาหมอง  และสถานีอนามัยอางหิน  จัดสอน
การทําหรีดใหกับผูสูงอายุ  โดยทั้ง 2 แหงใชงบประมาณของตนเอง  
 

  6.2) ปจจัยท่ีไมเอ้ือ 
   1.)  การนําโครงการนํารองเขามาลงในพื้นที่เปนการนํามาแบบ Top-down โดยภาคเอกชน
ประสานผานทางประธานสภา ไมไดผาน อบต. โดยตรงตั้งแตเร่ิมแรกและไมผานสํานักงาน พมจ.ดวย จึง
ทําใหมีผลดังนี้ 
     - ในเริ่มแรก (ป พ.ศ. 2550) การดําเนินงานไมผานจังหวัด ภาครัฐยังเขามาดําเนินการ
เต็มที่ไมได  โดยเฉพาะผูแทนกระทรวงหลัก ดังนั้นในขณะนั้นสํานักงาน พมจ.ยังไมไดลงไปในพื้นที่
ประสานงานอยางชัดเจนกับ ศอสช.  เปนเพียงแคใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมใหเปนรูปธรรม 
     - เนื่องจากไมมีการประสานงานอยางใกลชิดจากประธานสภา อบต. ทําใหฝายบริหารมี
ความเขาใจในการใหบริการสวัสดิการสังคมในรูปแบบของ ศอสช. ที่ไมชัดเจน เพราะนายก อบต.ทานมี
ความเหน็วาการนําเงินมาทําในโครงการ ศอสช. กับการนําเงินสวนนี้ไปขยายใหจํานวนผูสูงอายุในพื้นที่
ใหไดรับเบี้ยยงัชีพมากขึ้นจะดีกวา (จากการสัมภาษณ นายก อบต.) 
    2.)  ปญหาการเมืองในทองถ่ิน  ผูบริหาร อบต. อยูในระยะหัวเล้ียวหัวตอกําลังใกลจะหมด
วาระและตองมีการเลือกตั้งอีก 4-5 เดือนขางหนา  ดังนั้นจึงตองระวังกิจกรรมที่จะทําใหเกิดคะแนนเสียง
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กับฝายตรงขามได (แตจากการสัมภาษณเชิงลึกอาจกลาวไดวา ในปจจุบันทั้งฝายบริหารและฝายสภาก็ได
หันมาใหความสนใจทางดานสังคมมากกวาการสรางโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวกับการกอสราง แตฝาย
บริหารยังไมชัดเจนพอ) 
    3.) ผูนําดานฝายบริหารของ อบต. มีความรูและความเขาใจในแนวคิดการทํางานดานการ
พัฒนาสังคมในลักษณะ ศอสช. อาจยังไมชัดเจนพอ 
    4.) จากการสัมภาษณเจาหนาที่ และผูเกี่ยวของ ทําใหไดขอพิจารณาวา ผลการเลือกตั้งที่จะ
เกิดขึ้นอีก 4-5 เดือนขางหนานั้น ผูที่จะเขามาบริหาร อบต.สามพระยาจะตองมีสวนเกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการ ศอสช.อบต.สามพระยา แนนอน ซ่ึงผลที่ตามมาขึ้นอยูกับบุคคลที่ไดรับเลือกเขามาบริหาร 
อบต.สามพระยาวาใหความสําคัญมาก-นอยแคไหนตอโครงการนํารองนี้ หรืออาจจะตองใชเวลามาก-นอย
เพียงไรในการศึกษาแนวคิด กระบวนการดําเนินงานของ ศอสช. นั้น  
    5.) บุคลากรที่จะมาทํางานรับผิดชอบหรือเกี่ยวของกับการจัดการประสานงานเกี่ยวกับศูนย
อเนกประสงคฯนี้จะตองเปนผูเขาใจในแนวคิดในการจัดตั้งศูนยฯ อยางดี และควรมีความรูเกี่ยวกับแนว
ทางการใหบริการสวัสดิการสังคมที่ชัดเจนดวย ดังนั้นหากทาง อบต. จะแตงตั้งใครก็ตามมาเปนผูดูแล
หรือเกี่ยวของกับ ศอสช. โดยตรง จะตองไดมีการอบรมหรืออยางนอยไปดูงานศูนยอเนกประสงคฯที่
ประสบผลสําเร็จดวยอยางนอย 2–3 คร้ัง และอีกทางหนึ่งก็คือ เจาหนาที่จากสํานักงาน พมจ.จะตองเปนพี่
เล้ียงอยางใกลชิดดวย 
 

7. ปญหาที่พบและแนวทางแกไข 
 หากไดมีการพิจารณาจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  และ
รวมทั้งผูนําทองถ่ิน  อาจกลาวไดวาปญหาที่เปนอยูในขณะนี้คือ 

  1)  การดําเนินการนําโครงการนํารอง ศอสช. มาลงสูพื้นที่เปนการนําเขามาอยาง Top–down 
โดยผานมาทางประธานสภาฯ (แบบสวนตัว) ไมผาน อบต.ใหถูกตอง ทําใหการประสานงานระหวางฝาย
บริหาร กับฝายสภา อบต. ไมสอดคลองเทาที่ควรจะเปน 

       ในระยะเริ่มแรกทางสํานักงาน พมจ.ก็ทราบเรื่อง แตเมื่อยังไมมีเร่ืองผานอยางเปนทางการ  
ดังนั้นในระยะเริ่มแรกยังไมมีการปฏิบัติงานใหชัดเจน แตมีการรับรูและติดตามขอมูลเปนระยะๆ จากทาง
ประธานสภาฯ และปลัด อบต. และตอมาไดมีสวนรวมเขาประชุมกับทางกระทรวง พม.ดวย ในป 2551 จงึ
ไดมีการประสานกับกระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมใหกับทาง ศอสช.อบต.สามพระยา 

  2) การดําเนินงานของ ศอสช.อบต.สามพระยา ขณะนี้ยังไมไดอยูในแผนงานดานพัฒนาสังคม
ของอบต.  ดังนั้นอาจมีปญหาในเรื่องงบดําเนินงานได  ซ่ึงแนวทางแกไขควรปรับโครงการนํารอง ศอสช.
อบต.สามพระยา เขามาอยูในแผนงานดานพัฒนาสังคมของ อบต.  เพื่อสามารถจัดงบใหมีการสนับสนุน
การดําเนินงานตางๆ ไดอยางเพียงพอกับการจัดกิจกรรมตางๆ ของ ศอสช. (จากการสัมภาษณนายก อบต.) 
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  3) เปนปญหาการเมืองในพื้นที่ระหวางการเก็บคะแนนเสียงจากคนในพื้นที่  โดยโครงการนํา
รอง ศอสช.อบต.สามพระยา อาจจะเปนตัวทําคะแนนเสียงใหกับฝายใดฝายหนึ่ง  เนื่องจากจะมีการ
เลือกตั้งนายก อบต. ใหมใน 4–5 เดือนขางหนา (ระหวางเดือนกันยายน–ตุลาคม พ.ศ. 2552) 

  4) ผูนําองคการบริหารสวนทองถ่ินยังไมชัดเจนในแนวคิดการพัฒนาดานสังคมแตก็ไมขัดใน
การขอเงินสนับสนุนที่เหมาะสม 

  5) จากการลงพื้นที่ทําใหทราบวา ยังมีประชาชนในหลายหมูบานของตําบลสามพระยา  ไม
ทราบวามี ศอสช. เกิดขึ้นในตําบลของตน หรือบางคนทราบวามีศูนยฯ แตไมทราบวามีกิจกรรมทํา
อะไรบาง  ดังนั้นจะเห็นไดวาถึงแมจะมีการทําประชาคม โดยมีผูสูงอายุรวมเขาประชุม เปนการรับรู
ระหวางทําประชาคมหรือหลังทําประชาคมเทานั้น  ดังนั้นตองมีการพิจารณาและตระหนักใหดีวาหลังการ
ประชุมแลวมีผลอะไรบางเกิดขึ้นกับตัวผูสูงอายุ ทั้งในดานการรับรู ความรูที่ถูกตอง และการมีสวนรวม
ของประชาชนในพื้นที่ 
 สําหรับผูวิจัยมองปญหาในการจัดดําเนินการของ ศอสช.อบต.สามพระยา อยูท่ีปญหาหลักท่ี
สําคัญคือ การจัดการบริหารโครงการ  ซ่ึงตองมาจากการเขาใจ และการประสานงานที่ดีตอกันระหวาง
นายก อบต. กับประธานสภา อบต. นอกจากนี้ผูนําตองมีความเขาใจและมีวิสัยทัศนทางการพัฒนาสังคม
และการใหบริการสวัสดิการสังคมใหชัดเจน   นอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต. ในพื้นที่ 
ซ่ึงถามีการเลือกตั้งเสร็จเรียบรอยแลวปญหาที่เกิดขึ้นอาจจะคลี่คลายไปได 
 

8. ความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ ศอสช.ท่ีผานมา 
 ผลการศึกษาจากหลายทานไดใหความเห็นวา ศอสช.อบต.สามพระยา ยังดําเนินการไปไมไกล
และไมกาวหนามาก  มีการดําเนินงานไปบางเกี่ยวกับอาคารที่จัดตั้งศูนยฯ  แตยังไมมีกิจกรรมที่ตอเนื่อง
และชัดเจนที่จัดใหกับผูสูงอายุ  ยังคงเปนกิจกรรมปกติที่ทางสถานีอนามัยปฏิบัติอยู คือ การตรวจสุขภาพ
และออกกําลังกายซึ่งทางสถานีอนามัยไดจัดทําใหอยูแลวกับชมรมผูสูงอายุในหมูบาน สําหรับในการวิจัย
คร้ังนี้ จากการลงพื้นที่พิจารณาดูแลวเห็นวายังไมเรียบรอยหลายอยางโดยเฉพาะ 
 1) พื้นที่โดยรอบของอาคารสถานที่ ยังไมไดรับการปรับปรุงพัฒนา หากมีการดําเนินการจะ
ทําใหเกิดประโยชนในการใชพื้นที่รอบนอกจัดทํากิจกรรมไดอีก 

2) การจัดแบงพื้นที่ในอาคารเพื่อทํากิจกรรมตางๆ พรอมอุปกรณ/วัสดุใหกับผูสูงอายุยังมีไม
ชัดเจน ดังนั้นควรจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะใหผูสูงอายุไดรวมกิจกรรม อาจเริ่มจาก
กิจกรรมเล็กๆกอนก็ได เชน หมากรุก หมากฮอส (เกี่ยวกับความคิด) เกมสปาเปา ซ่ึงเปนการออกกําลัง
แขน การใชสายตา มุมอานหนังสือ มุมดนตรี ฯลฯ 

3) ควรจัดหากจิกรรมของผูตางวัยที่จะมาทํารวมกับผูสูงอายุ เชน ดนตรีไทย ฯลฯ 
4) พื้นที่ของหมูบานหลายหมูบานอยูไกลจากที่ทําการ ศอสช. (หมู 7) ผูสูงอายุไปมาลําบาก  

ถึงแมวาจะกําหนดใหวันที่ 23 ของทุกเดือนเปนวันพบปะผูสูงอายุ  มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน และมีการจัด
กิจกรรม  สําหรับผูสูงอายุที่อยูในหมูบานไกลทาง ศอสช.มีรถไปรับมารวมกิจกรรม แตยังมีผูสูงอายุมา
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นอยอยู ทาง ศอสช.อาจตองจัดหารูปแบบกิจกรรมที่เกิดการจูงใจใหผูสูงอายุอยากเขามารวมกิจกรรม เชน 
จัดมอบของขวัญพิเศษวันเกิดใหกับผูสูงอายุที่มีอายุมากที่สุดและรองลงมา ในเดือนที่มีการประชุม ฯลฯ 
 สําหรับความคิดเห็นของประธานสภาฯ ที่พยายามผลักดันการจัดตั้ง ศอสช. นั้น บอกวายังไม
พอใจกับความกาวหนาที่ผานมา 
 

9. อนาคตที่ควรจะเปนของ ศอสช. 
 ผลการสัมภาษณเชิงลึกสรุปไดดังนี้ 
 1) องคการบริหารสวนตําบลสามพระยาตองเขามาเปนเจาภาพหลักเต็มตัวเพราะ 
      1.1) สามารถทําไดในเรื่องงบประมาณสนับสนุน และบุคลากรก็พรอมที่จะทํางานดาน
สวัสดิการสังคมดานผูสูงอายุ 
      1.2) มีหนวยงานที่จะสนับสนุนทั้งทางดานวิชาการและกิจกรรมที่ปฏิบัติ  ทั้งที่ เปน
สถาบันการศึกษา และหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความพรอม และสามารถเขามาชวยไดทั้ง
ในพื้นที่และนอกพื้นที่ 
      1.3) ควรมีการดําเนินงานใหมีผลงานเพื่อที่จะไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่พรอมจะ
สนับสนุนอยางเต็มที่และอีกหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ 
       1.4) ควรมีกิจกรรมสําหรับผูตางวัยใหเขามารวมกิจกรรมดวย 
 2) หากในอนาคต ศอสช.แหงนี้มีความเขมแข็งมากขึ้น ควรมีการขยายกิจกรรมการใหบริการดูแล
ผูสูงอายุที่ไมมีใครดูแลที่บาน หรือผูสูงอายุที่เจ็บปวยอยูที่บานดวย 
 3)  หากเปนไปไดควรมีการกระจาย ศอสช. ออกไปโดยใหบริการ 3-4 หมูบาน ตอ 1 ศอสช. โดย
ใหอยูในรัศมี 3 -5 กิโลเมตร ไมควรเกิน 5 กิโลเมตร เพราะไปมาลําบาก มาไมสะดวก เนื่องจากลักษณะ
ภูมิประเทศ และที่ตั้งของหมูบานคอนขางจะหางกัน 
 4) ตองมีการพัฒนาบริเวณภายนอกรอบๆ ตัวอาคาร ศอสช.  จะทําใหมีพื้นที่ทํากิจกรรมอยางอื่น
ได เชน  พัฒนาเปนสนามเด็กเลน สนามฟุตบอลสําหรับเยาวชนไดเลนกีฬา  หองสมุดประจําตําบล และมี
มุมเปตองใหผูสูงอายุ ฯลฯ ซ่ึงสิ่งเหลานี้จําเปนตองมีงบประมาณสนับสนุน 
  

10. สรุปประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณเชิงลึก 
1) ศอสช. เกิดจาก Top–down ถึงแมจะมีการทําเวทีประชาคมก็ตาม 
2) ตามความคิดเห็นของปลัดอบต .ใหความเห็นและยืนยันวา  ศอสช .อบต .สามพระยามี

งบประมาณเพียงพอที่ดําเนินการไดดวยตนเอง ดังนั้นเห็นวาตองผลักดันใหกาวหนาใหได เพราะมีปจจัย
เอื้อหลายอยางที่จะทําใหเกิดไดอยางดี ดังที่กลาวแลว 

3) การบริหารงานศอสช. จะตองมีส่ิงที่พิจารณาเกี่ยวกับการเมืองทองถ่ินดวย โดยเฉพาะการ
ประสานงานระหวางฝายบริหารกับฝายสภาขององคการบริหารสวนตําบล โดยเฉพาะในชวงระหวางการ
หาเสียงเพื่อไดคะแนนเสียงของคนในพื้นที่ของตําบลสามพระยาโดยเอากิจกรรมเปนตัวหาคะแนนเสียง 



 287 

4) สําหรับอนาคตทาง ศอสช.อบต.สามพระยา ปลัด อบต.ไดใหขอคิดเกี่ยวกับการบริหาร ศอสช. 
ที่ขึ้นอยูกับผูบริหารคนใหมที่จะไดรับจากการเลือกตั้งในอนาคตอีก 4 เดือนขางหนา โดยใหขอคิดดังนี้ 
      กรณีท่ี 1 ถาการเลือกตั้งไดผูบริหารคนเดิมการสนับสนุนหรือการเห็นความสําคัญตอ ศอสช. 
อาจจะไมเต็มที่ ตองดูวาจะมีการเคลื่อนไหวในการดําเนินงาน ศอสช.ไปในทิศทางอยางไร 
      กรณีท่ี 2 ถาการเลือกตั้งมีการเปลี่ยนแปลง ก็ตองดูวาผูบริหารคนใหมเปนใคร ถาเปนคนใหม
ที่เห็นความสําคัญของ ศอสช. การทํางานจะไปไดดี แตถาเปนคนใหมที่มีวิสัยทัศนที่ยังไมชัดเจนพอใน
การพัฒนาทางดานการใหบริการทางสังคมในแนวคิด ศอสช.ก็จะเหมือนเดิมอีก 

5) ถาเปนไปไดควรกระจายการตั้ง ศอสช. ในกรณีพื้นที่ที่หางไกลกัน โดยตั้ง ศอสช. 1 แหง ให
ดูแลพื้นที่ใกลเคียง 3-4 หมูบาน 
 

11. ขอสรุปจากผลการวิจัย 
 1) ศอสช. อบต.สามพระยา มีปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในขณะนี้
เกี่ยวกับการดําเนินการตัดสินใจของผูบริหาร อบต.ฝายบริหาร เนื่องจากยังไมไดเขามาเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานมากนัก  สวนใหญจะเปนการมอบใหประธานสภาฯ เปนผูดําเนินการเปนหลัก และอีกประเด็น
หนึ่งคือ เกี่ยวกับการเมืองทองถ่ินมีสวนในการบริหารจัดการดวย 
 2) สําหรับเรื่องงบประมาณที่จะสนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมนั้น ทาง อบต. สามพระยา     
มีงบประมาณเปนของตนเองเพียงพอที่จะดําเนินงานอยูแลว ถาหากไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนซึ่ง
พรอมที่จะใหการสนับสนุน ก็จะชวยเสริมใหมีความเขมแข็งในการดําเนินการของ ศอสช. แหงนี้มากขึ้น 
 3) ความสําเร็จที่จะเกิดจากการดําเนินงานของ ศอสช.อบต.สามพระยานี้ นอกจากมีความพรอม
ในเรื่องของสถานที่และงบประมาณสนับสนุนที่เปนปจจัยตนทุนที่มีอยูแลว  หากไดรับคําแนะนํา และ
การสนับสนุนในการจัดวางกิจกรรมตางๆ ใหหลากหลายและเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุไดเขามารวม
กิจกรรมตางๆ ใน ศอสช .แหงนี้จากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ และที่สําคัญจากกระทรวงหลักในระดับ
จังหวัด จะทําใหโครงการนํารองของ ศอสช.อบต.สามพระยา จะมีการพัฒนาไปไดดี 
 4) จะตองคํานึงถึงการวางกิจกรรมใหกับผูตางวัยที่จะเขาใชบริการ ศอสช. แหงนี้ดวย จะไดเกิด
ความสัมพันธของผูสูงอายุกับผูตางวัยไดดี 
 5) ถาเปนไปไดควรบรรจุโครงการ ศอสช. เขาอยูในแผนการพัฒนาสังคมของ อบต.  จะไดทําให
การดําเนินงานในดานตางๆ สะดวกและเปนไปตามระบบการทํางานมากขึ้น 
 6) เห็นวา ศอสช. แหงนี้  ถามีการบริหารจัดการที่ดี  จะสามารถดําเนินงานไปไดอยางเขมแข็ง 
เนื่องจากมีปจจัยเอื้อทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ในหลายประเด็นที่จะเขามามีสวนสนับสนุนให
ดําเนินการไดอยางเขมแข็ง 
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2.6 สถานภาพของศอสช. อําเภอเขาชัยสน ตําบลเขาชัยสน 
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

 

1. การกอตั้ง ศอสช.  
ตามที่คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.) มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 27 

กรกฎาคม 2549 มอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยสํานักงาน
สงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.) ดําเนินการประสาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน ในลักษณะโครงการนํา
รองทั้งในสวนกลางและภูมิภาค ภาคละ 1 แหง สําหรับภาคใตสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส.) 
ไดคัดเลือกพื้นที่อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงเปนสถานที่จัดตั้งเปนโครงการนํารอง ศอสช. เนื่องจากเปน
พื้นที่ที่มีความพรอมทั้งในดานสถานที่ บุคลากร งบประมาณและมีเครือขายสนับสนุนในการดําเนินงาน 

การจัดตั้ง ศอสช. อําเภอเขาชัยสน นั้นเริ่มตั้งแตปลายป 2549 มีการเตรียมการดําเนินการซึ่งไดรับ
ความรวมมือและใหการสนับสนุนจากหนวยงานเจาภาพหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนอยางดีเชน
โรงพยาบาลเขาชัยสน ใหการสนับสนุนสถานที่จัดตั้งศูนยฯ องคกรปกครองสวนทองถ่ินคือเทศบาลตําบล
เขาชัยสน ไดรวมเปนเจาภาพหลักในการสนับสนุนงบประมาณเต็มที่ ประกอบกับมีชมรมผูสูงอายุที่มี
ความเขมแข็งที่เกิดจากคนในชุมชนเขาชัยสน ซ่ึงประกอบดวย ขาราชการบํานาญ พอคา และประชาชน
ทั่วไป ที่เห็นความสําคัญและผูสูงอายุเองก็ตระหนักในคุณคาของตนเอง ไดเขารวมทํากิจกรรมอยาง
เขมแข็ง ดังนั้นอาจกลาวไดวาการเกิดศูนยอเนกประสงคผูสูงอายุในชุมชน อําเภอเขาชัยสนนั้น เกิดจากจิต
วิญญาณของคนในชุมชนที่ไดเห็นความสําคัญ เละเขาใจในวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยฯ โดยให
ประชาชนในชุมชน องคกรในชุมชน เปนผูรวมมือ รวมคิด รวมกระทํา จนเกิดเปนรูปธรรม โดยมีการ
บริหารดําเนินงานและจัดการบริการและดําเนินกิจกรรมในรูปแบบตางๆ สําหรับผูสูงอายุ กลาวไดวา การ
เร่ิมตนจัดตั้ง ศอสช. อําเภอเขาชัยสน เปนการเริ่มตนจากพื้นฐานของชุมชนอยางแทจริง (Community-
base Approach)  

กอนมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยสํานักสงเสริม
และพิทักษผูสูงอายุ รวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพัทลุง และรอง
ศาสตราจารย ศศิพัฒน  ยอดเพชร เพื่อใหความรูแนวคิดรูปแบบศูนยอเนกประสงคฯ  ตลอดจน
วัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ โดยมีผูแทนจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และเครือขายผูสูงอายุเขารวมรับฟง และระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณที่มี 
เพื่อใหเกิดความเขาใจในแนวคิด วัตถุประสงค และผลักดันใหเกิดการจัดตั้งศูนยฯ ตอมาไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน โดยคําสั่งจังหวัดพัทลุงที่ 177/2550 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2550 ประกอบดวยคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารศูนย
อเนกประสงคผูสูงอายุในชุมชนอําเภอเขาชัยสน และตอมาไดมีพิธีเปดศูนยฯอยางเปนทางการในวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2550 
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2. สถานที่ตั้งอาคาร 
สถานที่ในการจัดตั้งศูนยฯ 
นับแตอําเภอเขาชัยสนไดถูกเลือกใหเปนพื้นที่โครงการนํารองศอสช.ในปลายป 2549 โรงพยาบาล

เขาชัยสนไดอนุญาตใหใชอาคารศูนยเด็กเล็ก เปนที่ตั้งทําการของ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน ซ่ึงตองมีการ
ปรับปรุงซอมแซมอาคาร โดยไดเงินสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุเปนเงิน 578,000 บาท (หาแสนเจ็ด
หมื่นแปดพันบาทถวน) เปนคาใชจายในการปรับปรุงอาคาร พรอมซื้อวัสดุครุภัณฑที่จําเปนและเปน
คาใชจายในการจัดกิจกรรมภายในศูนยฯ และกิจกรรมในพิธีวันเปดศูนยฯ ดวย  

บุคลากร 
เร่ิมแรกโรงพยาบาลเขาชัยสนไดสนับสนุนบุคลากรของโรงพยาบาลจํานวน 2 คน  คือ พยาบาล

วิชาชีพ และเจาหนาที่ธุรการมาชวยปฏิบัติงานใน ศอสช. 
ในปพ.ศ.2550ไดมีการจัดจางเจาหนาที่ประจําศูนยฯ 1 คน โดยใชงบประมาณกองทุนผูสูงอายุ 

และตอมาป พ.ศ. 2551 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลเขาชัยสนใหจางเจาหนาที่
ประจําศูนยฯ วาจางเดือนละ 8,000 บาท รวมเปนเงิน 96,000 บาทตอป และยังคงใหการสนับสนุนมา
จนถึงปจจุบัน 

วัสดุอุปกรณ 
ในอาคารที่ตั้งของศูนยฯ ไดแบงพื้นที่การทํากิจกรรมหลายอยาง เชน มีมุมอานหนังสือ มุม

พักผอน รองเพลง ดูทีวี ดานหลังภายในอาคารของศูนยฯ เปนพื้นที่ที่ใชอบรมเกี่ยวกับอาชีพของสมาชิก
ศูนยฯ (ซ่ึงคอนขางแคบ) สวนที่โลงดานหนาภายในอาคารทําเปนที่ประชุมของสมาชิกศูนยฯในวันพบปะ
สมาชิกประจําเดือนซึ่งมีพื้นที่ไมกวางมากที่จะรองรับสมาชิกที่มาพรอมกันหรือกิจกรรมที่ทํามากกวาหนึ่ง
อยาง สําหรับอุปกรณออกกําลังกายนั้น ผูสูงอายุไปใชที่โรงพยาบาลเขาชัยสน ซ่ึงตั้งอยูใกลๆ ศอสช. 

เครือขายท่ีสนับสนุนในการดําเนินงาน 
ศอสช. อําเภอเขาชัยสน มีเครือขายหลักๆ ที่ใหการสนับสนุน ดังนี้ 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ เทศบาลตําบลเขาชัยสน (ทต.เขาชัยสน) ที่มีศักยภาพใน
ดานงบประมาณและเห็นความสําคัญตระหนักในคุณคาของผูสูงอายุ โดยเฉพาะนายกเทศมนตรี 
นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับตําบล (อบต.) โดย นายกอบต. 
ของทุกตําบลที่มีอยูในอําเภอเขาชัยสนรวมเปนที่ปรึกษาในคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนยฯ ใหการ
สนับสนุนดานงบประมาณตามความเหมาะสม และใหคําปรึกษาแนะนําในดานกิจกรรมดวย 

- โรงพยาบาลเขาชัยสน สนับสนุนอาคารสถานที่ การดูแลผูสูงอายุทางดานสุขภาพอนามัย 
ใหความรูที่เกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลตนเองของผูสูงอายุและโรคที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ตลอดจนอุปกรณ
การออกกําลังกาย ฯลฯ 

- ชมรมผูสูงอายุ ในเขตอําเภอเขาชัยสน มีชมรมผูสูงอายุที่เขมแข็ง 2 ชมรม คือ ชมรม
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโรงพยาบาลเขาชัยสน และชมรมผูสูงอายุเทศบาลเขาชัยสน ชมรมสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุโรงพยาบาลเขาชัยสนเปนองคกรที่มีความเขมแข็งมาก มีนายบุญรัตน เกตุสุวรรณ เปน
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ประธาน ปจจุบันยังดํารงตําแหนงประธานศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน อําเภอเขาชัยสน
ดวย ปจจุบันในอําเภอเขาชัยสนมีชมรมผูสูงอายุจํานวน 43 ชมรม 

- ผูนําชุมชน ที่อยูในพื้นที่อําเภอเขาชัยสน ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี
เสมอมา 

 

3.  คณะกรรมการบริหาร ศอสช. 
การดําเนินงาน ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีรูปการบริหารงานเปนคณะกรรมการแบงเปน 2 ชุดคือ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารศูนยอเนกประสงคฯ (ภาคผนวก ช) นอกจากนี้ใน
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ มีการแบงโครงสรางการปฏิบัติงานตามหนาที่อยางชัดเจนดวย  
 คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวยคณะกรรมการ 15 คน เกือบทั้งหมดเปนขาราชการประจํา 
ขาราชการสวนทองถ่ิน และขาราชการเมืองสวนทองถ่ินและประธานสาขาสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย
ประจําจังหวัดพัทลุง 

คณะกรรมการบริหารศูนยฯ ประกอบดวยประธาน รองประธาน และกรรมการ จํานวน 16 คน 
ซ่ึงสวนใหญเปนขาราชการบํานาญ ที่มีอาชีพเคยเปนครู ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน และ
ขาราชการบํานาญอาชีพตางๆ ประชาชนทั่วไป ฯลฯ จะเห็นวาคณะกรรมการบริหารศูนยฯ คือตัวแทน
ที่มาจากผูสูงอายุจริง ดังนั้นจะมีความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับตัว หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ 
แตประเด็นที่สําคัญเปนบุคลากรที่มาจากผูสูงอายุ มิใชมาจากบุคลากรที่เปนขาราชการประจํา หรือ
ขาราชการการเมืองสวนทองถ่ิน ดังที่มีหลายพื้นที่ของโครงการนํารอง ศอสช.ทําอยู จึงทําใหมีความ
คลองตัวในการบริหารศูนยฯ  และนอกจากนี้ยังไมตองพะวงการแบงฝายในการทํางานอยางบางพื้นที่ของ 
ศอสช. ที่คณะกรรมการบริหารศูนยฯ ซ่ึงมาจากเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล เพราะถาฝายใดฝาย
หนึ่งไมเห็นความสําคัญของการจัดตั้ง ศอสช. การดําเนินการก็จะไมราบรื่นเทาที่ควร 
 การแบงโครงสรางการดําเนินงานและการแบงภารกิจของคณะกรรมการบริหารศูนยอเนก 
ประสงคฯ ดังภาพที่ 4   
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ภาพที่ 4 โครงสรางการดําเนนิงานและการแบงภารกจิของ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน 
ท่ีมา : ศอสช.อําเภอเขาชัยสน (2551) 
 

4.  การดําเนินการและกิจกรรมของ ศอสช. 
ดังที่กลาวมาแลวแตขางตนวาคณะกรรมการบริหาร ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีการวางโครงสราง

การบริหารงานตางๆอยางมีระบบและชัดเจน คณะกรรมการบริหาร ศอสช. ประกอบดวยบุคลากรที่มี
ประสบการณในการทํางานมากอนจะเกษียณ โดยเฉพาะเปนขาราชการผูบริหารระดับสูง ในหลากหลาย
อาชีพ จึงนําความรูความสามารถและประสบการณที่มีอยู มาใชในการบริหารศูนยฯ อยางมีประสิทธิภาพ 
เชน มีการวางระเบียบและขอบังคับในการบริหารงาน และสมาชิกของศูนยฯ จึงทําใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางเรียบรอยและเขมแข็ง 
 สําหรับกิจกรรมที่ ศอสช. แหงนี้ไดดําเนินการ ทางคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ไดวางแนว
ทางการใหบริการและจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ ในรูปแบบบริการดานสุขภาพและสังคมในเชิงบูรณา
การบนพื้นฐานที่สอดคลองกับตัวผูสูงอายุ ครอบครัว และชุมชน ดังนี้ 
 

4.1 รูปแบบการบริการดานสุขภาพ 
4. 1.1 การตรวจสุขภาพทั่วไปใหผูสูงอายุ 

  เปนการใหบริการในการตรวจสุขภาพทั่วไปใหกับผูสูงอายุ เชน ตรวจวัดความดัน
โลหิต เจาะเลือดตรวจระดับไขมันในเสนเลือด น้ําตาลหรือเบาหวาน ฯลฯ 

4.1.2 ใหความรูตางๆ เกี่ยวกับสุขภาพของผูสูงอายุ 
 1) จัดใหมีการบรรยายความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุโรคที่ควร

ระวังในผูสูงอายุโดยแพทยหรือพยาบาลวิชาชีพ 
 2) จัดใหมีการบรรยายความรูเกี่ยวกับสิทธิตางๆในเบื้องตนที่ผูสูงอายุมีสิทธิที่จะไดรับ 
 3) จัดใหมีการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับสิทธิที่ผูสูงอายุควรรู 

คณะกรรมการบริหารศอสช.อําเภอเขาชัยสน 

ประธาน 

รองประธาน 

เลขานุการ 

เหรัญญิก ฝายกิจกรรม พิธีการทางศาสนา
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 4) จัดใหมีการบรรยายเกี่ยวกับความรูทั่วไปตามสถานการณทางสังคมเศรษฐกิจที่ควรรู 
4.1.3 โครงการรวมพลคนสูงวัยใสใจสุขภาพ 

เปนกิจกรรมที่จัดกีฬาของผู สูงอายุ ซ่ึงทางเทศบาลฯ  ชมรมผู สูงอายุ  และศูนย
อเนกประสงคฯรวมกันจัดกิจกรรม มีการแขงขันเลนกีฬาระหวางผูสูงอายุ โดยจัดเกมที่เลนเหมาะกับ
ผูสูงอายุ เชน เปตอง แบดมินตัน เปนตน ซ่ึงผูสูงอายุของจังหวัดพัทลุงไปแขงขันกับจังหวัดอื่นจะไดรับ
รางวัลหลายประเภท จึงไดรับเปนโครงการตัวอยางที่จังหวัดอื่นนําไปปฏิบัติ 

 

4.2 รูปแบบกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ 
4.2.1 โครงการเดินไปคุยไป พัฒนาใจ พัฒนากาย 

  เปนกิจกรรมที่เปดใหคนทุกวัยเขารวมกิจกรรมโดยมีการเดินเปนกลุมแตละกลุมจะมี
การสนใจที่ตางกัน  เชน ใครสนใจเกี่ยวกับการเมืองก็เลือกเดินกับคนที่สนใจการเมืองเหมือนกัน ที่สนใจ
สมุนไพรก็เดินไปดวยกันมีการจับกลุมกันกลุมละ 4-5 คน พอเดินได 1 รอบ (เร่ิมจากลานกีฬา  ถนน
โรงพยาบาลเขาชัยสน และมาสิ้นสุดที่เทศบาลฯ) หยุดพักแลวออกกําลังกายนิดหนอยกอนที่จะหยุดพัก 
เสร็จแลวระหวางพักมีการดื่มน้ําชาและรับประทานขนมซึ่งจัดโดยเทศบาลฯ ระหวางพักมีการพูดคุยกนัถึง
เร่ืองตางๆ รวมไปถึงการปรึกษาหารือ เร่ืองของการดําเนนิงานของศูนยอเนกประสงคฯ ดวย 

  กิจกรรมนี้กําหนดมีเชาวันเสาร เดือนละ 2 คร้ัง นับวาเปนกิจกรรมที่เสริมสรางสุขภาพ
ใหแข็งแรงโดยมีการเดินเปนกิจกรรมการออกกําลังกาย ขณะเดียวกันก็ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในดานตางๆ ไปดวย ทําใหเกิดสานสัมพันธที่ดีตอกันระหวางคนในชุมชนและรวมไปถึงความสัมพันธ
ระหวางเจาหนาที่เทศบาลฯกับประชาชนดวย  นอกจากนี้ผูเขารวมกิจกรรมในโครงการนี้ยังไดรับการดูแล
สุขภาพดวย เพราะกอนเขาโครงการนี้จะมีการวัดสุขภาพเกี่ยวกับระดับไขมัน ความดันโลหิต ระดับ
น้ําตาล/ เบาหวาน และเมื่อออกกําลังกายไปแลว 3 - 4 เดือน ก็ใหไปวัดสุขภาพอีกครั้ง เพื่อดูวาสุขภาพนั้น
เปนอยางไร 

4.2.2 โครงการจัดงานสงทายปเกา - ตอนรับปใหม 
 

4.3 รูปแบบกิจกรรมการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา 
       4.3.1 แหผาขึ้นธาตุ 

   เปนกิจกรรมที่ทําทุกวันมาฆบูชาของทุกปที่ฟนฟูประเพณีดั้งเดิมที่เกี่ยวของกับทาง
ศาสนาโดยคนในชุมชนแตละหมูบานจะทอผาและวาดภาพบนผาที่ทอใหสีสวยงาม เปนการจัดรวบรวม
คนในชุมชน ทุกอาชีพทุกวัย ซ่ึงรวมผูสูงอายุ และคนตางวัย แลวเขาขบวนแหนําผาทอ หรือนําผาที่เตรียม
ไวไปหมที่เจดียที่บรรจุพระธาตุ ที่วัดเขียนบางแกว ซ่ึงเปนสถานที่ประชาชนในอําเภอเขาชัยสน  และ
อําเภอใกลเคียง ใหความเคารพกราบไหวมานานป นับวาเปนกิจกรรมที่ทําใหคนในชุมชน ไดมีโอกาสมา
พบปะสังสรรค มีความสัมพันธกัน ฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม และถือวาไดมีโอกาสมาทําบุญใหญ
ของชุมชน กิจกรรมนี้ถูกฟนฟูขึ้นมา โดยคณะกรรมการบริหารศูนยอเนกประสงคฯ อําเภอเขาชัยสน และ
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ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลฯ ชมรมผูสูงอายุในพื้นที่และ อบต.ตางๆ ที่อยูในพื้นที่เขต
อําเภอเขาชัยสน 

4.3.2 การฟนฟูสอนรํามโนราห ใหกับนักเรียนในโรงเรียน 
4.3.3 จัดทําชุดมโนราหเอง รอยลูกปดโดยรักษาลวดลายของดั้งเดิมไว 
 

4.4 รูปแบบกิจกรรมการปฏิบัติธรรม 
4.4.1 มีการสวดมนตไหวพระและนั่งสมาธิที่ศูนยอเนกประสงคฯ ในวันพระ หรือตอนเย็น 
4.4.2 โครงการอิ่มธรรม - อ่ิมอาหารเปนกิจกรรมที่ทางเทศบาล กับชมรมผูสูงอายุ และศูนย

อเนกประสงคฯรวมกัน โดยทางเทศบาลเปนผูออกงบประมาณและจัดงานให จัดปละครั้ง มีกิจกรรมคือ 
นิมนตพระมาเทศนใหผูสูงอายุฟงเมื่อฟงพระเทศนจบก็มีการทําบุญเลี้ยงเพลพระ ผูสูงอายุที่มาในงานจะ
รวมกันนําเงินไปถวายพระอีก ทําใหผูสูงอายุมีความสุขที่ไดทําบุญ ฟงธรรม และหลังจากนั้นผูสูงอายุ
รับประทานอาหารรวมกัน 

 

4.5 รูปแบบกิจกรรมสวัสดิการและสงเคราะห 
4.5.1 โครงการดูแลผูสูงอายุในชุมชนที่เจ็บปวย 

                 ศูนยอเนกประสงคฯ และชมรมผูสูงอายุจัดเยี่ยมผูสูงอายุที่เจ็บปวยอยูที่บานหรือชวย
ตัวเองไมได 

4.5.2 การใหเงินเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ 
          ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน อําเภอเขาชัยสน ไดประสานงานกับทาง

ชมรมผูสูงอายุและเทศบาลฯ เพื่อใหทราบขอมูลจํานวนของผูสูงอายุที่ยังไมไดรับเบี้ยยังชีพ ทําใหทราบวา
จํานวนผูสูงอายุในเขตตําบลเขาชัยสน มี 583 คน ไดรับเบี้ยยังชีพซ่ึงทางเทศบาลฯเปนผูจายจากแหลง
ตางๆ ดังนี้ 

 รับจากอําเภอเขาชัยสน    = 104 คน 
 รับจากเงินอุดหนุนของเทศบาลฯ   = 124 คน 
 รับจากนโยบายเรงดวนของรัฐบาลชุดปจจุบัน 

 (นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)   = 190 คน 
รวมมีผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพ   = 418 คน 
 

4.6 รูปแบบกิจกรรมการมีงานทําเพื่อผูสูงอายุ 
      ทาง ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีการจัดฝกอบรมวิชาชีพเพื่อใหผูสูงอายุที่ยังสามารถทํางานหรือ

ยังตองการทํางานหารายไดเพื่อตัวเอง ครอบครัว ตลอดจนหาเงินหารายไดเขา ศอสช. ดวย ซ่ึงกิจกรรมที่
อบรมอาชีพไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงาน ทั้งเงินงบประมาณและวิทยากรฝกกิจกรรมที่ทําคือ 

- การทําดอกไมจันทน 
- การทําพวงหรีด 
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- การทําน้ํายาอเนกประสงค 
- การรอยลูกปดในชุดรํามโนราห 

     ผลการสัมภาษณจากบุคลากรที่เกี่ยวของทําใหทราบวาโครงการตางๆ ที่เกิดใน ศอสช. นั้น 
เกิดจากการประชุมรวมกันระหวางเทศบาลฯกับชมรมผูสูงอายุทั้ง 2 ชมรม และศูนยอเนกประสงคฯ หรือ
บางครั้งเปนการเสนอโครงการ กิจกรรมของ ศอสช. หรือชมรมผูสูงอายุ จากกิจกรรมที่กลาวมาขางตน
พิจารณาแลวจะเห็นวาการจัดกิจกรรมของ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีหลายรูปแบบและหลายกิจกรรม ซ่ึง
กิจกรรมเหลานี้จะมีความเชื่อมโยงและบูรณาการทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคมของผูสูงอายุที่มารับ
บริการ และเปนการบูรณาการกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อผูสูงอายุดวย อันนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหดีขึ้น 
 

5. เจาภาพหลักและเงินงบประมาณ/หนวยงานที่เก่ียวของและสนับสนุน 
 เจาภาพหลักท่ีรับผิดชอบและใหการสนับสนุน ศอสช.อําเภอเขาชัยสน นั้น คือ เทศบาลตําบลเขา
ชัยสน ซ่ึงสนับสนุนเงินงบประมาณให ศอสช.อําเภอเขาชัยสน เพื่อทํากิจกรรมตางๆใหผูสูงอายุ และ
สนับสนุนการดําเนินการของศูนยฯใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน วาจางบุคลากรประจําศูนยฯ 1 คน 
เปนเงินงบประมาณปละ 96,000 บาท 
 สําหรับเงินงบประมาณที่นํามาใชในการบริหารศูนยฯนั้น มีแหลงท่ีมาของรายไดคือ 
               เจาภาพหลัก - จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ เทศบาลตําบลเขาชัยสน 

แหลงรายไดอ่ืนๆที่ใหเงินสนับสนุน ไดแก 
               กองทุนผูสูงอายุ   - พิจารณาใหเปนบางโครงการที่ทาง ศอสช.ขอไป 
               กระทรวงหลักอื่น เชน 
               กระทรวงแรงงาน 

- ใหสนับสนุนบางโครงการที่ ศอสช.เสนอ เชน โครงการฟนฟู 
    สืบสานวัฒนธรรมการรํามโนราห และการชื้ออุปกรณวัสดุเพื่อ 
    จัดทําเครื่องแตงตัวมโนราห ในป 2551 ไดรับเงินสนับสนุน  
    เปนจํานวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) 

               การหารายไดจากสมาชิก 
               ของ ศอสช. 

- จัดทําดอกไมประดิษฐ ทําเขม็กลัดติดเสื้อเปนดอกลําดวน 
 

               การรับบริจาคจากผูมี 
               จิตศรัทธา   

- กิจกรรมจัดทอดผาปา หรือรับบริจาค 

  

หากจะกลาวถึงเงินงบประมาณที่ใชจายของ ศอสช. แหงนี้  จากการศึกษาผูวิจัยเห็นวาไมมีปญหา 
เพราะจากการศึกษา อาจกลาวไดวา ศอสช.ที่นี้โดยประธาน ศอสช. อ.บุญรัตน  เกตุสุวรรณ ตลอดจน
สมาชิกในคณะกรรมการบริหารศูนยฯมีวินัยในการใชจายเงิน และรูจักวิธีการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีความโปรงใสทั้งในการใชจายเงินและการบริหารงาน และเนื่องจากผลการบริหารงานของ ศอสช.
อยางโปรงใส และมีประสิทธิภาพ จึงเปนแรงจูงใจที่หลายหนวยงาน และภาคเอกชนเต็มใจใหความ
รวมมือในการทํางาน บริจาคเงินและสิ่งของใหกับ ศอสช. 
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หนวยงานที่เก่ียวของและสนับสนุน ที่สําคัญมีหลายหนวยงาน ดังนี้ 
- โรงพยาบาลเขาชัยสนชวยสนับสนุนดานสถานที่  การใหความรู  การตรวจสุขภาพ ตลอดจน

อุปกรณการออกกําลังกาย 
- กระทรวงหลักที่ใหการสนับสนุน อาทิ 
 - สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง จังหวัดพัทลุง สนับสนุน 
  - ทางวิชาการ แนะนําการเขียนโครงการ เพื่อขอทุนจากกองทุนผูสูงอายุ หรือ 

   จากหนวยงานอื่น มาสนบัสนุนการจัดกิจกรรมของ ศอสช. 
  - ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ควรมี และเหมาะสมกับผูสูงอายุ และคนตางวัย 
     ที่มารับบริการ 
  - ใหความรูเกี่ยวกับการจัดบริการสวัสดิการทางสังคม 
  - ชวยประสานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงหลักอื่นๆ อาทิ  
     กระทรวงแรงงาน  กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการใหบริการ 
     และกิจกรรมที่จัดใหกับผูสูงอายุ 
  - ลงไปเยี่ยมเยียน ติดตามผล และใหคําแนะนํา 
    ฯลฯ 
 - กระทรวงแรงงาน สนับสนุน 
  - การอบรมทางวิชาชีพเพื่อเสริมรายได หรือทําเปนงานอดิเรกใหผูสูงอายุ เชน 
     การทําดอกไมจันทน  น้ํายาอเนกประสงค ฯลฯ 
  - ใหงบประมาณสนับสนุนโครงการฟนฟูสืบสานวัฒนธรรมการรํา และจัดซื้อ 

   อุปกรณวัสดุทําเครื่องแตงกายมโนราห โดยรักษาลวดลายดั้งเดิม 
  ฯลฯ 

- กระทรวงสาธารณสุข ใหการสนับสนุนผานโรงพยาบาลเขาชัยสน สาธารณสุขอําเภอ 
   ฯลฯ 

 - หนวยงานอื่นๆ เชน องคการบริหารสวนตําบล 
  - ประสานรวมทํากิจกรรมเพื่อผูสูงอายุ ทั้งในและนอกศอสช. และชมรมผูสูงอายุ 
  - อุดหนุนงบประมาณชวยจัดทํากิจกรรมบางโครงการ ตามความเหมาะสมของ 

   แตละ อบต. 
- ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงาน (นายก อบต.ทุก  
    อบต. เปนกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษา) 
  ฯลฯ 

 - ผูมีจิตศรัทธา อาทิ ภาคเอกชน ผูมีจิตศรัทธาอื่นๆ ฯลฯ 
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 หนวยงานที่เกี่ยวของที่กลาวมาทั้งหมดนี้ นอกจากจะสนับสนุนในการรวมใหบริการ การจัด
กิจกรรม และการประสานใหความรวมมือแลว บางครั้งก็ยังใหความชวยเหลือดานงบประมาณในบาง
กิจกรรมตามความเหมาะสมดวย 
 

6. ปจจัยท่ีเอ้ือและไมเอ้ือตอการดําเนินการ ศอสช.  
6.1 ปจจัยเอ้ือภายใน ศอสช. 

คณะกรรมการบริหารศูนยฯมีความเขมแขง็ ดงันี ้
                 1) ผูนํา 
                ศอสช. มีผูนํา คือ ประธานศูนยฯที่เขมแข็งมีศักยภาพในการประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ ไดดี ตลอดจนผูนําในชุมชน เนื่องจากเคยเปนครู และเปนผูอํานวยการโรงเรียนมานานป 
จึงเปนที่รูจักของคนในชุมชนทุกระดับเปนอยางดี ประกอบกับมีลูกศิษยที่จบแลวจํานวนมาก จึงทําใหการ
ประสานงานและไดรับการชวยเหลือเปนอยางดีมาก นอกจากนี้บุคลิกภาพของทานเปนคนพูดจริงทําจริง 
ซ่ือสัตย ประนีประนอม มีมนุษยสัมพันธ มีความคิดริเร่ิมและมีมุมมองที่กวางในสถานการณตางๆ 

  2) คณะกรรมการบริหารศูนยฯมีการบริหารงานที่มีความโปรงใสและตรวจสอบได  
(Transparency and Accountability) ในการดําเนินงานทุกดานคือ 

          - ดานขอมูล ทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องทัว่ไปและทางดานการบริหาร  
          - ดานการเงิน 
          - มีการรายงานผลงาน 
          - มีการติดตามผล 

                  3) ในการบริหารงานของ ศอสช. อําเภอเขาชัยสนมีการประสานงานกับเครือขาย
ทุกเครือขายเปนอยางดี ศอสช.แหงนี้มีชมรมผูสูงอายุที่ขึ้นตรงกับ ศอสช. ถึง 43 ชมรม นอกจากนี้มีการ
ประสานกับหนวยงานเจาภาพหลักคือ เทศบาลตําบลเขาชัยสน และหนวยงานที่เกี่ยวของที่ใหการ
สนับสนุนอยางดีเสมอมาคือ โรงพยาบาลเขาชัยสน นายกองคการบริหารสวนตําบลทุกพื้นที่ที่อยูในอําเภอ
เขาชัยสน และผูแทนกระทรวงหลักทั้งในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ 
                 4) มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ซ่ึงประกอบดวยขาราชการประจํา 
ขาราชการการเมืองทองถ่ิน ผูแทนชุมชน ฯลฯ ที่มีศักยภาพในการใหคําปรึกษาแนะนําทั้งที่เปนทาง
วิชาการ ประสบการณและสนับสนุนวัสดุ ส่ิงของและเงิน 
                 5) ในคณะกรรมการบริหารศูนยฯ มีความสัมพันธแบบปฐมภูมิอยางเขมขน คือ ใน
คณะกรรมการบริหารศูนยฯจะเปนผูที่เคยเปนครูเปนศิษยกันมา นอกจากนี้ยังมีสมาชิกของครอบครัวเขา
มารวมดําเนินงาน โดยเปนกรรมการหรือเปนสมาชิกหรือไมไดเปนสมาชิก เชน บุตร ธิดาของกรรมการ
บางทาน ก็ไดใหการสนับสนุนติดตอประสานงานในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ ในสวนที่ตองเกี่ยวของ
กับ ศอสช. ที่บิดา มารดาตนเปนกรรมการที่ ศอสช.นั้น 
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                 6) มีการประสานงานระหวางสมาชิกในศูนยฯ ไดดี ทั้งในการทํากิจกรรมรวมกัน
และการประชาสัมพันธขาวของศูนยฯ ถึงสมาชิกและการสงขาวใหผูสูงอายุในชุมชน 
           7) กรรมการบริหารศูนยฯ ทุกทานมีระดับการศึกษาสูง มีความรู ความสามารถและ
มีประสบการณในการทํางานเปนผูบริหารระดับสูง สวนใหญทานจะมีอาชีพเปนครู มีตําแหนงทางสังคม
สูงกอนเกษียณ เชน ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ประธานสภาวัฒนธรรม ฯลฯ จึงนําประสบการณ
จากการทํางานมาใชในการบริหารดําเนินงานภายในศูนยฯ ใหพัฒนาไปไดดี 
  

6.2 ปจจัยเอ้ือภายนอก ศอสช. 
6.2.1 เจาภาพหลัก : องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบลเขาชัยสน 

     ไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ ทต.เขาชัยสน ทั้งผูบริหารคือ นายก 
เทศมนตรี ไดเห็นความสําคัญของผูสูงอายุ จึงไดใหการสนับสนุนเปนอยางดีในหลายดาน นอกจาก
ผูบริหารแลว ขาราชการสวนทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็ไดใหความสําคัญตอผูสูงอายุ 
ดังนั้นทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมจะไดรับความรวมมือเปนอยางดี 

6.2.2 สวนราชการใหการสนับสนุนและความชวยเหลือเปนอยางดใีนทุกกิจกรรม เชน 
โรงพยาบาลเขาชัยสน ผูแทนกระทรวงหลักอาทิ พมจ.จังหวัดพัทลุงใหการสนับสนุนดังนี้ 

          - ใหคําแนะนําในโครงสรางการบริหาร ศอสช. 
            - ประสานงานระหวางศูนยฯกับหนวยงานในระดบัจังหวดั 

          - ใหขอมูลที่ศูนยฯควรทราบเกี่ยวกบัผูสูงอายุ และเรื่องที่จะเปนประโยชนตอ 
             ศูนยฯ และผูสูงอาย ุ
          - ประสานงบประมาณใหกับศูนยฯ 
          - ใหคําแนะนําในการเขียนโครงการเพื่อขอเงินอุดหนุนจากกองทุนผูสูงอายุ 

   สําหรับกระทรวงแรงงานใหการสนับสนุนในดานการฝกอบรมสมาชิก หรือเงินทุนอุดหนุนให
ทํากิจกรรมในบางโครงการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน ขอมา เชนการจัดทําชุดรํามโนราหที่รักษาลวดลาย
เกาไว 

6.2.3 นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯมีความชัดเจนในการจัดตั้งโครงการนํา 
รอง ศอสช. โดยที่บางสวนของนโยบายกําหนดให ศอสช. ตองมีกิจกรรมและกิจกรรมนั้นตองมีเปาหมาย
ชัดเจนทําใหศอสช.อําเภอเขาชัยสนมีการกําหนดกิจกรรมในการปฏิบัติที่ชัดเจน และสอดคลองกับ
นโยบาย และความตองการของผูสูงอายุ 

6.2.4 งบประมาณที่สนับสนนุไดจากหลายทาง 
  - องคกรปกครองทองถ่ิน คือเทศบาลตําบลเขาชัยสน และ อบต.ทุก อบต.ใน 
    อําเภอเขาชยัสน 
  - สวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ และที่ชวยสนับสนุน 

                          - พึ่งตนเอง โดยจดักิจกรรมหารายได และรับบริจาค 
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6.2.5 การไดรับความไววางใจและรวมมือจากชุมชน   
              จากการทํางานของประธานและคณะกรรมการบริหารศูนยฯ อยางเขมแข็ง จึง

ไดรับการไววางใจจากประชาชนทั่วไป และตัวผูสูงอายุดวย ทําใหมีสวนสรางแรงจูงใจกับคนในชุมชนได
ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคาในผูสูงอายุ จึงไดใหความสนับสนุนและรวมมือกับกิจกรรมของ 
ศอสช.อยางดีเสมอมา 

 

7. ปญหาที่พบและแนวทางแกไข 
 ปญหาของ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน สรุปไดดังนี้ 

1. พื้นที่ของอาคารไมเพียงพอตอการรองรับสมาชิกและกิจกรรม เนื่องจากปจจุบัน ศอสช.อําเภอ
เขาชัยสนมีการขยายการใหบริการและกิจกรรมเพิ่มขึ้น ดังนั้นเวลาที่มีการทํากิจกรรมพรอมกันทําให
สถานที่ไมเพียงพอกับผูมารับบริการและการทํากิจกรรมทุกอยาง อีกประการหนึ่งคือ เมื่อมีการประชุม
ประจําเดือนสมาชิกจะมาพรอมกัน ทําใหสถานที่คับแคบไมสะดวกในการประชุม ทาง ศอสช.ไดคิดหา
แนวทางในการแกไขโดยการจะขยายพื้นที่จากอาคารเดิมออกไปอีกทางตะวันออกของอาคาร แตยังติดขัด
ในเรื่องงบประมาณ 

2. สมาชิกมาประชุมไมครบ เวลาที่มีการประชุมใหญประจําเดือน โดยจัดเดือนละครั้งสมาชิกมัก
มาประชุมไมครบ เคยมีมานอยเพียง 80 คน จาก 300 คน ทางคณะกรรมการแกไขปญหาโดยสราง
แรงจูงใจ เชน 

 - จัดรถรับสงสมาชิกที่อยูไกล แตจัดใหเฉพาะวันประชุมใหญ โดยประสานกับทาง
เทศบาล 

 - มีการจัดกิจกรรมพิเศษ เชน ใหที่ใตเกาอี้มีรางวัลติดไว ใครนั่งและดูที่ใตเกาอี้ ถาใครนั่ง
เกาอี้ที่มีเบอรที่อยูขางใต ก็จะไดรางวัลนั้นไป เชน ชุดถวยกาแฟ พัดลม ฯลฯ ซ่ึงของรางวัลนี้ไดรับบริจาค
จากผูใจบุญมีจิตศรัทธามอบให  

 - เชิญบุคคลที่เปนที่สนใจของผูสูงอายุ มาเปนวิทยากรใหความรูในเชิงพูดคุย เชน นักจัด
รายการวิทยุประจําทองถ่ิน ซ่ึงเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไป 

 ปจจุบันไมมีปญหาดังกลาวแลว สมาชิกมาประชุม และมารวมกิจกรรมที่ ศอสช.นี้อยาง
พรอมเพรียง 

3. ผูสูงอายุบางทานเคยมารวมกิจกรรมกับ ศอสช.ประจํา แตปจจุบันอายุมากและสุขภาพรางกาย
ไมเอื้ออํานวย มาไมสะดวกก็ไมไดมา จะมีความรูสึกเหมือนถูกทอดทิ้ง ทาง ศอสช.ไดแกไขปญหา ดังนี้  

 - ทาง ศอสช. ไดประสานกับทางเทศบาลขอรถไปรับเปนกรณีพิเศษ 
 - มีการศึกษาหาขอมูลเพื่อทราบสาเหตุวาบางทานทําไมไมมารวมกิจกรรมโดยประสาน

กับ อสม. เพื่อทราบปญหาของผูสูงอายุในชุมชนและรายงานใหเทศบาลทราบดวย 
4. การสงเสริมอาชีพของผูสูงอายุยังขาดวิทยากรที่จะมาสอนเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรแบบที่ไมยุงยากซับซอน เชน ทําตั้งฉาย  เพราะมีการปลูกผักกาดขาว 2-3 ราย ตองการทําการ
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แปรรูปดังกลาวยังแกไขไมได ทีมวิจัยไดแนะนําใหติดตอกับทางสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เชน เคหกิจเกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัดหรืออําเภอ ที่มีสาขาเกี่ยวกับทางดานคหกรรม
ศาสตร หรือการแปรรูปนาจะพอชวยได 

5. กรรมการบางทาน มีความเปนหวงผูที่จะมาสืบทอดการดําเนินงานตอไปในขางหนาวาจะมใีคร
ที่จะขึ้นมาแทนผูบริหารชุดนี้ไดบาง ตองการมีคนมาทํางานสืบทอดและตองเขมแข็งเหมือนกับผูบริหารที่
บุกเบิกและปจจุบันที่เปนอยู 

    ปจจุบันทางศูนยฯไดชักชวนใหผูตางวัยที่มีอายุ 50-55 ป มาเขารวมกิจกรรมภายในศูนยฯ และ
พยายามชวยเขามาเปนกรรมการในศูนยฯ จะไดเกิดการเรียนรูและซึมซับตอคุณคาของศูนยฯที่มีตอ
ผูสูงอายุในชุมชน และพยายามสรางใหเกิด sense of belonging ในตัวของคนที่เขามาใหมใหรัก ศอสช. 
แหงนี้ ดังนั้นในอนาคตคณะกรรมการดําเนินการศูนยฯ ไมจําเปนตองเปนผูสูงอายุทั้งหมด อาจเปนคนตาง
วัย ที่คละกันโดยมีผูอายุ 50-55 ป และวัยหนุมสาวที่สนใจจะมาทํางานตรงนี้ก็ได 

 

8.  ความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ ศอสช.ท่ีผานมา 
ผลการศึกษาจากหลายทานไดใหความเห็นวา การตั้ง ศอสช. เปนการตั้งสถาบันที่สนับสนุนการ

ดูแลผูสูงอายุ และผูแทนจากหลายหนวยงานนอกเหนือไปจากหนวยงานที่อยูในพื้นที่ เชน ผูแทน
กระทรวงแรงงาน  สํานักงาน พมจ.  สาธารณสุขอําเภอ  และผูแทนจากศึกษาธิการอําเภอ เห็นวาการตั้ง
ศูนยฯ นี้เปนสถาบันหนึ่งที่จะชวยดูแลและใหบริการสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุในทุกอาชีพและทุกฐานะ
ได และไดใหความเห็นตรงกันวาในระยะที่ผานไป 2 ปนั้น ศูนยฯนี้นับวาเติบโตอยางรวดเร็วและมีการ
พัฒนากาวหนาไปอยางมั่นคง ทั้งนี้มาจากการไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
อยางมากและอยางดียิ่ง เนื่องมาจากผูบริหารและเจาหนาที่เห็นความสําคัญและคุณคาของผูสูงอายุ 
โดยเฉพาะทานนายกเทศมนตรี ทานไดสนับสนุนกิจกรรมโครงการตางๆ ที่เปนการเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตทุกดานของผูสูงอายุในชุมชน 

นอกจากเจาภาพหลักคือ เทศบาลตําบลเขาชัยสน ภายใตองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการ
สนับสนุนแลว โรงพยาบาลเขาชัยสนก็เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่มีสวนเปนกําลังสนับสนุนและผลักดันให
เกิดศูนยฯขึ้น จนศูนยฯเขมแข็ง นอกจากหนวยงานภาครัฐไดใหการสนับสนุนแลว ปจจัยหนึ่งที่ทําให
ศอสช.อําเภอเขาชัยสนเติบโตเปนปกแผนอยางมั่นคงพอสมควรก็คือ ตัวคณะกรรมการบริหารศูนยฯและ
สมาชิกศูนยฯ เองที่มีความรูสึกเปนเจาของจึงเขามามีสวนรวมในการชวยคิด ชวยทํา ชวยกันดูแลและ
พัฒนาศูนยฯนี้อยางดี 

ปจจุบันนี้ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน มีความเจริญกาวหนาและเขมแข็งอยางยั่งยืน สมควรที่จะขยาย
ผลออกเปนเครือขายออกไป โดยทําภายในจังหวัดพัทลุงกอน แลวจึงขยายไปยังจังหวัดใกลเคียง ใน
ปจจุบันทางจังหวัดและภาคประชาชนจะมีการขยายโครงการ ศอสช. ใหไปเปดที่อําเภอควนขนุนนับวา
เปนการเปดโครงการนํารองของ ศอสช.ในพัทลุง ภายใน 2 ปที่ประสบผลสําเร็จอยางงดงาม 
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9. อนาคตที่ควรจะเปนของ ศอสช. 
ผลการศึกษาจากมุมมองหลายบุคคลที่เกี่ยวของสรุปไดดังนี้ 
9.1 ดังที่กลาวไวขางตนวาในการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฯนี้ ปจจุบันมีแต

ผูสูงอายุที่กอตั้งศูนยฯ จึงเริ่มมีการปรึกษาและหารือพิจารณาในคณะกรรมการดวยกันวา ตองมีการสราง
คนรุนใหมขึ้นมาแทนผูสูงอายุชุดเกา เพื่อสานงานของศูนยฯตอไปใหได ซ่ึงคนรุนใหมนี้ จากการ
สัมภาษณคณะกรรมการศูนยฯเห็นวาควรรับคนที่มีอายุยังไม 60 ป อาจเปนคนที่มีอายุ 50 -55 ป ใหเขามา
ทํางานกับศูนยฯเพื่อใหเกิดการเรียนรูแนวคิดของศูนยฯ  และฝกประสบการณในการบริหารงานและรูจัก
เครือขายท่ีเก่ียวของจะไดมีการประสานงานในอนาคตไดดี  นอกจากนี้การเปดโอกาสใหคนตางวัยที่เปน
รุนหนุมสาวเขามาทํากิจกรรมรวมกันกับผูสูงอายุ  จะทําใหเกิดสัมพันธภาพระหวางคนวัยหนุมสาว  
เยาวชนกับผูสูงอายุไดดีอีกทางหนึ่งดวยโดยอาจเชิญเขามาเปนกรรมการบริหารศูนยฯหรือใหเปน
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนยฯก็ได 

9.2 ขณะนี้พื้นที่ภายในอาคารศูนยฯคับแคบมาก ศูนยฯมีความตองการไดงบประมาณมาชวยใน
การขยายพื้นที่อาคาร จึงพยายามหารายไดเปนงบประมาณเพื่อขยายพื้นที่อาคารของศูนยฯออกไป โดยมี
การวางแผนที่จะจัด และปรับปรุงสถานที่บริเวณบอน้ํารอนเขาชัยสนซึ่งอยูหางจากตัวศูนยฯไมมากนักให
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ และนําสินคาพื้นเมือง (OTOP) ที่มีคุณภาพไปวางจําหนาย และฝกเยาวชนใน
ชุมชนมาเปนมัคคุเทศกนอย 

9.3 ควรมีการขยายผลของการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จในครั้งนี้ออกไปในพื้นที่อ่ืนๆ ที่มี
ความพรอมที่จะรองรับการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ 

9.4 เนื่องจากจํานวนผูสูงอายุจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นศูนยฯอาจจะตองมีการเตรียมความพรอมใน
การขยายศูนยอเนกประสงคฯไปในพื้นที่อ่ืนๆ ใหเปนศูนยบริวาร หรือสาขาก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเลือก
พื้นที่ และใครจะเปนเจาภาพหลักที่มีความพรอมในการสนับสนุนได 

9.5 ในอนาคตกระทรวงแรงงานจะตองเขามามีบทบาทมากขึ้น เพราะผูสูงอายุตองมีมากขึ้น 
ผูสูงอายุบางกลุมไมมีรายได แตรางกายยังแข็งแรง ที่จะทํางานที่เหมาะสมได ดังนั้นกระทรวงแรงงาน
จะตองจัดเตรียมการหางานหรือฝกอบรมวิชาชีพใหผูสูงอายุทํา วัตถุประสงคคือใหผูสูงอายุมีอาชีพ และมี
รายไดชวยเหลือตัวเอง 

9.6 กระทรวงแรงงานตองจัดหางานใหเหมาะสมกับผูสูงอายุที่เกษียณอายุแลว แตมีความรู 
ความสามารถ ควรเรียนเชิญทานมาเปนวิทยากรใหกับผูสูงอายุวัยเดียวกันได หรือเปนวิทยากรถายทอด
องคความรู (สมัยใหม/ภูมิปญญาทองถ่ิน) ใหกับบุคคลตางวัย เชน เยาวชน นักเรียนในโรงเรียน เปนตน 

 

10. สรุปประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณเชิงลึก 
10.1 ตองสรางบุคคลรุนใหมซ่ึงเปนผูสูงอายุเหมือนกันที่จะมาทํางานตอเนื่องจากรุนเกาๆ เปนสิ่ง

ที่ชมรมผูสูงอายุและศูนยอเนกประสงคฯ จะตองตระหนักและเตรียมความพรอมของบุคคลเหลานี้มา
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รองรับ เพื่อไมใหเกิดชวงหางหรือชวงขาดหายไป (GAP) เพราะหากสรางคนกลุมนี้ไดพรอม ก็จะมีบุคคล
ที่จะเขามาทํางานแทนที่ตอเนื่องได 
 10.2 เร่ืองของผูสูงอายุ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับทางวัฒนธรรมของไทยเรามาชานาน 

10.3 แนวคดิในการจัดบริการสวัสดิการทางสังคมในรูปแบบ ศอสช. นั้นเห็นดวย เพราะมี
ความสําคัญดังนี้ 

- เปนจดุศูนยรวมของผูสูงอายุทุกอาชีพ ทกุชนชั้นและสามารถเขาถึงไดดีดวยกจิกรรม 
- เปนที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูของคนวัยเดียวกนัและตางวัย 
- เปนที่สะสมองคความรู และถายทอดภมูิปญญา 

10.4 การนําเยาวชนเขามารวมในโครงการ ศอสช.นั้นยังไมไดคิดจดัทํา เพราะเหน็วายงัไมถึงเวลา 
เนื่องมาจากกิจกรรมยังไมมากพอ ที่เปนอยูก็ดีแลว 

10.5 ศูนยฯมีความเขมแข็งและพัฒนามาก เห็นวาตองมีการขยายสมาชกิเครือขายกระจายออกไป 
 

11. ขอสรุปจากผลการวิจัย 
 11.1 จากการดาํเนินงานของการจัดตั้ง ศอสช.อําเภอเขาชัยสน นับไดวาผานกระบวนการขั้นตอน
การจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ  จนบรรลุผลการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จไดอยางดี 

11.2 จากการศึกษาโครงการนํารองศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนอําเภอเขาชัยสน 
เปนโครงการที่ดําเนินการมาเปนเวลาเกือบ 3 ปนั้น (2549-2552) พบวา ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี อาจ
กลาวไดวา ควรเปนศูนยฯนํารองที่นําไปเปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) ในดานการจัดการบริหารที่ดี
ของ ศอสช.ใหกับศูนยฯ อ่ืนปฏิบัติตามได โดยใชฐานแนวคิดในการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ ดังนี้ 

 - เกิดจากฐานของชุมชน (Community-base Approach) 
 - ในการทํางานใชแนวคิดการพัฒนาโดยความเปนหุนสวน (Partnership) ระหวางรัฐกับ 
    ประชาชนในทองถ่ิน ตลอดจนทุกภาคสวน เขามามีสวนในการบริหารจัดการ 
 - มีการรวมมือกันในทุกภาคสวน เพื่อเปาหมายเดียวกัน (Collaboration) 
 - สมาชิกมีสวนรวมสูงในการดําเนินกิจกรรม (Participation) 

 

         และนอกจากนี้ยังมีองคประกอบที่ทําใหเกิดการจัดการบริหารที่ดี ซ่ึงมาจาก 
- ผูนํา 

  - การบริหารงานของคณะกรรมการการดําเนินงาน 
- การประสานงานของ พมจ. กับหนวยงานกระทรวงหลักและองคกรปกครองสวน 
  ทองถ่ิน ในเรือ่งการดําเนินงาน ดานความรูวิชาการ และงบประมาณ 
- ไดรับการสนับสนุนนอกเหนือจากเจาภาพหลัก กระทรวงหลักตางๆแลว ยังไดรับการ 
   สนับสนุนจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของ และทุกภาคสวนของชุมชน 

 11.3 นับวา ศอสช.อําเภอเขาชัยสนไดบรรลุผลสําเร็จในแนวทางหนึ่งที่โครงการนํารองซึ่งทาง
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯไดกําหนดไววา “ การจัดทําโครงการนํารองนี้จะไมใชงบประมาณของ
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สวนกลาง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ แตจะใหอยูภายใตการดูแลและงบประมาณของเจาภาพหลักท่ี
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นของแตละพื้นท่ีท่ีรับไป” ซ่ึงในพื้นที่อําเภอเขาชัยสน คือ ศอสช.อําเภอเขา
ชัยสน ไดดําเนินการปฏิบัติไดตามแนวทางของนโยบายของรัฐไดตามเปาหมายที่วางไว 
 11.4 ความสําเร็จของ ศอสช. นอกจากทรัพยากรมนุษยซ่ึงเปนทุนทางสังคมแลวยังไดรับการ
สนับสนุนจากทุนทางสังคมที่เปนสถาบันที่เกี่ยวของเปนอยางดียิ่งโดยเฉพาะเจาภาพหลักคือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเทศบาลตําบลเขาชัยสน กระทรวงหลัก โดยเฉพาะ พมจ. และขาราชการของ
กระทรวง พม. ที่เห็นความสําคัญ และมีการติดตามแนะนําแลว หนวยงานหลักอื่นๆ และหนวยงานที่
เกี่ยวของไดเห็นความสําคัญของผูสูงอายุ ไดใหความรวมมือและการสนับสนุนทางงบประมาณ และ
กิจกรรมเปนอยางดี 
 

2.7 สถานภาพของ ศอสช. เพชรทองคาํ แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

1. การกอตั้ง ศอสช.  
ชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา  ไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536   

 ในระยะเริ่มกอตั้ง  ชมรมตองอาศัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กของชุมชนเพชรทองคําเปนสํานักงาน และ
สถานที่ดําเนินกิจกรรมโดยมีกิจกรรมเดือนละ 1 คร้ัง  การใชสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนทั้ง
สํานักงานและสถานที่ประกอบกิจกรรมตางๆ ของชมรมฯ ทําใหไมสะดวกทั้งแกชมรมฯ และศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ตอมาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2543 นายจันทร-นางละมัย  วงษมาเกษ ไดมอบที่ดิน 54 ตารางวา 
มูลคา 590,000 บาท เพื่อใชเปนสถานที่กอสรางอาคารชมรม และในปเดียวกันนั้นเองคณะกรรมการและ
สมาชิกชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา ไดรวมกันระดมทุนกอสรางอาคารและซื้ออุปกรณเปนเงินทั้งสิ้น 
987,500 บาทถวน การกอสรางแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2543 และไดมาอยูในอาคารนี้ใชเปนที่ทํางาน
อยางถาวรของชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2543 เปนตนมาและมีฐานะเปนสาขา
สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ ประจําเขตบางขุนเทียนดวย  

จากการบริหารงานที่มุงใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิกชมรมฯ อยางแทจริง จึงทําใหมีสมาชิก
เพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการบริหารชมรมฯ จึงเห็นควรสรางความมั่นคงและความมั่นใจใหแกสมาชิกดวย
การใหหนวยงานของรัฐเขามามีสวนใหคําแนะนํา ชวยเหลือ คณะกรรมการบริหารชมรมผูสูงอายุเพชร
ทองคําจึงไดมอบที่ดินและอาคารใหแกกรมประชาสงเคราะห (ปจจุบันคือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ) และไดประกอบพิธีเปดปาย “ศูนยบริการผูสูงอายุเพชรทองคํา กรม
ประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” โดยมีพันเอกพิเศษ จีระศักดิ์  เจริญวัลย  
ประธานชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา  และประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ ประจําเขต
บางขุนเทียน  เปนผูบริหารศูนยบริการผูสูงอายุเพชรทองคํา  และชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา จนถึง
ปจจุบัน ปจจุบันชมรมมีสมาชิกผูสูงอายุ  225  คน  เปนชาย 59 คน  เปนหญิง 166  คน   
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 ชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา นับเปนชมรมที่มีความเขมแข็งในดานการมีสวนรวมและเสียสละของ
ชุมชนและการพึ่งตนเอง โดยไมไดอาศัยความชวยเหลือจากภาครัฐมากนัก เห็นไดจากการกอตั้งชมรม
ไดรับการสนับสนุนจากผูนําในทองถ่ิน และสมาชิกชุมชนที่ชวยบริจาคทรัพยสินกอสรางอาคาร และซื้อ
อุปกรณเปนเงินจํานวนมาก ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนที่ดีที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการพึ่งตนเอง และความ
พรอมของชุมชน  
 ชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา ไดรับการคัดเลือกเปนศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนนํา
รองในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ ซ่ึงที่มาของการเลือกชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํานั้น แตเดิมศูนยผูสูงอายุ
ดินแดงไดรับการคัดเลือกใหเปนศูนยฯนํารอง เพราะกทม.จะปรับปรุงใหเปนศูนยบริการครบวงจร และมี
งบประมาณสนับสนุนจํานวนมาก แตตอมาศูนยผูสูงอายุที่ดินแดงมีความไมพรอมดานการออกแบบและ
ดานอื่นๆ ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดตั้งตามกรอบเวลาที่กําหนดได กรุงเทพมหานครและสํานัก
สงเสริมและพิทักษผูสูงอายุจึงไดพิจารณาสถานที่อ่ืนๆที่มีความพรอมในขณะนั้น  ซ่ึงชมรมผูสูงอายุเพชร
ทองคําไดรับการพิจารณาวามีความพรอมมากที่สุด 

ไดเร่ิมมีการประชุมชี้แจงกับคนในชุมชน โดยทําความเขาใจในการจัดตั้ง ศอสช. กับผูเกี่ยวของ
เปนลําดับในชวงแรก  ซ่ึงชุมชนตางใหความเห็นชอบในการจัดตั้ง ศอสช.ในพื้นที่นี้ โดยมีชมรมผูสูงอายุ
เพชรทองคําเปนกลไกในการขับเคลื่อน แตการดําเนินการขาดชวงไปทําใหไมเกิดความตอเนื่อง ใน
ปจจุบันคณะกรรมการชมรมฯ ไดนําเสนอเรื่องขอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ศอสช. (ยื่นไปปลายป 2551 
และตนป 2552) ไปถึงเขตบางขุนเทียน เพื่อที่จะไดมีคณะกรรมการที่เปนทางการที่จะสามารถยกราง
กฎระเบียบของ ศอสช.และดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ตอไปได  ในขณะเดียวกันเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ (ฝาย
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม) ของเขตบางขุนเทียน ยังไมมีความชัดเจนในเรื่องอํานาจหนาที่ในการ
ออกคําสั่ง ประกอบกับมีภารกิจแทรกซอนตลอดเวลา ทําใหการดําเนินงานขาดความตอเนื่องไประยะหนึ่ง 
สงผลใหการจัดตั้ง ศอสช.เพชรทองคํายังไมแลวเสร็จ จึงถือวาในกรุงเทพมหานครฯ ยังไมมีการจัดตั้ง
ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน เนื่องจากการกอตั้งเปนเพียงอยูในขั้นมีการติดตอเพื่อชี้แจง
แนวคิดของการจัดตั้ง ศอสช. เทานั้น แตยังไมมีการดําเนินการกิจกรรมท่ีเปนของ ศอสช. และยังไมมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ดังนั้นการดําเนินกิจกรรมจึงเปนในนามของชมรมผูสูงอายุเพชร
ทองคําเทานั้น แตอยางไรก็ตามการวิจัยนี้ยังถือวาชมรมผูสูงอายุแหงนี้ยังคงอยูในโครงการนํารองการ
จัดตั้ง ศอสช. เพราะชมรมฯยังคงดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบของ ศอสช. เพียงแตยังไมมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนยฯเนื่องจากปจจัยบางประการ งานวิจัยนี้ถือวา ศอสช.กทม.เพชรทองคําเปนเพียง
ไมผานขั้นตอนการจัดตั้ง แตมีผลการบริหารงานและการดําเนินกิจกรรมที่ตอเนื่อง ถึงแมจะอยูภายใต
ชมรมผูสูงอายุฯ 

ดังนั้นขอมูลตั้งแต ขอ2 - ขอ6 ดังตอไปนี้ ผูวิจัยขอเสนอผลการสํารวจจากขอมูลของชมรม
ผูสูงอายุเพชรทองคํา ทั้งที่เปนอยูในโครงการนํารอง ศอสช. เพื่อใหทราบสถานภาพโดยทั่วไป ดังนี้ 

 
 



 304 

2. สถานที่ตั้งอาคาร 
ตั้งอยูท่ี 77/665 หมูที่ 5 ถนนพระรามที่ 2  แขวงแสมดํา  เขตบางขุนเทียน  กทม. 
ท่ีทําการ ของชมรมผูสูงอายุเปนอาคารชั้นเดียวสามารถรองรับผูมารวมกิจกรรมไดพรอมกันไม

เกิน 50 คน เนื่องจากสถานที่คอนขางคับแคบทําใหเปนขอจํากัดในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองอาศัยความ
รวมมือกับชุมชนหมูมาก ผูมารวมกิจกรรมสวนใหญเดินมาจากที่พักอาศัยของตนเอง ที่ทําการชมรมอยูใน
ถนนซอย ซ่ึงเปนซอยไมกวางนักไมมีที่จอดรถยนตเปนสัดสวน 

อุปกรณ ภายในชมรมที่สามารถใหบริการสมาชิก ไดแก  อุปกรณกีฬา  เชน  จักรยาน  โยนหวง   
ปาเปา 

นอกจากนี้ชมรมมีอุปกรณของใช  ประเภทเครื่องครัว เชน ถวยชาม แกว โตะ เกาอี้จํานวน
พอเพียง  สําหรับใหสมาชิกยืมนําไปใชในการจัดงานที่บานของตนได  สําหรับอุปกรณดานสุขภาพ
จําพวกรถเข็น  ไมเทา  ใหโอกาสสมาชิกที่จําเปนตองใช ยืมไปใชที่บานได   

สวนเครื่องออกกําลังกายที่มีอยูที่ชุมชนมีไมกี่ประเภทและอยูในสภาพคอนขางเกา  และดูเหมือน
จะใชประโยชนไมคอยได  อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่เขตบางขุนเทียนทําใหทราบวา  
เขตบางขุนเทียนไดตั้งงบประมาณที่จะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  เครื่องออกกําลังกายใหแกทางชมรมในป 2552
ไวแลวจํานวนหนึ่ง (ในชวงระยะเวลาลงพื้นที่ (พฤษภาคม 2552) ยังไมมีการดําเนินการเรื่องดังกลาว) 
 

3. คณะกรรมการบริหาร ศอสช. 
การบริหารงานของ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา  ในปจจุบัน ศอสช. กทม.เพชรทองคําบริหารงาน  

โดยชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา เพราะยังไมมีความชัดเจนในเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการศอสช.กทม.
เพชรทองคํา ตามที่กลาวขางตน  ดังนั้นการดําเนินงานในปจจุบันเปนการดําเนินการโดยคณะกรรมการ
ของชมรมผูสูงอายุหมูบานเพชรทองคํา ซ่ึงชมรมฯ มีคณะกรรมการ จํานวน 24 คน  ที่ปรึกษา 2 คน โดย
พันเอกพิเศษ  จีระศักดิ์  เจริญวัลย  เปนประธานคณะกรรมการ  คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง 2 
ป การทํางานของคณะกรรมการจะรวมประชุมในวันอาทิตยในสัปดาหแรกของทุกเดือน ซ่ึงในวันประชุม
สมาชิกดังกลาวจะมีกิจกรรมคือ ทําบุญเลี้ยงพระเพล และหลังจากทําบุญก็รับประทานอาหารรวมกัน 
หลังจากนั้นคณะกรรมการจะมีการประชุมเกี่ยวกับการดําเนินการ และมีการวางแผนทํากิจกรรม 

จํานวนสมาชิก ปจจุบันชมรมฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น 225 คน  เปนชาย 59 คน  หญิง 166 คน  อายุมาก
ที่สุด  ชาย 88 ป  หญิง 90 ป  อายุนอยที่สุด ชาย 53 ป  หญิง 48 ป  และมีสมาชิกที่มีอายุต่ํากวา 50 ป 
จํานวน 11 คน ในจํานวนนี้ พบวา เปนเพศหญิงมากกวาเพศชายถึง 3 เทาในทุกชวงอายุ  อาจกลาวไดวา
สมาชิกของชมรมผูสูงอายุแหงนี้มีเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
 

4. การดําเนินการและกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ กทม.เพชรทองคํา 
กิจกรรมของชมรมฯแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมรอง 
4.1 กิจกรรมหลัก เปนกิจกรรมที่ชมรมฯจัดขึ้นเปนประจํา มีการกําหนดเวลาที่แนนอน ดังนี้  
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- การทําบุญถวายภัตตาหารเพลในวันอาทิตยสัปดาหแรกของทุกเดือน  
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ เชน วันที่ 12 สิงหาคมทุกปจะมีกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จ

พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ วันที่ 5 ธันวาคมทุกปจะมีกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว   

- กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีสงกรานต กิจกรรมวันผูสูงอายุ 
ประเพณีถวายเทียนพรรษา  

- ประชุมใหญสามัญประจําปในเดือนธันวาคมของทุกป และเลี้ยงอาหารสมาชิกชมรม
เปนประจําทุกป  

- และจัดกิจกรรมตางๆเพิ่มเติมตามโอกาสและเหตุการณ เชน รวมใจถวายอาลัยแด
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรเสด็จสวรรคาลัย เปนตน 

4.2 กิจกรรมรอง เปนกิจกรรมที่ชมรมฯจัดขึ้นมาทําเฉพาะกลุม หรือทําเปนครั้งคราวตามความ
สมัครใจของผูสูงอายุ  ดังนี้   

- กิจกรรมทําวัตรเย็น นั่งสมาธิทุกวันพระ   
- กิจกรรมออกกําลังกายตอนเย็นวันจันทร - วันเสาร   
- พาสมาชิกไปรวมงานกับหนวยงานภายนอก เชน ไปรวมงานวันผูสูงอายุแหงชาติ ไป

ทัศนศึกษารวมกับบานบางแค 2  และฝายพัฒนาเขตบางขุนเทียน   
- กิจกรรมสงเสริมดานสุขภาพอนามัย เชน จัดใหมีการตรวจวัดความดันโลหิตและเจาะ

หาน้ําตาลในเลือดจากปลายนิ้ว  เมื่อพบผูมีภาวะเสี่ยงจะแนะนําใหไปพบแพทยที่ศูนยสาธารณสุขหรือ
โรงพยาบาลใกลบาน  

- ทางชมรมฯไดประสานงานกับหนวยบริการทางการแพทยจากภายนอกมาใหบริการ
สมาชิก เชน โรงพยาบาลบานแพว  ศูนยสาธารณสุข 48  ของกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลพระราม2  
และโรงพยาบาลหัวเฉียว  เปนตน 

นอกจากนี้ชมรมฯไดจดัสวัสดิการและการสงเคราะหใหแกสมาชิก โดยเก็บเงินจากสมาชิกเปนคา
บํารุงชมรมปละ 100 บาท ซ่ึงสมาชิกจะไดรับสวัสดิการ ดังนี้ 

- เมื่อสมาชิกเจ็บปวยประเภทผูปวยในของสถานพยาบาลทุกแหง ตั้งแต 3 คืนขึ้นไป    
    กรรมการชมรมจะไปเยี่ยมพรอมมอบสิ่งของหรือเงินเยี่ยมไข  คร้ังละ 500.00 บาท   
- เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม ชมรมฯจะรวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ 1 คืน 
- จัดทัศนศึกษาในราคาประหยัดหรือไมเสียคาใชจาย 
- บริการใหยมือุปกรณงานทําบุญ/งานสรางสรรค โดยเสียคาบํารุงในอัตราที่ไมสูงนัก  
    (ขั้นต่ํา 100 บาท) 
- บริการใหใชสถานที่ของชมรมฯ เปนที่พบปะ  ชุมนุมสังสรรค  ออกกําลัง  ทําบุญ   
    และนันทนาการ 
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- ในรายที่สมาชิกยากจน ซ่ึงมีจํานวน 5 ราย ทางชมรมขอความชวยเหลือไปยังศูนย 
   คุมครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 12 (ศูนยเขต 12*) กรุงเทพมหานคร ซ่ึงทางศูนยเขต 12  
   ไดประสานไปที่มูลนิธิทอมปสัน  จัดขาวสารใหรายละ 2 ชุด เปนประจําทุกเดือน 

จะเห็นไดวา คณะกรรมการไดมุงมั่นบริหารงานตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุขึ้น  
โดยจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพ  อนามัย  ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของประเทศ ใหสมาชิกมีโอกาสพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ประสบการณ
ทางสังคม  เศรษฐกิจ  การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้มีสวัสดิการใหการชวยเหลือในดานตางๆ 
ขณะเดียวกันก็มีการสนับสนุนใหผูสูงอายุชวยเหลือตนเองดวย และนําสมาชิกใหเขารวมกิจกรรมของ
ชมรมอันเปนสาธารณกุศลที่เปนประโยชนแกตนเองและสวนรวม สงเสริมความสามัคคีแกสมาชิก  การ
ทัศนศึกษา  นันทนาการ  และการกีฬา เปนตน 

 

5. เจาภาพหลักและเงินงบประมาณ/หนวยงานที่เก่ียวของและสนับสนุน 
     5.1  เจาภาพหลัก  จากลักษณะการกอตั้ง และการมีสวนรวมของชุมชนผูสูงอายุแหงนี้ทําใหเขาใจ
ไดวาเจาภาพหลัก คือ ชมรมผูสูงอายุเพชรทองคําที่ดูแลบริหารจัดการการดําเนินกิจกรรมของชมรมฯ ดวย
ตัวเองทั้งในนามของชมรมฯ และในนามของ ศอสช. (ถามีการจัดตั้งไดสําเร็จ) 

5.2  แหลงงบประมาณที่ใชดําเนินงาน ไดจากเงินชวยเหลือ และเงินบริจาคของสมาชิก เปนหลัก 
และอาจจะไดรับการสนับสนุนจากเขตบางขุนเทียนตั้งงบประมาณใหกับศูนยฯบางสวน โดยในปนี้  
(2552) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเขตบางขุนเทียนกลาววา มีโครงการจะจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกายใหกับศูนยฯ และในอนาคตคาดวาจะสนับสนุนในเรื่องการกอสรางอาคาร สถานที่ แตตองรอดู
ผลการดําเนินงานงานของศูนยฯที่เปนรูปธรรมใหชัดเจนเสียกอน   

จากการสัมภาษณเลขานุการชมรมผูสูงอายุฯทานกลาววาในอนาคตชมรมฯ คาดหวังวาจะไดเงิน
สนับสนุนปละ 100,000 บาท (ถาไดจัดตั้งเปน ศอสช.) จากเขตบางขุนเทียน ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลที่
ผูวิจัยไดสัมภาษณหัวหนาฝายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม เขตบางขุนเทียนที่ระบุวา หาก ศอสช.
เพชรทองคําสามารถจัดตั้งไดอยางเปนรูปธรรม จะสามารถจัดทําแผน และจัดสรรงบประมาณใหไดตามที่
กลาว อยางไรก็ตามขอมูลเหลานี้ยังไมเกิดผลในทางปฏิบัติ และยังไมมีความกาวหนาใดๆ เกิดขึ้นใน
ปจจุบัน ผูวิจัยเห็นวาเรื่องงบประมาณการดําเนินการยังไมเปนปญหาสําหรับชมรมฯ ในขณะนี้  
เนื่องจากวาชมรมฯสามารถพึ่งพาตัวเองไดจากการสนับสนุนของสมาชิก 

5.3 หนวยงานที่เก่ียวของและสนับสนุน  
     1) ในดานงบประมาณชมรมไมไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐใด ๆ ชมรมฯ 

ดําเนินกิจกรรมดวยตนเอง ชวยเหลือตนเอง 

 
* ศูนยเขต 12 คือ ศูนยคุมครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 12 ซึ่งดูแลและรับผิดชอบพื้นที่เขตราษฎรบูรณะ  บางบอน  ทุงครุ  และบางขุนเทียน 
   ศูนยนี้สังกัดสํานักคุมครองสวัสดิภาพชุมชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
   ในกรุงเทพมหานครมีศูนยทั้งหมด 50 เขต ซึ่งแบงเขตตามการเลือกตั้ง 
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 2) ในดานความรวมมือ ชุมชนไดรับความรวมมือในดานกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพและ
บริการทางการแพทยจากหนวยงาน ดังนี้ บานบางแค 2  ฝายพัฒนาเขตบางขุนเทียน โรงพยาบาลบานแพว 
ศูนยสาธารณสุข 48 ของกรุงเทพมหานครฯ โรงพยาบาลพระราม 2 และโรงพยาบาลหัวเฉียว เปนตน 
 

6. ปจจัยท่ีเอ้ือและไมเอ้ือตอการดําเนินการ 
 สําหรับหัวขอปจจัยที่เอื้อและไมเอื้อ การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยพิจารณาเปน 2 ประเด็นใหญคือ 

  6.1 ปจจัยที่เอื้อและไมเอื้อตอการดําเนินงานในนามโครงการนํารอง ศอสช.กทม.เพชร
ทองคํา 
  6.2 ปจจัยที่เอื้อและไมเอื้อตอการดําเนินงานในนามชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา 

6.1  ปจจัยท่ีเอ้ือและไมเอ้ือตอการดําเนินงานในนามโครงการนํารอง ศอสช.กทม.เพชรทองคํา 
ดังนี้ 

 6.1.1 ปจจัยท่ีเอ้ือ 
           ถึงแมวาในความเปนจริงของการดําเนินงานทางปฏิบัติขณะนี้ ชมรมผูสูงอายุเพชร

ทองคําจะเปนหนึ่งในโครงการนํารองที่เกิดจากการไดรับคัดเลือกเขามา โดยผานเพียงกระบวนการไดรับรู
และเรียนรูวา การจัดตั้ง ศอสช.นั้นคืออะไร มีแนวคิดอยางไร มีวัตถุประสงคและกระบวนการในการ
จัดตั้งอยางไร แตขาดการติดตอประสานงานอยางตอเนื่องดังที่กลาวมาแลวขางตน ดังนั้นจึงอาจกลาวได
วา ศอสช.กทม.เพชรทองคํายังไมเกิดขึ้น แตหากดูจากศักยภาพของชมรมผูสูงอายุเพชรทองคําที่มีความ
พรอมที่จะเขาสูกระบวนการขั้นตอไป ถาหากมีการนํากลับมาพิจารณาจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จะพบวา
ชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํามีศักยภาพและความพรอม ดังนี้ 

  1.) เปนชมรมผูสูงอายุที่เกิดจากภาคประชาชนรวมตัวกันเอง โดยตระหนักถึง
ปญหาที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองที่เปนผูสูงอายุ เห็นคุณคาของตัวเอง และมองวาการรวมตัวของกลุมที่เปน
ผูสูงอายุที่ยังสามารถชวยตนเองไดนั้นก็ยังสามารถชวยเหลือผูอ่ืน ชุมชน และสังคมได 

  2.) มีการรวมตัวของสมาชิกอยางเหนียวแนน และชวยเหลือเกื้อกูลในระหวาง
สมาชิกดี จากคุณสมบัติขอนี้จึงทําใหเกิดพลังในการพึ่งตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดในกิจกรรม
หลายดาน เชน การกอสรางอาคารสถานที่ งบประมาณการดูแลเรื่องสุขภาพและการบริการ มีการติดตอ
หนวยงานตางๆที่สมาชิกรูจักใหมาชวยในการใหบริการกับผูสูงอายุได เชน ประสานกับโรงพยาบาล
เอกชนใหมาชวยดูแลดานสุขภาพผูสูงอายุ โดยการตรวจเลือด เบาหวาน ฯลฯ หรือประสานกับมูลนิธิ
ทอมปสันนําขาวสารมาแจกฟรีใหกับบุคคลยากจนในหมูบาน 

  3.) คณะกรรมการบริหารชมรมผูสูงอายุแหงนี้มีความมุงมั่นที่จะขยายการบรกิาร
ใหกับผูสูงอายุใหกวางขวางขึ้นนอกเหนือจากสมาชิกของชมรม โดยการจัดตั้งเปนศูนยอเนกประสงคฯ
ตามแนวคิดของศูนยฯนํารองของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะทําใหการทํางานเพื่อประโยชนของ
ผูสูงอายุเปนไปไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น 
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  4.) หากพิจารณาถึงกิจกรรมของชมรมนับไดวา สอดคลองกับวัตถุประสงคและ
แนวทางการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคฯ 

  5.) และหากพิจารณานับแตชมรมไดกอตั้งมาจนถึงปจจุบันจะเห็นวา ชมรมนี้มี
การดําเนินงานในการพึ่งตนเองไดดีมาก นับแตการบริจาคที่ดิน สรางอาคาร และมีวัสดุอุปกรณเครื่องใช
พรอม ตลอดจนการจัดกิจกรรมใหกับสมาชิก 

 6.1.2 ปจจัยท่ีไมเอ้ือ 
1.) ไมมีการประสานงานกันอยางจริงจัง ใกลชิดและตอเนื่องระหวางชมรมฯ กบั

เจาหนาที่ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเขตบางขุนเทียน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของกลุม
สงเคราะหผูสูงอายุ กรุงเทพมหานคร 

2.) ยังไมมีการศึกษากฎระเบียบการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ศอสช.ของ
ชุมชนเมือง (กทม.) วามีความแตกตางจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากนอยเพียงใด ดังนั้นเจาหนาที่
ควรมีการศึกษากฎระเบียบ ใหชัดเจนถึงทางออกที่จะนําไปสูการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯได 
หากมีความมุงมั่นที่จะผลักดันให ศอสช.เกิดขึ้นในชุมชนเมืองไดอยางจริงจัง  

3.) เจาหนาที่ทุกฝายของรัฐที่เกี่ยวของยังมีความสนใจ ความตั้งใจจริง และให
การสนับสนุนการจัดตั้ง ศอสช.ไมดีเทาที่ควร ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการจัดตั้งใหเปนโครงการนํารอง ศอสช.
ตั้งแตเร่ิมแรก 

 

6.2  ปจจัยท่ีเอ้ือและไมเอ้ือตอการดําเนินงานในนามชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา 
 6.2.1 ปจจัยท่ีเอ้ือ 
           ความสํ า เร็ จของชมรมผู สู งอายุ เพชรทองคํ า เกิดจากความเขมแข็ งของ

คณะกรรมการชมรมฯที่จริงจังตั้งใจในการทํางาน และการมีสวนรวมของผูสูงอายุในชุมชน รวมทั้งการ
ติดตอประสานงานระหวางเจาหนาที่และแกนนําชุมชนที่ตองอาศัยความเขาใจและเวลาในการติดตอ
ประสานงาน จากการศึกษาพบวาถาหากมีการสนับสนุนประสานงานกันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องของ
เจาหนาที่ภาครัฐที่เกี่ยวของกับชุมชน จะเปนปจจัยสําคัญในการเอื้อตอการจัดตั้งโครงการนํารองแหงนี้ 
และนําไปสูความสําเร็จของชมรมฯเปนอยางมาก  

 6.2.2 ปจจัยท่ีไมเอ้ือ 
  1) ปจจุบันสถานที่คับแคบไมเพียงพอกับสมาชิกที่มาประชุมเกินกวา 50 คน 
  2) อุปกรณทีใ่ชทํากิจกรรมบางอยางทรุดโทรมและเกา เชน เครื่องออกกาํลังกาย 

 

7. ปญหาที่พบและแนวทางแกไข 
7.1 การขาดแคลนบุคลากรทางแรงงานและการบริการ เนื่องจากสมาชิกที่วางอยูกับบานเปน

สมาชิกที่มีสภาพรางกายไมพรอมที่จะทํางานที่ใชแรงได  สวนสมาชิกที่ยังแข็งแรงอยู  ก็ตองทํางานเพื่อ
เล้ียงดูครอบครัว ดังนั้นเมื่อชมรมฯ มีกิจกรรม จึงมีปญหาเรื่องแรงงานและการบริการ 
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7.2 สมาชิกบางสวนของชมรมฯ มีลักษณะทางกายภาพและอายุที่ไมเอื้ออํานวยที่จะเดินทางไป
ไกลๆไดโดยลําพัง จึงเปนปญหาในการไปตรวจรางกายประจําป บางรายลูกหลานไมสะดวกที่จะพาไป 
(ขอจํากัดเชนนี้ทําใหผูสูงอายุสวนใหญไมใสใจที่จะตรวจสุขภาพประจําป จะไปตรวจหรือไปพบแพทยก็
ตอเมื่ออาการปวยปรากฏแลว ซ่ึงบางครั้งก็สายเกินไป) ชมรมฯเห็นวา หากหนวยงานของรัฐจะจัดใหมี
การบริการตรวจสุขภาพประจําปผูสูงอายุ ณ ที่ตั้งของชมรมฯ จะทําใหสามารถเขาถึงผูสูงอายุไดอยาง
ใกลชิด ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมากและทําใหปองกัน รักษาพยาธิสภาพที่ไมพึงประสงคได 
   7.3 สภาพสังคมเมืองเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน การเขาไปดู และหรือเยี่ยมเยียนผูสูงอายุ บาง
ประการเพราะมีวิถีชีวิต แนวคิดและพฤติกรรมที่ไมเหมือนคนในชนบท เชน โครงการที่ พม.ให อสม. 
หรือ อผส.ไปเยี่ยมคนปวยที่บาน ซ่ึงในทางปฏิบัติไมสามารถทําได เพราะผูสูงอายุและหรือเจาของบาน
กลัวไมไววางใจเกรงวา จะไปลักขโมยของในบาน ในขณะที่ อสม.ที่ไปเยี่ยมก็เกรงวาจะถูกกลาวหาวาลัก
ขโมยหรือกลัวจะทําใหผูสูงอายุเกิดอุบัติเหตุหกลมจากการไปดูแลชวยเหลือดวยเจตนาดี จนเปนเหตุให
เกิดกรณีพิพาทฟองรองกันในที่สุด จึงทําใหกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุที่บานยังไมกาวหนาเทาที่ควร 

7.4 สําหรับดานการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุฯที่จะพัฒนาไปสูการจัดตั้ง ศอสช. ดังที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯจะใหเปนโครงการนํารองในชุมชนเมืองนั้น พบวามีปญหาการขาดการ
ติดตามและประสานอยางใกลชิดระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับประชาชน (ชมรมผูสูงอายุฯ) ที่มีความตั้งใจ
และมุงมั่นที่จะดําเนินการเปนโครงการนํารองดังกลาว จากการสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของ
เขตบางขุนเทียน โดยเจาหนาที่ที่ดูแลรับผิดชอบของเขตบางขุนเทียนใหเหตุผลวามีภาระงานมากทําใหไม
มีเวลาในการลงพื้นที่เพื่อติดตามประสานงานกับชมรมฯเพื่อดําเนินการจัดตั้ง ศอสช. และตั้งคณะ
กรรมการบริหารศูนยฯ และประกอบกับในรอบปที่ผานมา (2551) มีการเลือกตั้งผูวากทม.  สมาชิก
กรุงเทพมหานคร  และสมาชิกเขตในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเขตบางขุนเทียนตองรับผิดชอบในพื้นที่
โดยตรงจึงไมสามารถลงพื้นที่เพื่อใหคําปรึกษาและเปนพี่เล้ียงชมรมฯไดอยางใกลชิด แตจะใหการ
สนับสนุนในทุกดานที่ชมรมฯตองการ โดยเขตฯจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
 

8. ความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ ศอสช. ท่ีผานมา 
 8.1) จากการสัมภาษณผูบริหารคณะกรรมการชมรมฯยังไมยอมรับวา ศอสช. มีการจัดตั้งแลว
ถึงแมจะถูกกําหนดวาเปนพื้นที่หนึ่งของโครงการนํารองการจัดตั้ง ศอสช.ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
ทั้งนี้เพราะยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานอยางถูกตองจากหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ
และสนับสนุนตามที่กลาวขางตน กิจกรรมที่มีการดําเนินงานที่ผานมาถือวาเปนของชมรมผูสูงอายุเพชร
ทองคํา  
 8.2) หากพิจารณาถึงการดําเนินงานของชมรมฯ ชุมชนและผูรับบริการมีความเห็นสรุปไดดังนี้  

  1. ชมรมผูสูงอายุ กทม.เพชรทองคํา มีความเขมแข็ง สามารถชวยเหลือตัวเองได 
คณะกรรมการชมรมฯมีความมุงมั่นตั้งใจ เสียสละทั้งกําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพยในการพัฒนา
กิจกรรมของชมรมฯ 
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  2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอกิจกรรมและการใหบริการของชมรมฯ โดยเฉพาะการ
ใชกิจกรรมทางศาสนาเปนเครื่องนําความรวมใจ คือการจัดทําบุญทุกวันอาทิตยแรกของเดือนชวงเชา
กอนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการชมรมฯชวงบาย ทําใหผูสูงอายุมีกิจกรรมที่ไดมีโอกาสพบปะกัน 
พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกัน ทํากิจกรรมรวมกันเชนการจัดอาหารเลี้ยงพระ ซ่ึงตางคนตางนํามารวมกันทําบุญ
และแบงปนรับประทานรวมกัน  
 

9. อนาคตที่ควรจะเปนของ ศอสช.กทม. เพชรทองคํา 
9.1 ชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา ซ่ึงทางสํานักสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 

ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (สท.) รวมกับ ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร และกลุมสงเคราะหผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร เลือกใหเปนศูนยฯนํารองตามแผนจัดตั้ง
ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนนั้น  แมจะยังไมไดดําเนินการเต็มรูปแบบและยังไมมีความ
ชัดเจนของกระบวนการจัดตั้งและการบริหารศูนยอเนกประสงคฯก็ตาม  แตจากกิจกรรมตางๆที่ชมรมได
ทําอยูนั้น  นาจะสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งและการบริหารศูนยอเนกประสงคฯ และ
สามารถเปนฐานสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ศอสช. ในการปรับปรุงกิจกรรมตางๆ  ใหมี
ความเหมาะสมเอื้อประโยชนตอผูสูงอายุและประชาชนในชุมชนไดกวางขวางมากขึ้น  หากชมรมผูสูงอายุ
เพชรทองคําจะไดรับการสนับสนุน  สงเสริมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของอยางใกลชิดและจริงจังเต็ม
ศักยภาพ 

9.2 คณะกรรมการชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํามีความมุงมั่นที่จะจัดตั้ง ศอสช.เพชรทองคํา ใหได
โดยเร็ว เพราะตองการยกระดับการใหบริการแกผูสูงอายุใหกวางขวางขึ้น นอกเหนือจากการบริการ
สมาชิกชมรมฯเทานั้น และยังตองการใหคนตางวัยเขามามีสวนรวมมากขึ้น เพื่อจะไดมีความเขาใจ มคีวาม
ผูกพันและสืบทอดเจตนารมยในการดําเนินงานตอไปในอนาคต นับวามีวิสัยทัศนที่กาวไกล ควรไดรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐที่เกี่ยวของทุกฝาย 

9.3 จากการศึกษาทรรศนะของบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวของในระดับกทม.และระดับเขตมีความ
คาดหวังเกี่ยวกับการจัดตั้ง ศอสช.โดยทั่วไป ดังนี้  

       1) ตองการใหมีการจัดตั้ง ศอสช.ลักษณะเชนนี้ในทุกๆชุมชนและใหชุมชนตางๆมีการสราง
เครือขายรวมกันในระดับพื้นที่เขต ในกรุงเทพฯ และโซนพื้นที่เดียวกันเพื่อจะเปนประโยชนแกผูสูงอายุ
และคนตางวัยมากที่สุด ซ่ึงจะตองมีการศึกษาถึงระเบียบ ขอกฎหมาย ที่เปนอุปสรรค หรือสนับสนุนให
เกิดการตั้ง ศอสช.ได 

       2) มีการขยายการใหบริการใหกับกลุมเด็ก แมบาน โดยการใหเขามาเปนสมาชิก และมาใช
บริการเขารวมกิจกรรมของศูนยฯ เพื่อเปดโอกาสใหกับคนในชุมชนไดเขารวมกิจกรรม เพื่อลดปญหา
ชองวางระหวางวัย โดยเปนลักษณะการใหบริการแบบศูนยสามวัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนในดานการใช
พื้นที่ใหมากที่สุดและเปนคลังสมองใหแกผูสูงอายุ 
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       3) การพัฒนา ศอสช. ควรเปนไปตามธรรมชาติ เปนลําดับขั้นไมควรเรงรีบ เพื่อใหการพัฒนา
เปนอยางยั่งยืน ใหเกิดประโยชนแกชมรมอยางแทจริง จึงไมควรกําหนดเวลาที่จะตองจัดตั้งแลวเสร็จ 
เพราะสภาพชุมชนเมือง จะทําไดยากกวาชุมชนชนบทจึงตองใชเวลา 

9.4 เจาหนาที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสํานักสงเสริมพิทักษผูสูงอายุ สํานักพัฒนา
สังคมและสวัสดิการของกรุงเทพมหานคร และเขตบางขุนเทียน ในระดับกลางและระดับปฏิบัติการควร
รวมกันศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะเอื้อ-ไมเอื้อตอการจัดตั้งศูนยฯตลอดจนความเปนไปไดในหลายๆดานของ
การจัดตั้ง ศอสช. ขึ้นในชุมชนเมือง หากศึกษาแลวมีขอขัดของที่ไมสามารถหาทางออกที่จะเอื้อตอการ
จัดตั้ง หรือถาจัดตั้งแลวแตไมมีการรองรับใหถูกตองตามกฎระเบียบ ก็ควรพิจารณายุติการดําเนินการ 

 

10. สรุปประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณเชิงลึก  
  10.1 ชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) ของการพึ่งพาตนเอง ซ่ึงเกิด

จากความรวมมือรวมใจของคนในชุมชนโดยไมรอความชวยเหลือจากภาครัฐ ตรงกับหลักการสําคัญของ
การจัดตั้งศอสช. ที่มุงหวังใหชุมชน คิด วางแผน ตัดสินใจ ดําเนินกิจกรรมดวยชุมชน เพื่อชุมชน 
(Community–base) 

  10.2 แมวาจะยังไมมีการจัดตั้ง ศอสช.ตามที่มีการกําหนดเปนศูนยฯนํารอง แตชมรมฯมีความ
มุงมั่นในการพัฒนาการจัดสวัสดิการและบริการ ใหเกิดประโยชนตอผูสูงอายุในชุมชนใหกวางขวางขึ้น 
ทั้งนี้โดยการนําของคณะกรรมการชมรมฯ ซ่ึงมีความเข็มแข็งจริงใจ เสียสละ อุทิศแรงกายแรงใจและกําลัง
ทรัพยรวมกันพัฒนา 

  10.3 นอกจากนี้พื้นฐานการศึกษาและประสบการณของผูนําชุมชนนับเปนสวนสําคัญในการ
ผลักดันความกาวหนาในการดําเนินงาน ชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํามีประธาน เลขานุการ ที่เปนขาราชการ
บํานาญ เคยมีประสบการณในดานการบริหารจัดการและการปกครอง  ประกอบกับคณะกรรมการบาง
ทาน เปนผูมีความรูทางดานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กฎหมาย แมวาจะมีอายุยังไมถึงวัยผูสูงอายุ แตก็ไดรับ
เชิญใหมารวมเปนคณะกรรมการ เพราะสามารถทําประโยชนใหแกชมรมได ซ่ึงเปนการผสมผสานที่ดี
สําหรับคณะกรรมการตางวัยในการแตงตั้งคณะกรรมการ  

  10.4 ในอนาคตหากมีการพิจารณาใหไมมีการผลักดันใหเกิด ศอสช.กทม.เพชรทองคํา อยาง
แนนอนแลว ตองถือวา ศอสช.กทม.เพชรทองคําเปนกรณีศึกษาที่ใหบทเรียนที่มีคาแกผูเกี่ยวของ หากจะมี
แนวคิดในการขยายผลการจัดตั้ง ศอสช.ในเขตชุมชนเมือง ขอผิดพลาดจากกรณี ศอสช.กทม.เพชรทองคํา 
จะเปนสิ่งที่ผูเกี่ยวของทุกฝายพึงตระหนัก เพื่อหลีกเลี่ยงความลมเหลวที่จะตามมา และควรมีการถอด
บทเรียนของการจัดตั้ง ศอสช.กทม.เพชรทองคําเปนกรณีศึกษาในการจัดตั้ง ศอสช.ในเขตเมืองดวย 
 



 

สวนที่ 3 
ผลการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคฯ ท้ัง 7 ศอสช.  

 

 จากการศึกษาผลการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคฯทั้ง 7 ศอสช. เมื่อนํามาบูรณาการทั้งใน
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ สามารถสรุปได 3 ประเด็นใหญ คือ 
 3.1  ผลการดําเนินงานตามขัน้ตอนการจดัตั้งศูนยฯทั้ง 7 พื้นที ่
 3.2  ความสําเร็จในการดาํเนนิงานทั้ง 7 ศอสช. 
 3.3  ประโยชนและคณุคาของการจัดตั้งศนูยอเนกประสงคฯ 
 มีรายละเอียด ดังนี ้
 

3.1  ผลการดําเนินงานตามขัน้ตอนการจัดตั้งศูนยฯท้ัง 7 พื้นท่ี 
 

ตามที่สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (พิมล แสงสวาง, 2549  อางถึง ศศิพัฒน  ยอดเพชร, 2550  
และสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ, 2550) ได
กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของ ศอสช.ไว 9 ขั้นตอน จากการศึกษาครั้งนี้ พอสรุปไดวาในแตละ 
ศอสช. นั้นมีสถานภาพในการดําเนินงานอยูในขั้นตอนการดําเนินงานตามที่สํานักสงเสริมและพิทักษ
ผูสูงอายุ กําหนดไวดังนี้ 
 

ตารางที่ 76  การดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคฯทั้ง 7 ศอสช. 
 

พื้นที่ ศอสช.   
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ทต. 
บาง 
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขา 

ชัยสน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

1. เผยแพรแนวคิด/รูปแบบ 
    ศูนยอเนกประสงค 
    สําหรับผูสูงอายุ 
 

       

2. การรวบรวมขอมูล 
    ผูสูงอายุในชุมชนของ 
    แตละชุมชน รวมทั้ง 
    เด็ก เยาวชน และสตรี 
 

       

3. จัดเวทีประชาคมของ 
    ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
    เพื่อตัดสินใจรวมกัน 
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ตารางที่ 76 (ตอ) 
 

พื้นที่ ศอสช.   
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ทต. 
บาง 
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขา 

ชัยสน 

กทม. 
เพชร 
ทองคํา 

4. การจัดสรรทรัพยากร 
    โดยเนนการสนับสนุน 
    ใหเกิดความยั่งยืน  
    ในที่นี้คือ 
       - จัดตั้งคณะกรรมการ 
          ระดับจังหวัด 
 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
- 

       - จัดตั้งคณะกรรมการ 
          ที่ปรึกษา 
 

     
** 

 - 

 
* 

    
* 

 - 
*** 

       - จัดตั้งคณะกรรมการ 
          ดําเนินงาน 
          (บริหารศูนยฯ) 
    * คณะกรรมการบริหารศูนยฯเปนคณะผูบริหารในเทศบาล/อบต. มีตัวแทน  

      ภาคประชาชนนอยมาก การดําเนินงานบริหารมาจากคณะผูบริหารใน 
      เทศบาล/อบต. 
  ** คือ นายกอบต.  กํานัน  ผูใหญบาน  ผอ.สสว.  นักพัฒนาสังคม 7ว (สสว.4)   
       และนักพัฒนาชุมชน 
*** ยังเปนคณะกรรมการบริหารชมรมผูสูงอายเุพชรทองคําอยู ทางชมรมได 
       ยื่นเรื่องถึงเขตบางขุนเทียนเพ่ือขอใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯ  
       2-3 ครั้ง ยังไมสามารถดําเนินเรื่องได เนื่องจากติดขัดดานกฎหมายและ 
       กฎระเบียบบางประการ 
 

5. จัดตั้งศูนยอเนกประสงค 
    สําหรับผูสูงอายุในชุมชน 

      - 

 
 
 



 

ตารางที่ 76  (ตอ) 
 

พื้นที่ ศอสช.   
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขา 

ชัยสน 

กทม. 
เพชรทองคํา 

6. การวางระบบ* และ 
    การบูรณาการกับ 
    หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

          - การวางระบบในที่นี้ 
            ขอกลาวถึงการวาง 
            ระบบที่เปนสวน 
            อาคาร สถานที่  

 

 
 

 
* 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
** 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 (ในนามของ
ชมรมผูสูงอายุ
เพชรทองคํา ซึ่ง
เกิดจากการรวม
บริจาคจากภาค
ประชาชนเอง) 

         - สวนการบูรณาการ 

            กับหนวยงานที่    
            เกี่ยวของ 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
(ในนามของ
ชมรมผูสูงอายุ
เพชรทองคํา) 

 

* การวางระบบ หมายถึง 
การวางระบบสาธารณูปการ 
และตัวอาคาร 
 

   

* กําลังดําเนินการปรับปรุงอาคารตลาดสุขวัฒน และตอเติมเพื่อทําเปน 
   ที่ทําการของ ศอสช. 
** ยังไมมีอาคารที่ถาวร ขณะนี้ใชสถานที่บางสวนของ อบต.หนองเหียง  
      แตสวนใหญไปทํากิจกรรมที่ศาลาวัดหนองสังข ใกลกับที่ทําการ อบต. 
      ในอนาคตจะยายไปที่โรงเรียนโพธิ์สําเภา การศึกษาในพื้นที่พบวา 
      ขณะนี้ยังไมไดทําการปรับปรุงอาคารโรงเรียน และบริเวณพื้นที่รอบๆดังกลาว 
 

 มีการบูรณาการเกี่ยวของกับหนวยงานภายใน และภายนอก นอย 
 มีการบูรณาการเกี่ยวของกับหนวยงานภายใน และภายนอก ปานกลาง 

 มีการบูรณาการเกี่ยวของกับหนวยงานภายใน และภายนอกมาก 
 

7. จัดทําเวทีประชาคมเพื่อ 
    กําหนดกิจกรรมที่เปน 
    ที่ตองการของชุมชน 
  

 
 

    
 

 - 
* 

 
 

* ถึงจะไมไดทํา แตก็ไดใชกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุที่อยูในพื้นที่นั้น 
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ยังไมมีการศึกษาในขั้นนี้ 

ตารางที่ 76  (ตอ) 
 

พื้นที่ ศอสช.   
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ทต. 
บาง 
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขา 

ชัยสน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

8. การวางแผนการดําเนิน 
    กิจกรรมตางๆในศูนยฯ 
 

- 
* 

   - 
** 

 - 

*** 
(ในนามของ
ชมรมผูสูงอายุ
เพชรทองคํา) 

 *  เปนไปอยางไมชัดเจน เพราะยังไมมีกิจกรรมที่เปนของศูนยฯเองเปนเพียงแค 
    นํากิจกรรมของชมรมผูสูงอายุในพื้นที่มาเสริม หรือเปนการปฏิบัติกิจกรรม 
    ตามภารกิจปกติของหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 
**  ในป 2551 มีการจัดกิจกรรมใหผูสูงอายุ โดยไดรับการสนับสนุนจากกระทรวง 
       แรงงาน (1ครั้ง) และสถานีอนามัยอางหิน (2-3 ครั้ง) ตอมาไดเลิกไป แตยังคงมี 
       กิจกรรมที่เกิดจากกิจกรรมที่มีตามปกติ ที่ทางชมรมผูสูงอายุหรือสถานีอนามัย 
       จัดให 
***  เนื่องจากยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ศอสช. จึงถือวาเปนโครงการนํา 
        รองที่ยังไมไดดําเนินการจัดตั้ง ศอสช.อยางเปนทางการ ดังนั้นกิจกรรมที่ทํายังเปน 
         กิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ กทม.เพชรทองคํา 
 

9. สรุปและถอดบทเรียน        

 

 จากการศึกษาผลการดําเนินงานตามขั้นตอนการจัดตั้งศนูยฯนัน้ พบวามอียู 6 ศูนยที่อยูใน
โครงการนํารอง ที่ผานขั้นตอนที่ 5 คือจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ มาจนถึงขั้นตอนที ่8 คือการวางแผนการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในศูนยฯ มเีพียง 1 ศูนยโครงการนํารอง ที่ผานเพียงขัน้ตอนที่ 1-2 และ 3 
กลาวคืออยูในระหวางการไดเผยแพรแนวคิดรูปแบบของ ศอสช.เทานั้น และประกอบกับยังไมมกีารจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหาร ศอสช.ดวย ดังนัน้จึงถือวาเปนโครงการนํารองที่ยังไมไดดําเนนิการจัดตั้ง ศอสช.
อยางเปนทางการ 
 

3.2  ผลสําเร็จในการดําเนินงานทั้ง 7 ศอสช. 
 

 ผลการศึกษาเชิงปริมาณนําไปบูรณาการกบัผลการศึกษาเชิงคุณภาพ นาํไปสูการพิจารณาถึง
ความสําเร็จในการดําเนนิงานศูนยอเนกประสงคฯ เนื่องจากการศึกษาสัมภาษณเชิงลึกทําใหทราบถงึ 
จุดออน จดุแขง็ สถานภาพของศูนยฯ ซ่ึงคอนขางสอดคลองกับผลการศึกษาเชิงปริมาณจากคาคะแนน



 

เฉลี่ยความพึงพอใจที่ไดรับจากการบริการของศูนยฯนัน้ๆ ผูวิจัยอาจกลาวสรุปถึงผลสําเร็จของ ศอสช.ทั้ง 
7 แหงนี้ แบงไดเปน 4 กลุม ดังนี ้
 1) ศอสช.ท่ีประสบผลสําเร็จมาก ไดแก 
  - ศอสช.อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
  - ศอสช.เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
  - ศอสช.องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง จังหวดัขอนแกน 
      จากความประสบผลสําเร็จมากของ 3 ศอสช.ดังกลาว อาจพอสรุปปจจัยสําคัญท่ีนําไปสู
ความสําเร็จมากได ดังนี ้
  (1) ไดผานขั้นตอนการจัดตั้งครบทุกขั้นตอน 
  (2) มีการจัดการบริหารที่ดี พิจารณาดังนี ้
   (2.1) คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานศูนยฯ ที่มีภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมในคณะกรรมการดําเนนิงาน โดยเฉพาะ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน และ ศอสช.ทม.สกลนคร รูปแบบ
ของการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (ดําเนนิงาน) ศนูยฯ มีภาคประชาชนเขามามีสวนรวมมาก สวน 
ศอสช.อบต.เขาสวนกวางมีรูปแบบการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯ โดยมีคณะผูบริหาร อบต.เขา
สวนกวางเขารวม และเปนประธานคณะกรรมการชุดนี้ดวย แตอยางไรก็ตามในคณะกรรมการนี้ไดนําภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการบริหารดวย ทําใหเปนการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯที่
เปนแบบผสมผสาน (Mixed Committee) แตในการบริหารจริงผูที่เปนประธานหรือบุคคลที่เขามาเปน
กรรมการบริหารศูนยฯ ซ่ึงมาจาก อบต.นัน้ ทําหนาที่เพยีงใหคําแนะนํา แตการบริหารกิจกรรมนั้นมาจาก
ภาคประชาชน ซ่ึงเปนตัวแทนผูสูงอายุในตาํบลนั้น หรือจากชมรมผูสูงอายุของ อบต.เขาสวนกวาง เปน
ตน ดังนัน้การจัดทํากิจกรรมจึงมาจากภาคประชาชน หรือบางโครงการมีการบูรณาการรวมกันระหวาง
กิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร ศอสช. และกิจกรรมของ อบต. นับวาเปนการบูรณาการในดาน
กิจกรรม และแนวคดิในการทํางานรวมกนัของภาคประชาชน และ อบต.ดวย 
   (2.2) นอกจากนี้ยังมีการจัดตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาจากตัวแทนในพื้นที่ และ
ทุกภาคสวน จงึทําใหเกิดการเชื่อมโยงในการบริหารจัดการที่ดีมากของ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน และ 
ศอสช.ทม.สกลนคร  สําหรับ ศอสช.อบต.เขาสวนกวางไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาที่เปนแบบ
รูปผสมผสานอีกเชนกนั คือมีทั้งบุคคลที่ทํางานบริหารใน อบต. (ซ่ึงอยูในคณะกรรมการบริหารศูนยฯ) 
เขาไปเปนกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาอีกดวย ดงันั้นจะเหน็วาบุคคลเพียง 1 คน สามารถประสาน
ไดทั้งในคณะกรรมการบริหารศูนยฯ  คณะกรรมการที่ปรึกษา  และในสวนการบริหาร อบต. นับวา
เบ็ดเสร็จในตวั จึงทําใหการตัดสินใจ และการปรึกษาที่จะดําเนินงานเกีย่วกับผูสูงอายุเบ็ดเสร็จในการ
ประชุมเดียวกนั (ดูรายละเอยีดในสถานภาพของ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน, ศอสช.ทม.สกลนคร และ ศอสช.
อบต.เขาสวนกวาง และภาคผนวก ช) 
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  (3) การวางแผนกิจกรรมและการจัดใหบริการ จากปจจัยในขอที่ (2) ( (2.1) และ (2.2) ) 
จะเห็นไดวาการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงาน คณะกรรมการที่ปรึกษา ตลอดจนคณะกรรมการระดับ
จังหวดั มีสวนสงผลใหการดาํเนินงานการบริหารที่เอื้อตอการสงผลในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพตอ
การดําเนนิการในการวางแผนกิจกรรม และการจัดบริการที่ใหกับผูสูงอายุ เปนไปตรงกับความตองการ
ของผูสูงอายุ และกิจกรรมนัน้สอดคลองกับวิถีชีวิตในทองถ่ินดวย หากพิจารณาจะพบวาทั้ง 3 ศอสช.
ดังกลาว มกีารจัดใหบริการและกิจกรรมทีม่ีความเปนบูรณาการในหลายมิติ และยังมคีวามหลากหลายใน
รูปแบบของกจิกรรมที่มีใหผูสูงอายุ และรวมไปถึงผูตางวัยดวย 
  (4) วิสัยทัศนของผูนําคณะกรรมการบริหารศูนยฯทั้ง 3 ศอสช. จากการศึกษาพบวา ผูนํา 
(ประธานกรรมการ/ผูอํานวยการศูนยฯ) มคีวามเขาใจในเรื่องตอไปนี้เปนอยางด ี
   (4.1) การบริหารจัดการ 
   (4.2) มีการศึกษาถึงปญหาและสถานการณของผูสูงอายุ ในแตละบริบทของ 

         พื้นที่ตนเองอยางเขาใจ นอกเหนือจากการเหน็คุณคาของผูสูงอายุ (ทั้งที่ม ี
         อยูในตนเอง แลผูสูงอายุทานอื่น) 
(4.3) มีความเขาใจในแนวคดิการจัดบรกิารสวัสดิการทางสังคมใหกับผูสูงอายุ 
         จึงเปนปจจัยที่สําคัญ นาํไปสูการวางแผนการจัดบรกิารและดําเนนิ 
         กิจกรรมไดหลากหลายรูปแบบอยางบูรณาการใหกบัผูสูงอายุ และ 
         ผูตางวัยไดอยางตรงกบัความตองการ และเหมาะสมในแตละบริบท 
         ของพื้นที่ของ ศอสช. 

  (5) จากการผสมผสานของขอ 4 ( (4.1)+(4.2)+(4.3) ) จึงทําใหเกิดการวางแผนในการบูร
ณาการจดักิจกรรม และการจดัใหบริการ กบัผูรับริการอยางมีประสิทธิภาพ จึงสงผลให คะแนนภาพรวม
ความพึงพอใจของผูมารับบรกิารตอกระบวนการใหบริการทั้ง 3 ศอสช.อยูในระดับสูงกวาทุก ศอสช. 
(ตารางที่ 48) ดังนี้ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน คาคะแนนเฉลี่ย 209.54  ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง คาคะแนน
เฉลี่ย 192.77  และ ศอสช.ทม.สกลนคร คาคะแนนเฉลี่ย 186.82 โดยคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู
มารับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัยสนมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในพื้นที่ ศอสช. และสูงกวาคาคะแนน
เฉลี่ยในภาพรวมทั้งหมดซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 178.39 
       นอกจากผลการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูมารับบรกิารตอประโยชนท่ีไดรับจาก
บริการของพื้นที่ 3 ศอสช. มีความพึงพอใจอยูในระดับทีม่ากกวาทุกพืน้ที่ (ถึงแมจะมีบางพื้นที่มีคาคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมากก็ตาม) ดังนี้ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน คาคะแนนเฉลี่ย 33.74  ศอสช.ทม.
สกลนคร คาคะแนนเฉลี่ย 31.22  และ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง คาคะแนนเฉลี่ย 30.67 (ตารางที่ 49 และ
รายละเอียด หนา 171-172) 
  (6) จากผลการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคณุภาพ ทําใหเหน็และพจิารณาความเปน
แบบอยางที่ดี (Best Practice) ของ 3 ศอสช. ในเรื่องของการจัดการบริหาร และการจัดกิจกรรม นอกจากนี้



 

สําหรับ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน ยังเปนรูปแบบที่ดีในเรื่องการจัดตั้งและการบริหารศนูยฯ โดยใชแนวคิด
การจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯเขามาใชในการจัดตั้งศูนยฯ และการบริหารศูนยฯ ฯลฯ ดังนี้ คือ  
   - แนวคิดการใชชุมชนเปนพืน้ฐาน (Community-base Approach) 
   - การทํางานใชแนวคดิการพัฒนา โดยความเปนหุนสวน (Partnership)  
   - แนวคิดการรวมมือกันในทกุภาคสวนเพื่อเปาหมายเดียวกัน (Collaboration) 
   - สมาชิกมีสวนรวมสูงในการดาํเนินกจิกรรม (Participation) 
  (7) การรับรูขาวสาร และความรูเก่ียวกับ ศอสช. จากการผานขั้นตอนกระบวนการ
ดําเนินงานในขั้นตอนที่ 1 (เผยแพรแนวคดิรูปแบบ ศอสช.)  ขั้นที่ 2 (การรวบรวมขอมูล ศึกษาปญหา 
ความตองการ ฯลฯ)  และขัน้ที่ 3 (จัดเวทีประชาคม) ของทั้ง 3 ศอสช.ที่ทําอยางจริงจัง และใชระยะเวลาใน
การดําเนนิ 3 ขั้นตอน ที่ใหความรูแกประชาชนและหนวยงานที่เกีย่วของ ดังเชน ศอสช.ทม.สกลนคร  
ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง ฯลฯ ทําใหประชาชนมีการรับรูขาวสาร และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวคดิการใหบริการสวัสดิการตามแนวทาง ศอสช. และรวมถึงหนวยงานที่เกีย่วของและสนับสนนุ ก็มี
ความเขาใจในแนวคดินี้พอสมควร รวมทั้งเจาภาพหลักดวย จึงทําให 
   (7.1) ไดรับการประสานงานรวมมือจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ หรือ
หนวยงานอืน่ที่ไปขอความรวมมือ ไดมกีารประสานตอบรับในการสนับสนุนอยางดีในกิจกรรมตางๆของ
แตละ ศอสช. ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก ศอสช.ทั้ง 3 พื้นที่ ไดรับการแนะนําทางวิชาการจากเจาหนาที่สวนกลาง 
(สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ กระทรวง พม.) และเจาหนาที่ระดบัจังหวดั (พมจ.) ที่เขาไปให
คําปรึกษา แนะนํา (Supervise) ทางดานวิชาการ  แนวคิด ศอสช.  แนะนาํกิจกรรม เปนตน (ตลอดจนการ
เขียนโครงการเพื่อขอทุน - กจิกรรมนี้ทําหลังจากการจัดตั้ง ศอสช.เรียบรอยแลว) และนอกจากนีใ้น 2 
พื้นที่ ศอสช. คือ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน และ ศอสช.ทม.สกลนคร ยังไดรับความรู แนวคดิใหมที่
ใหบริการสวัสดิการทางสังคมในรูปแบบศนูยอเนกประสงคฯจาก รองศาสตราจารย ศศิพัฒน ยอดเพชร 
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ผูเสนอรูปแบบ ศอสช.นี้ดวย จากการไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับ ศอสช.นี้ จึงทําใหหนวยงานตางๆมีการรับรู  มีความเขาใจ และเห็นประโยชนคุณคา จึงใหความ
รวมมือสนับสนุนเปนอยางด ี
   (7.2) หากพิจารณาทางดานผูมารับบริการ ในเรื่องการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ 
ศอสช. จากการศึกษาพบวา ผูมารับบริการทั้ง 3 ศอสช.ดังกลาว มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาทุกพืน้ที่ที่ศกึษา 
ดังนี ้

การรับรูขาวสารของผูมารับบริการ คาคะแนนเฉลีย่ ระดับการรับรู 
ศอสช.อําเภอเขาชัยสน 9.34 มาก 
ศอสช.ทม.สกลนคร 6.34 ปานกลางคอนขางสูง 
ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง 6.25 ปานกลางคอนขางสูง 
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   (7.3) สําหรับความรูเก่ียวกับ ศอสช. พบวา ผูมารับบริการทั้ง 3 ศอสช.ดังกลาว 
มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาทุกพืน้ที่ที่ศึกษา ดังนี้ 
 

ความรูเก่ียวกับ ศอสช.ของผูมารับบริการ คาคะแนนเฉลีย่ ระดับความรู 
ศอสช.อําเภอเขาชัยสน 9.20 มาก 
ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง 8.23 มาก 
ศอสช.ทม.สกลนคร 8.05 มาก 

 

 2) ศอสช.ท่ีประสบผลสําเร็จปานกลาง ไดแก 
  - ศอสช.อบต.หนองเหยีง 
      ศอสช.แหงนี้ไดผานกระบวนการจัดตั้งศูนยฯมาอยางเรียบรอย มีการตั้งคณะกรรมการใน 2 
ระดับ คือ คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการดําเนินงาน และมกีารบริหารงานศูนยฯมาได 2 ป 
โดยมีการกําหนดกิจกรรมและการใหบริการแกผูมารับบริการอยางมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง จาก
การศึกษาอาจกลาวสรุปปจจยัสําคัญที่ทําใหมีความสาํเรจ็ในระดับนี้ คอื 
  (2.1) มีการตั้งคณะกรรมการที่เอื้อตอการดาํเนินงาน 2 ระดับ คือ คณะกรรมการที่ปรึกษา 
และคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้
           (2.1.1) คณะกรรมการที่ปรึกษา ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการใหคําปรกึษา แนะนํา ใน
ดานการบริหารงาน กิจกรรม และขอคิดเหน็อื่นๆอันจะเปนประโยชนตอคณะกรรมการบริหารศูนยฯ 
ประกอบดวย 

1) นายอําเภอพนัสนิคม 7) สาธารณสุขอําเภอพนัสนิคม 
2) ผูอํานวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม 8) ทองถิ่นอําเภอพนัสนิคม 
3) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน เขต3 9) ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพนัสนิคม 
4) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดชลบุรี 10) ประธานสภาวฒันธรรมอําเภอพนัสนิคม 
5) จัดหางานจังหวัดชลบุรี 11) ประธานสภาวฒันธรรมตําบลหนองเหียง 
6) ประธานสาขาสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย ประจํา   
     จังหวัดชลบุรี 

12) ประธานชมรมผูสูงอายุอําเภอพนสันิคม 

 

                       จะเหน็ไดวาบุคคลที่มาเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนยอเนก 
ประสงคฯนั้น มาจากบุคคลหลากหลายสถาบันที่เปนตวัแทนทีเ่กีย่วของจะมาสนับสนุนการดําเนนิงาน
ของ ศอสช.ใหมีประสิทธิภาพ ถึงแมวาจะไมไดอยูในระดับจังหวัดหลายหนวยงาน แตก็ถือวาเปนผูแทน
กระทรวงหลักในระดบัอําเภอได (ซ่ึงความจริงถือวาเปนระดับปฏิบัติการที่ใกลชิดในพื้นที่กับศูนย
อเนกประสงคฯ) เชน สาธารณสุขอําเภอ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพนสันิคม  ทองถ่ินอําเภอพนัสนิคม 
ฯลฯ 
                       หากพิจารณาใหดีจะเหน็วาคณะกรรมการที่ปรึกษาของ ศอสช.อบต.หนอง
เหียงนั้น มีการแตงตั้งบุคคลตําแหนงหนาที่ทั้งในระดับอําเภอ และระดับจังหวัดผสมผสานกัน โดยดู
เหมือนมีผูแทนกระทรวงหลักในทั้ง 2 ระดับ อยูในคณะเดียวกัน จากการแตงตั้งในระดับนี้ทําใหมกีาร



 

ประสานกันในจังหวัดและอําเภอไปในตวัเรียบรอยแลว ดังนัน้อาจไมจําเปนตองมคีณะกรรมการระดับ
จังหวดัตามรูปแบบที่ทาง สทส.ไดจัดทําตามรูปแบบของ รองศาสตราจารย ศศิพัฒน ยอดเพชร ก็ได แตก็
มิไดหมายความวารูปแบบการมีคณะกรรมการระดับจังหวัดจะถูกนําออกไปเลย เพียงแตอาจมีการเสนอใช
และเขียนกํากบัวา “ตามความจําเปนหรือเหมาะสม” 
                       อีกประการหนึ่ง จะเห็นวานอกจากมกีารผสมผสานบุคลากรใน 2 ระดับ 
(อําเภอ/จังหวดั) แลว ยังจะเห็นบุคลากรเหลานี้มีประสบการณและมีบทบาทอํานาจหนาที่ที่มีสวน
เกี่ยวของ และใหการสนับสนุน ศอสช.ทั้งโดยตรงและโดยออมอยูแลว จึงสามารถที่จะใหคําปรกึษา 
คําแนะนํา และประสานงานรวมกันไดทันที หรือสามารถตกลงตัดสินใจในที่ประชมุ ทําใหงานรวดเรว็ขึ้น 
และอีกประการหนึ่งคือ บุคคลกลุมนี้คือผูที่อยูระหวางกลาง ระดับนโยบาย กับระดับปฏิบัติ ดังนั้นในการ
ช้ีแจงหรืออธิบายประเด็นทีสํ่าคัญ ก็จะไดขอมูลที่ตรงและประสานไดทันที 
           (2.1.2) คณะกรรมการบริหารศูนยฯ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน จัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการกิจกรรมของศนูยฯ จัดทําฐานขอมูลของผูสูงอายุในชุมชน 
ระดมวิทยากรในการจดัตั้งและบริหารศูนยฯ  จัดหาบุคลากร  วัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน  สงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานและกิจกรรมภายในศูนยฯอยางตอเนื่อง รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของศูนยฯ  คณะกรรมการบริหารศูนยฯ ประกอบดวยดังนี ้

1) นายก อบต. ประธานกรรมการ 7) สมาชิกสภา อบต.ทุกทาน กรรมการ 
2) รองนายก อบต. รองประธาน 8) ปลัด อบต. กรรมการ 
3) รองนายก อบต. รองประธาน 9) รองปลัด อบต. กรรมการ 
4) เลขานุการนายก อบต. กรรมการ 10) นักพัฒนาชุมชน อบต. กรรมการ 
5) หัวหนาสวนการคลัง อบต. กรรมการ 11) ประธานประชาคมหมูบาน (ต. 

       หนองเหียง) ทุกทาน 
กรรมการ 

6) หัวหนาสวนโยธา กรรมการ 12) ประธานชมรม อสม. (ต.หนอง 
       เหียง) 

กรรมการ 

  13) เจาหนาที่ธุรการ อบต. กรรมการ/เลขานุการ 
 

                       จะเหน็ไดวาบุคลากรโดยตําแหนงในคณะกรรมการบริหารศูนยฯสวนใหญ
เปนบุคลากรโดยตําแหนงทีอ่ยูใน อบต.หนองเหียง แตอยางไรกย็ังมีภาคสวนประชาชนคือผูแทนของ
ประชาชนในทุกหมูบานเขามามีสวนรวมในการบริหาร จะเห็นวาการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯ
ของ ศอสช.อบต.หนองเหียง ภาคประชาชนที่เปนสวนของผูสูงอายุจริงๆนั้นยังไมชัดเจน แตไปปรากฏอยู
ในคณะกรรมการที่ปรึกษา แตอยางไรก็ตามในการสัมภาษณเชิงลึก พบวาในการดําเนินงานโดยชมรม
ผูสูงอายุ แตมกีารประสานและรับคําแนะนําจากคณะกรรมการบริหารศูนยฯในดานกิจกรรม หรือการ
จัดการใหบริการ หรือคณะกรรมการบริหารศูนยฯเปนผูประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ และสนับสนุนดาน 
การจัดบริการ และรวมดาํเนนิกิจกรรมกับชมรมผูสูงอายุ*ดวย ซ่ึงการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯนี ้
 
 

* ชมรมผูสูงอายุตําบลหนองเหียงประกอบดวย คณะกรรมการฝายบริหารระดับตําบล และคณะกรรมการฝายปฏิบัติการและ
ประสานงานระดับตําบล (ดูรายละเอียดหนา 231-232) ซึ่งกรรมการบางทานก็อยูในคณะกรรมการที่ปรึกษาดวย เชน ประธานสภา
วัฒนธรรมอําเภอพนัสนิคม 

320 



 

 

321 

ตางกับ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง ที่มภีาคประชาชนที่เปนผูสูงอายุอยูรวมดวย แตอยางไรก็ตามอาจกลาว
ไดวา ในการบริหารจัดการนัน้ คณะกรรมการบริหารศูนยฯเปนผูบริหารจัดการ แตการดําเนินงานหรอืการ
ปฏิบัตินั้น ภาคประชาชน คือ ชมรมผูสูงอายุ เปนผูปฏิบตัิ ซ่ึงการดําเนนิการแบบนีก้ใ็ชไดระดับหนึ่ง แต
หากพิจารณากจ็ะเห็นวายงัมชีองวางความใกลชิดระหวางภาคประชาชน กับภาครัฐที่เปนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอยูบาง แตอยางไรก็ดีจากผลการศึกษาพบวาการดําเนินงานก็เปนไปไดดท้ัีง 2 ฝาย ถึงอยางไร
ท่ีสําคัญคือ มีภาคประชาชนเขามามีสวนรวมดวย 
   (2.2) การดําเนินกิจกรรมของ ศอสช.  ถึงแมวาในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯ
ไมมีภาคประชาชนที่เปนผูสูงอายุเขาไปรวมดวย แตคณะกรรมการบริหารศูนยฯ และชมรมผูสูงอายุตาํบล
หนองเหยีง และทุกชมรมผูสูงอายุในหมูบาน ก็สามารถทํางานรวมกนัได โดยมีกิจกรรมจากคณะ
กรรมการบริหาร หรือบางกิจกรรมอาจเกิดจากชมรมผูสูงอายุรวมกับทางคณะกรรมการดวย และชมรม
ผูสูงอายุเปนผูดําเนินการ ทั้งนี้มีการกําหนดกิจกรรม ดังนี้ 
           (2.2.1) กิจกรรมใหญประจําเดือนสําหรับผูสูงอายุมาพบปะกนั 1 คร้ังตอเดือน เปน
ประจํา ทั้งนี้มกีารจัดกจิกรรมทุกวันอังคารสัปดาหที่ 2 ของทุกเดือนอยางตอเนื่อง ถึงแมจะเดือนละครั้ง 
           (2.2.2) มีการจัดกจิกรรมหลากหลายรปูแบบตามความเหมาะสม ทั้งทางสุขภาพ  
ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณ ี สันทนาการและทัศนศึกษา  การใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ  การไปเยีย่ม
ผูสูงอายุที่เจ็บปวยตามบาน ฯลฯ จากการจดักิจกรรมหลากหลาย (ดูรายละเอียดสถานภาพของ ศอสช.
อบต.หนองเหยีง) ทําใหชมรมผูสูงอายุภายในหมูบานนําไปปฏิบัติเปนกิจกรรมประจาํชมรมผูสูงอายุใน
หมูบาน หมูที่ 7 ไดเหน็ความสําคัญที่ทาง ศอสช.ไดจัดกจิกรรมการออกกําลังกายเปนกลุม โดยจัดกจิกรรม
เดือนละครั้ง โดยเชิญสาธารณสุขมาบรรยาย และสาธิตการออกกําลังกายทาใหมๆประยุกตที่เหมาะกับ
ผูสูงอายุ ทางชมรมผูสูงอายุหมู 7 จึงไดนํากจิกรรมการออกกําลังกายกันเอง ทุกเย็นวันจันทร วันพุธ และ
วันศุกร โดยใชทรัพยากรทางทุนสถาบันที่มีอยูในชุมชนของตน (คือวทิยุชุมชนในหมูบาน) เปนศนูยกลาง 
โดยออกอากาศเชิญชวนใหมาออกกําลังกายที่ศาลาประชาคม นั่นแสดงใหเห็นวาผูสูงอายุที่หมูบานนี้ ได
เห็นคณุคาและประโยชนทีม่ารับบริการ/กิจกรรมที่ ศอสช.จัด และนําไปขยายผลใหกับตนเองและคนใน
ชุมชนดวย นบัวาตรงกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ 

                     สรุปไดวา ศอสช.อบต.หนองเหยีง มกีารจัดกจิกรรมหลากหลายที่เปนประโยชนตอ
ผูสูงอายุ ถึงแมจะมีการทํากจิกรรมไมทกุวนั เพียงเดือนละครั้ง แตชมรมผูสูงอายุในหมูบานก็นําแนวคิดไป
จัดกิจกรรมของตนเอง นับวาเปนการสานวตัถุประสงคที่ดี และเปนการขยายกจิกรรมภายนอกศูนยฯดวย 
ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนผูสูงอายุมีโอกาสรับบริการมากขึ้น 
  (2.3) สมาชิกและชุมชนใหความรวมมือดีตอ ศอสช. นอกเหนือจากองคกรเจาภาพหลัก 
(อบต.หนองเหียง) ทีเ่ห็นความสําคัญ พยายามที่จะจัดบรกิารสวัสดิการทางสังคมใหกบัผูสูงอายแุลว ยัง
ไดรับความรวมมืออยางดีจากสมาชิกและชุมชนดวย (จะเหน็ไดจากคะแนนคาเฉลี่ยการมีสวนรวมของผู
มารับบริการ 9.41 ระดับปานกลาง) ทั้งนี้ในระยะแรกของการจัดตั้ง ศอสช.แหงนี้ประชาชนสวนใหญยัง



 

ไมมีสวนรวมมากนัก มีเฉพาะเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและผูนําชุมชนเทานัน้ แตหลังจากทุกฝายไดจัดทาํเวที
ประชาคม และทุกฝายเห็นพองกันวาจะมกีารจัดตั้ง ศอสช.แหงนี้ ก็ไดรับความรวมมืออยางดีจากสมาชิก
และประชาชน จะเห็นไดจากชมรมผูสูงอายุทุกกลุมในพื้นที่ไดแสดงความเห็นวา “ หาก ศอสช.อบต.
หนองเหยีง ไดยายไปยังสถานที่ใหมทีจ่ะไดรับการปรับปรุงเปนศูนยอเนกประสงคฯของตําบลเสร็จแลว 
จะขอความอนเุคราะหจากสมาชิกรวมบริจาคเงินซื้อเกาอีเ้ขาศูนยฯ เพราะเกรงวาหากรองบประมาณของ 
อบต.จะชาเกินไป ” นับวาเปนการแสดงความมีสวนรวม และความมุงมัน่ในการพัฒนา ศอสช.โดยไมหวัง
พึ่งภาครัฐแตเพียงอยางเดียว 
  (2.4) การรับรูขอมูลขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ศอสช. จากการศึกษาพบวาผู
มารับบริการที่ ศอสช.อบต.หนองเหียง มีการรับรูขอมูลขาวสารและความรูความเขาใจนอยกวา 3 ศอสช.ที่
อยูระดับความสําเร็จมาก แตมีคาคะแนนเฉลี่ยการรับรูขอมูลขาวสารและความรูความเขาใจเทากับ 5.93 
และ 8.09 ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวาอีก 2 ศอสช. คือ ศอสช.ทต.บางระกํา  และ ศอสช.อบต.สามพระยา ในทั้ง
สองเรื่องดังกลาว 
           (2.4.1) การรับรูขอมูลขาวสาร ระหวาง ศอสช.อบต.หนองเหยีง  ศอสช.ทต.บาง
ระกํา  และ ศอสช.อบต.สามพระยา 
 

ศอสช. คาคะแนนเฉลีย่ ระดับการรับรู 
ศอสช.อบต.หนองเหียง 5.93 ปานกลาง 
ศอสช.ทต.บางระกํา 4.50 ปานกลาง 
ศอสช.อบต.สามพระยา 3.40 ปานกลาง 

 

           (2.4.2) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ศอสช. ระหวาง ศอสช.อบต.หนองเหียง  
ศอสช.ทต.บางระกํา  และ ศอสช.อบต.สามพระยา 
 

ศอสช. คาคะแนนเฉลีย่ ระดับความรูฯ 
ศอสช.อบต.หนองเหียง 8.09 มาก 
ศอสช.ทต.บางระกํา 7.06 ปานกลาง 
ศอสช.อบต.สามพระยา 3.93 นอย 

 

     จากขอความขางตนที่กลาวมาแลวนั้น จะเหน็วา ศอสช.อบต.หนองเหียงไดมีการดาํเนินการ
ใหบริการตามที่คณะกรรมการบริหารศูนยฯเห็นสมควร ซ่ึงตรงกับความตองการของผูสูงอายุ โดยเฉพาะ
การดูแลสุขภาพรางกาย  การไปเยีย่มเยยีนผูสูงอายุตามบาน ฯลฯ สําหรับดานกจิกรรมที่จัดขึ้นนัน้จะเหน็
ไดวา มีกิจกรรมที่ทําเปนลักษณะประจําเดือน คือ จัดกิจกรรม 1 คร้ัง/เดือน เพื่อเปนการพบปะผูสูงอายุกับ
คณะกรรมการฯและเจาหนาที่ในอบต. ไมมีการจัดกจิกรรมเปนรายวนั หรือมีพื้นที่ที่จดักิจกรรมในมมุ
ตางๆ ทั้งนี้เนื่องจาก ศอสช.อบต.หนองเหียงยงัไมมีอาคารหรือสถานที่ทําการเปนของศูนยฯเอง ขณะนี้ได
ใชศาลาวัดหนองสังขเปนที่ทํากิจกรรม โดยการพบปะประจําทุกเดือนของผูสูงอายุ ดังนั้นจึงคอนขางจะมี
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ปญหาถาจัดกจิกรรมทุกวนั หรือใชศาลาวดัมาแบงพืน้ทีท่ํากิจกรรมใหกับผูสูงอายุ เพราะทางวัดก็ตองใช
ศาลาเชนกัน สวนสถานที่ทําการของศูนยฯก็ใชรวมกันกับที่ทําการ อบต.หนองเหียง  ดังนั้นจะเหน็ไดวา 
ศอสช.แหงนี้มกีารจัดกจิกรรมในศูนยฯเพียงเดือนละครั้ง และยังไมมีอุปกรณหรือวัสดุเกี่ยวกับการออก
กําลังกาย หรือวัสดุที่เกีย่วกับกิจกรรม ทั้งนี้เนื่องจากยังไมมีสถานที่จัดเกบ็ และการดแูลที่ดี จึงยังไมมีพวก
นี้เกิดขึน้ แตอยางไรก็ตามหากดูลักษณะกจิกรรมที่ทาง ศอสช.แหงนี้จดัทําก็มีทั้งในและนอกศนูยฯ และ
เห็นความตั้งใจในการทํางานของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ และความรวมมือของสมาชิกและชาวบาน
ในชุมชน (ภาคประชาชน) ที่เห็นความสําคัญของศูนยฯที่มีตอชุมชน ดังจะเห็นไดจากบางชุมชนนํา
กิจกรรมบางประเภทที่พวกตนสามารถทําไดดวยตนเองไปทําตอในชุมชนของตน คาดวาถาสถานที่ทํา
การที่ ศอสช.อบต.หนองเหียงใหม ซ่ึงจะยายไปอยูที่โรงเรียนโพธิสําเภาเสร็จลง การดําเนินงานของศนูยฯ
แหงนีจ้ะมีความเปนระบบในการจัดการดาํเนินการ และกิจกรรมมากขึน้ สงผลทําใหการดําเนนิงานมี
ความกาวหนา และทําประโยชนสูงสุดใหเกิดกับผูสูงอายใุนพื้นทีด่ังกลาว 
 

 3) ศอสช.ท่ีประสบผลสําเร็จนอย 
      จากผลการศึกษาอาจกลาวสรุปไดวา ศอสช.ที่ประสบผลสําเร็จนอยมี 2 ศอสช. คือ ศอสช.ทต.
บางระกํา  และ ศอสช.อบต.สามพระยา ซ่ึงทั้ง 2 ศอสช.ดังกลาวอยูในโครงการนํารองที่ผานขั้นตอนการ
จัด ศอสช.มาแลว มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ดวยกันทั้ง 2 
ศอสช. และขณะนี้กําลังอยูในระหวางการดําเนินงานมาได 2 ปเชนเดียวกันกับ ศอสช.อ่ืน จากผล
การศึกษาในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณกลาวไดวา ผลการดําเนินงานของทั้ง 2 ศอสช.นั้นอยูในความ
ประสบผลสําเร็จนอยเหมือนกัน ซ่ึง ศอสช.ทั้ง 2 นี้มีเจาภาพหลักที่อยูภายใตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(อปท.) ที่ตางกัน คือ ศอสช.ทต.บางระกํา เจาภาพหลักคอืเทศบาลตําบลบางระกํา  สวน ศอสช.อบต.สาม
พระยานั้น เจาภาพหลักคือองคการบริหารสวนตําบลสามพระยา 
      ปจจัยที่ทําให ศอสช. 2 แหงนี้มีผลการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จนอย มีความเหมือนและ
ตางกันดังตอไปนี้  
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ปจจัยที่นําไปสูผลสําเร็จนอย 
ของ 

ศอสช.ทต.บางระกํา  และ ศอสช.อบต.สามพระยา 
 

ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จนอย ศอสช.ทต.บางระกํา สงผล ศอสช.อบต.สามพระยา สงผล 

1. การกอตั้งของ ศอสช. - - - เกิดจาก Top-down ไมผาน อบต.  
   (นายก อบต.) แตผานประธานสภา  
   อบต. 

- ทําใหการประสานงานระหวางฝาย 
   บริหารกับฝายสภา ไมสอดคลอง 
   เทาที่ควรจะเปน 
- ขณะนี้การดําเนินงานของ ศอสช. 
   อบต.สามพระยา ยังไมไดอยูใน 
   แผนงานดานพัฒนาสังคมของ  
   อบต. 
 

2. ขาดการบริหารจัดการที่ดีตอ  
    ศอสช. 

- เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของการ 
   เลือกตั้งผูบริหารชุดใหม กับผู 
   บริหารชุดเกา 
- มีขอขัดแยงบางประการภายในผู 
   บริหารเทศบาลแหงนี้กอนการ 
   เลือกตั้ง จึงมีผลสงมายังการ 
   บริหารจัดการ ศอสช. กับผูบริหาร 
   ชุดใหม 
 

- ทํางานไมตอเนื่อง ไมมีการศึกษา 
   งานใหเชื่อมโยง 
- สงผลตอการดําเนินงานการจัด 
   กิจกรรมที่เปนของ ศอสช. 

- กําลังจะมีการเลือกตั้งคณะผูบริหาร 
   องคกรสวนทองถิ่นระดับตําบล 
   สามพระยา ในอีก 3-4 เดือน ขาง 
   หนา (ก.ย. – ต.ค. 2552)  
   (เปนปญหาการเมืองทองถิ่นใน 
   พื้นที่ ประกอบกับขอ 1 ดวย จึงสง 
   ผลใหมีการบริหารไมดีเทาที่ควร) 

- ทําใหมีการระวังเรื่องเก็บคะแนน 
   เสียงที่มาจากโครงการ ศอสช. ทั้ง 
   2 ฝาย คือ นายก อบต.  และ 
   ประธานสภา อบต. 
- ขาดการประสานที่ชัดเจนภายใน 
   องคกรของคณะผูบริหาร อบต. 
   สามพระยา 
 

3. วิสัยทัศนของผูนํา เกี่ยวกับการให 
    บริการสวัสดิการสังคม (ในที่นี้ 
    รวมถึงเจาหนาที่รับผิดชอบศอสช. 

- ยังไมมีความชัดเจนในแนวคิดใหม 
   ของการใหบริการสวัสดิการทาง 
   สังคม โดยเฉพาะแนวทางการให 

- ไมทราบจะปฏิบัติหรือดําเนินการ 
   อยางไร ยังคงทําตามแบบเดิมที่เคย 
   ทํา และหรือคิดวางานของชมรมผู 

- ปญหาเชนเดียวกัน และรวมถึง 
   เจาหนาที่ที่จะมารับงานทางดาน  
   สวัสดิการสังคมดวย 

- ทําใหปฏิบัติงานทางดานสวัสดิการ 
   ทางสังคมในแนวคิด ศอสช. จึง 
   เปนงานที่ชวยกันผลักดันอยูกลุม 
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ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จนอย ศอสช.ทต.บางระกํา สงผล ศอสช.อบต.สามพระยา สงผล 
ในงานนี้โดยตรงดวย)    บริการสวัสดิการทางสังคมแบบ  

   ศอสช. 
   สูงอายุใดก็เปนของ ศอสช.ได ทั้ง 
   ที่มีความตั้งใจทํางาน แตเมื่อไม   
   เขาใจ ก็ยังปฏิบัติไดไมชัดเจน 

    หนึ่ง (ประธานสภา และผูที่เห็น 
   ความสําคัญของ ศอสช.) ซึ่งงานนี้  
   ตองการประสานความคิด และ 
   หนวยงานที่อยูทั้งในและนอก 
   พื้นที่ ที่เกี่ยวของ ดังนั้นการ 
   สนับสนุนยังไมเต็มที่ 
 

4. การตั้งคณะกรรมการบริหาร 
    ศูนยฯ 

- ประกอบดวยคณะผูบริหารใน 
   เทศบาลทั้งหมด มีภาคประชาชน 
   โดยเฉพาะผูแทนผูสูงอายุนอยมาก 
   (ดูภาคผนวก ฉ) 

- ไมมีความหลากหลายของตัวแทน 
   ในหลายภาคสวน 
- ทําใหขาดการประสานงานระหวาง 
   ชมรมผูสูงอายุ 
- ไมทราบความตองการที่แทจริง 
   ของผูสูงอายุ 
- ทําใหขาดมุมมองของการจัด 
   กิจกรรมที่ชัดเจน หรือไมได 
   เกิดขึ้นใน ศอสช. 

- มีคณะกรรมการ 15 คน ประกอบ 
   ดวย เจาหนาที่ในองคการบริหาร 
   สวนตําบล 12 คน  ผูชวยผูใหญ 
   บาน 2 คน  ประธานชมรมผูสูงอายุ 
   ตําบลสามพระยา 1 ทาน 
   (ถึงแมวาเจาหนาที่ใน อบต.ที่เปน 
   กรรมการมีความตั้งใจทํางานจริง) 

- ไมมีความหลากหลายของตัวแทน 
   ในหลายภาคสวนของชุมชน และ 
   หนวยงานที่เกี่ยวของ 
- ขาดการประสานระหวางชมรมผู 
   สูงอายุ 
- ทําใหขาดมุมมองของการจัด 
   กิจกรรมที่จะใหผูสูงอายุ ตามแนว 
   หลักวิชาการ หรือการจัดบริการ 
   สวัสดิการทางสังคม 
 

5. การตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา - - - คณะกรรมการประกอบดวยคนใน 
   พื้นที่คือ นายก อบต.  กํานันผูใหญ 
   บานทุกคนในตําบลสามพระยา  ผู 
   อํานวยการสํานักงานสงเสริมและ 
   สนับสนุนวิชาการ4 (สสว.)   นัก 
   พัฒนาสังคม7 (สสว.4)  และนัก 

- จากองคประกอบจะเห็นไดวา 
   บุคคลเหลานี้จะมีประสบการณใน 
   การบริหารงานการจัดการที่ดีไม 
   มากนัก และขาดประสบการณที่จะ 
   ใหคําปรึกษาในดานการพัฒนา 
   สังคม และการใหบริการ 
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            พัฒนาชุมชน    สวัสดิการทางสังคม หรือถามีก็ 
   อาจมีไมมากนัก โดยเฉพาะแนวคิด 
   ในการบริหารจัดการในแนวคิด  
   ศอสช. และที่สําคัญการขาด 
   ศักยภาพในการประสานงานกับ 
   หนวยงานที่เกี่ยวของที่จะมา 
   สนับสนุนการดําเนินงาน และ 
   กิจกรรมที่จะตองจัดใหกับผูสูงอายุ 
   ดวย 
 

6. ลักษณะการจัดกิจกรรม - เนื่องจากการบริหารที่ยังไมชัดเจน 
   จึงทําใหการดําเนินงานที่ควรเปน 
   ของ ศอสช.เองเกิดขึ้นนอยมาก แต 
   กลับเปนกิจกรรมของชมรมผูสูง 
   อายุเตาเตอ และชมรมแอโรบิค 
   ซึ่งทั้ง 2 ชมรมนี้ คณะกรรมการ 
   บริหารงานศูนยฯถือวายังอยูภายใต 
   หรือยังเกี่ยวของกับ ศอสช.อยู แต 
   ความเปนจริงทั้ง 2 ชมรมนี้ก็คือ  
   ชมรมผูสูงอายุในพื้นที่ แตไปเปน 
   อยูในคณะกรรมการที่ปรึกษา  
   ไมไดเปนคณะกรรมการบริหาร 

- ทําใหเกิดกิจกรรมที่เปนของ  
   ศอสช.นอยมาก (มีเพียงเครื่องออก 
   กําลังกาย ที่เปดใหทุกคนใชไดใน 
   ตอนเย็นเทานั้น) 

- มีกิจกรรมเปนของ ศอสช.เอง เมื่อ 
   ตอนเริ่มตนป 2551 ทางกระทรวง 
   แรงงาน โดยการประสานของ  
   พมจ. ไดจัดอบรมการทําดอกไม 
   จันทน น้ํายาอเนกประสงค ฯลฯ 
- หนวยงานที่เกี่ยวของ คือ สาธารณ 
   สุขตําบล จัดอบรมการทําพวงหรีด 
   ให 2-3 ครั้งแลวเลิกไป  
   สิ่งที่ทําใหเกิดสภาพเชนนี้เนื่องมา 
   จากการบริหารจัดการที่ไมดี เกิด 
   จากการระวังตัวในการเลือกตั้ง 
   ทองถิ่น ดังนั้นจะเห็นวา ถาในการ 

- มีกิจกรรมที่ดําเนินโดย ศอสช.  
   และเริ่มตนดวยดีทั้ง 2 หนวยงานที่ 
   เขามาสนับสนุน และเลิกไป ดังนั้น 
   จึงทําใหขาดการตอเนื่องของ 
   กิจกรรมที่ควรจะเปนหรือทําได 
   หากมีความตอเนื่องก็อาจจะทําให 
   มีกิจกรรมอีกหลายรูปแบบตามมา 
   ก็ได เมื่อขาดการดําเนินงานที่ตอ 
   เนื่อง กิจกรรมที่ควรเปนของ  
   ศอสช. ก็หยุด จึงตองมาเปน 
   กิจกรรมที่เคยปฏิบัติกันอยูเหมือน 
   เดิม 
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    งานศูนยฯ        บริหาร เมื่อคณะบริหารระดับทอง 
   ถิ่นมีความเห็นไมตรงกันในเรื่อง 
   กิจกรรมดังกลาวหรือเรื่องใด อาจ 
   ทําใหการบริหารสะดุดได และสง 
   ผลตอการดําเนินงานเชนกัน 
 

- สงผลกระทบตอการบริหารจัดการ 
   ดําเนินงานตอ ศอสช.ดวย 

หมายเหตุ  อาจกลาววาลักษณะการจัดกิจกรรมของ ศอสช.อบต.สามพระยา ยังมีการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
                  บาง (ถึงแมจะเลิกไปก็ตามที) แต ศอสช.ทต.บางระกํา การดําเนินงานของคณะกรรมการ ดูเหมือนไม 
                  ดําเนินการที่จะใหเกิดขึ้นเองโดย ศอสช. เพราะมีการประสานงานกับหนวยงานอื่นที่ควรจะสนับสนุนได 
                  นอยมาก  หรือเกือบไมมี 
 

 

7. ขาดความรูความเขาใจในหนาที่ 
    รับผิดชอบ(ศอสช.)ของเจาหนาที่ 
    ที่เกี่ยวของ ที่มาจากเจาภาพหลัก 

- จากแนวคิดใหมของ ศอสช.  
   เจาหนาที่ที่รับผิดชอบอาจยังไมมี 
   ความชัดเจนเพียงพอ 

- ทําใหขาดความกระตือรือรนที่จะ 
   รับผิดชอบใหเต็มที่ สงผลตอการ 
   ดําเนินงานของ ศอสช.ทันที เชน 
   ยังขาดความคิดริเริ่มที่จะมองงานที่ 
   ทําไมชัดเจน ยังติดอยูกับแนวคิด 
   เดิม 
 

- - 

8. ขาดการติดตามและใหคําแนะนํา 
    ปรึกษาทางวิชาการ จากเจาหนาที่ 
    ระดับจังหวัด ซึ่งควรทําหนาที่ 
    เปนพี่เลี้ยง และติดตามผล  
     (Monitoring) ใหใกลชิดกวานี้ 

- ศอสช. เปนงานบริการสวัสดิการ 
   แนวใหม และดําเนินการใน 
   ลักษณะโครงการนํารอง อาจทําให 
   เจาหนาที่ระดับจังหวัดที่ตองรับผิด 
   ชอบไมสนใจเทาที่ควร ที่จะ 
 

- จึงทําใหระดับผูปฏิบัติที่ไมคุนเคย 
   ซึ่งทํางานแบบเดิมอยูแลว ไมรูทิศ 
   ทางที่ควรจะเดินงานอยางไร จึงจะ 
   ไปสูจุดมุงหมายตามแนวคิดการ 
   ดําเนินงานของ ศอสช.ได 
 

- - 
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    ติดตามงาน และคอยใหคําแนะนํา 
   ในดานกิจกรรม หรือแมแตการตั้ง 
   คณะกรรมการ หรือการเขียน 
   โครงการอยางเชน ศอสช.อื่นที่ 
   ไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ 
   ระดับจังหวัด 
 

- ไมเกิดกิจกรรมที่ควรเปนของ  
   ศอสช.เอง 
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4) ศอสช.ท่ีไมประสบผลสําเร็จ (ในการจัดตั้ง) 
      ผลการศึกษาในเชิงคณุภาพพบวา มีเพยีง ศอสช.เดียว คือ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา ซ่ึงอยูใน
โครงการนํารองที่จะใหมีการจัดตั้ง ศอสช.ในเขตเมือง แตไมประสบผลสําเร็จ ในที่นีผู้วิจัยอยากกลาววา 
คําวา “ ไมประสบผลสําเร็จของ ศอสช.แหงนี้ ” มิไดหมายความวา ศอสช.กทม.เพชรทองคํา (ชมรม
ผูสูงอายุเพชรทองคํา) นี้มิไดปฏิบตัิงานที่ไมมีผลงาน เพราะโดยเนื้อแทของชมรมผูสงูอายุนี้มีการ
ปฏิบตัิงานที่เขมแข็ง และมกีารพึ่งตนเองไดเปนอยางดี เปนเพยีงวาชมรมผูสูงอายุหมูบานเพชรทองคํา 
หรือโครงการนํารอง ศอสช.กทม.เพชรทองคํานี้ยังไมผานกระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานทั้ง 8 
ขั้นตอน เพยีงผานขั้นตอนตนๆของการดําเนินงานของ ศอสช.เทานั้น คอื ผานเพียงกระบวนการไดรับรู
และเรียนรูวาการจัดตั้ง ศอสช.คืออะไร มีแนวคิด วัตถุประสงค และกระบวนการในการจัดตั้งอยางไร
เทานั้น  ยังมิไดดําเนนิการขัน้ตอนอื่นๆอีก และประการสําคัญ คือ ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานอยางถูกตองจากหนวยงานที่รับผิดชอบ และสนับสนุน ตามที่กลาวขางตน ในรายละเอยีด
สถานภาพของ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา 
      ปจจัยท่ีทําใหโครงการนํารอง ศอสช.กทม.เพชรทองคําไมไดรับการจัดตั้ง อาจกลาวสรุปได
ดังนี ้
  1. ขาดการติดตาม และประสานอยางใกลชิด ระหวางเจาหนาที่ฝายพฒันาชุมชน และ
สวัสดิการสังคมของเขตบางขุนเทียน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานกลุมสงเคราะหผูสูงอายุ 
กรุงเทพมหานคร กับชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา 
  2. ขาดความเอาใจใสจริงจังจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ในทกุฝายของการดําเนินการจัดการ
โครงการนํารอง ศอสช. เพราะถาเมื่อทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแลวควรเขามาชวยดาํเนินการ โดยเฉพาะตองมี
การประสานงานและปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด ทั้งทางกรุงเทพมหานครฯ  กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  
และเขตบางขนุเทียน เพื่อใหไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคในเรื่องใด และอยูตรงที่จุดใด เปนตน และทํา
ใหชัดเจนถึงแนวทางที่ปฏิบตัิไดหรือไมได เพื่อที่ภาคประชาชนจะไดไมตั้งความหวงัไวตลอดวาจะได
เปน ศอสช. และพรอมที่จะดําเนินการอยางเขมแข็งตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู นับวาเปนอุปสรรคตอการ
จัดตั้งใหเปนโครงการนํารอง ศอสช.ตั้งแตเร่ิมแรก 
  3. ขาดการศึกษากฎระเบยีบการจัดตั้ง ศอสช.ในชุมชนเมือง (กทม.) วามีความแตกตาง
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะเจาภาพหลัก และการไดรับการสนับสนุน 
การใหหนวยงานใดเปนเจาภาพหลัก ฯลฯ ดังนั้นจึงเปนปจจัยใหเกิดความไมชัดเจนในหลายประเด็นใน
การปฏิบัติของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ ทั้งฝายเขตบางขุนเทียนและทาง กทม. จึงสงผลให
เจาหนาที่ทีเ่กีย่วของทางเขตบางขุนเทียนยงัไมดําเนนิการอะไร ในกรณีการขออนุมตัิแตงตั้งคณะกรรม 
การบริหารศูนยฯจากทาง ศอสช.กทม.เพชรทองคํา ซ่ึงไดทําเสนอมาถึง 2 – 3 คร้ัง 
 
 
 
 



 

3.3 ประโยชนและคุณคาของการจัดตัง้ศูนยอเนกประสงคฯ 
 

จากผลการศึกษาผลการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคฯ ทําใหทราบวาการดําเนินงานของ
ศูนยอเนกประสงคฯ ประสบผลสําเร็จในระดับท่ีแตกตางกันในแตละศูนยฯ  แตอยางไรก็ตามผลการศึกษา
สัมภาษณเชิงลึกจากบุคลากรตางๆ ที่เกี่ยวของ สามารถสรุปไดวา ทุกคนมีความเห็นสอดคลองกันวา ศูนย
อเนกประสงคฯนี้มีประโยชนในการจัดสวัสดิการใหกับผูสูงอายุในชุมชนอยางแทจริง ผูนําชุมชนบางทาน
กลาววา “การมาตั้งอาคารศูนยอเนกประสงคฯในหมูบาน ทําใหรูสึกวาผูสูงอายุในหมูบานไมถูกลืม” 
ถึงแมคําพูดนี้จะกลาวแคหมูบาน ซ่ึงเปนหนวยหนึ่งในตําบล (จริงๆ ก็คือในนามของ อบต.) แตไดสะทอน
ใหเห็นวาคนในพื้นท่ีในชุมชนชนบทนั้นยังมีความตองการที่จะไดรับ หรือเขาถึงบริการสวัสดิการทาง
สังคมที่รัฐจัดให โดยคนในชุมชนดูแลกันเองก็ตามที นับวาการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ
ในชุมชน เปนการนําระบบสวัสดิการที่รัฐเปนผูริเร่ิมแนะนําใหเขาถึงคนในพื้นที่ โดยคนในชุมชนเปน
ผูรับผิดชอบ ดูแลดําเนินการ ผูวิจัยมองวาการตั้งศูนยอเนกประสงคฯเปนการแกปญหาอยางหนึ่ง คือ การเขา
ไมถึงบริการสวัสดิการจากรัฐของผูสูงอายุในหลายพื้นที่ที่ไมสะดวกในการเขาถึงบริการเหลานี้ (ศศิพัฒน  
ยอดเพชร, 2549ก) 
 การศึกษาเชิงปริมาณไดแสดงผลใหเหน็วาผูมารับบริการ (ผูสูงอายุ) นัน้ มีความพึงพอใจตอ
กระบวนการใหบริการในภาพรวมที่แตกตางกัน  ทั้งนี้ขึน้อยูกับความพรอมในการดาํเนินงานของศูนยฯ 
และศักยภาพของผูบริหารศูนยฯ แตความพงึพอใจนัน้ก็ไดสะทอนใหเห็นวาผูสูงอายทุี่มารับบริการนั้นมี
ความพึงพอใจในระดบัมาก  ปานกลางคอนขางสูง  จนถึงปานกลางคอนขางต่ํา ซ่ึงไมพบวามี ศอสช.ที่
ไดรับการประเมินจากผูรับบริการวามีความพึงพอใจนอย โดยเฉพาะผลการศึกษาความพึงพอใจจาก
ประโยชนที่ไดรับจากการบริการของ ศอสช.นั้น หรือแมแตในนามของชมรมผูสูงอายุ (เพชรทองคํา) ก็
ตาม ผูมารับบริการ คือ ทานผูสูงอายุที่มารับบริการนั้นมคีวามพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากการเขา
รวมกิจกรรม และการมารับบริการจากศูนยฯอยูในระดับมากเกือบทุกศนูย มีเพยีง 1 ศูนยที่มีความพงึ
พอใจระดับปานกลางตอประโยชนที่ไดรับจากการบริการของ ศอสช. นอกจากนี้พบวา ประโยชนที่ไดรับ
จากการบริการมากนั้นเปนทางดานจิตใจ ซ่ึงสูงกวาทุกประเด็น รองลงมา คือ ไดรับประโยชนทางกาย 
และทางสังคม 
 การดําเนนิงานของศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนในลกัษณะโครงการนํารองที่ได
ดําเนินการมาเปนเวลา 2 ปกวานั้น ผลการดําเนินงานในภาพรวมนั้นพบวา มีความสาํเร็จที่แตกตางกันตาม
ศักยภาพของการบริหารจัดการของคณะกรรมการการดําเนินงานการบริหารศูนยฯของแตละ ศอสช.เปน
สําคัญ แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในภาพรวมของผลประโยชนและคุณคาท่ีเกิดขึน้กับสังคมของ
ผูสูงอายุท่ีมารบับริการนั้น พอสรุปไดในประเด็นหลักท่ีสําคัญได ดงันี ้
 ประเด็นท่ี 1  การจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนที่จดัตั้งในพื้นที่ตางๆนั้น 
โดยเฉพาะในระดับตําบล นบัวาเปนการเตมิชองวาง (Gap) ของการใหบริการสวัสดิการทางสังคมใหกับ
ประชาชนผูสูงอายุในชุมชน หรือในพืน้ทีท่ี่คนเหลานั้นยังไมสามารถเขาถึงในบริการหลายรูปแบบที่ทาง
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ภาครัฐจัดให ใหไดเขาถึงบรกิารสวัสดิการทางสังคม โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีอยูในพื้นที่
นั้นๆเปนเจาภาพหลักใหการสนับสนุน 

ประเด็นท่ี 2  การจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯที่เปนอยูขณะนี้เปนรูปแบบของการจัดตั้งศูนยแบบ
ศูนยที่มีสวัสดิการตอผูสูงอายุ (Well-Being Model) เปนรูปแบบของการบูรณาการบริการตางๆ เขาดวยกัน 
(Taiez and Litwink, 2004 อางถึง ศศิพัฒน ยอดเพชร, 2550 : 37-38) โดยยึดผูสูงอายุเปนศูนยกลาง มุง
พัฒนาและใหบริการแกผูสูงอายุอยางเปนองครวมในมิติ 6 ดานดวยกัน คือ ดานอารมณ และจิตใจ 
(Emotion Wellness)  สติปญญา (Intellectual Wellness)  ดานกาย (Physical Wellness)  ดานสังคม (Social 
Wellness)  ดานจิตวิญญาณ (Spiritual Wellness)  และดานการพักผอนหยอนใจ (Vacational Wellness) 
พบวาบรรลุวัตถุประสงคของศูนยฯที่ตองการใหผูสูงอายุมีการพัฒนากาย จิต อารมณ สังคม และภูมิ
ปญญา เขาดวยกัน จะเห็นไดวาในแตละศอสช. รวมทั้งชมรมผูสูงอายุเพชรทองคําที่ยังไมไดรับการจัดตั้ง 
ก็มีการจัดบริการและกิจกรรมที่ใหผูมารับบริการเปนกิจกรรมที่มีการบูรณาการ ซ่ึงทําใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหดี และมีความสุขมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมใหผูสูงอายุเปน
ศูนยกลาง ก็ยิ่งทําใหผูสูงอายุมองเห็นคุณคาของตนเองมากขึ้น ไดมีสวนรวมในการแสดงออก แสดงความ
คิดเห็น ทําใหไดกิจกรรมที่ตรงกับความตองการของตน นอกจากนี้ยังเปนการใชสิทธิของผูสูงอายุที่ควร
ไดรับตามความเหมาะสมดวย 

ประเด็นท่ี 3 นับวาเปนการกระจายการใหบริการกับผูสูงอายุโดยผานกิจกรรม ศอสช.นี้ โดย
ไดรับการสนับสนุนตามความเหมาะสมและศักยภาพของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาทิ องคการ
บริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล และเทศบาลเมือง เปนตน ที่เปนเจาภาพหลักในการใหการสนับสนุน
ทางงบประมาณ และดานอื่นๆ เชน สถานที่ เปนตน ทั้งนี้โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปนแกนนํา
ในการกําหนดรูปแบบในการใหบริการสวัสดิการทางสังคม ใหการสนับสนุนเปนที่ปรึกษาและพี่เล้ียงที่
ใหขอแนะนําทางวิชาการ (Supervisor and mentor academic) และมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาประสาน
และสนับสนุน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน ฯลฯ ดังที่ไดจัดวางไวอยูแลว ซ่ึงจากการ
ปฏิบัติการในโครงการนํารองทั้ง 6 แหง พบวาสามารถทําไดในทุกพื้นที่ ไมมีปญหาในเรื่องเกี่ยวกับ
จํานวนของงบประมาณ (ยกเวนระเบียบการเบิกจายและการใชจายเงิน ยังมีติดขัดตามการเบิกจายใน
ระเบียบของ อปท.) นับวาการดําเนินการในรูปแบบนี้เปนการสนับสนุนนโยบายของรัฐในเชิงกระจาย
อํานาจการปกครองไปสูทองถิ่น และอีกประการหนึ่งคือ จากการดําเนินการลักษณะโครงการนํารองนั้น 
ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมฯมีแนวคิดในการจัดบริการสวัสดิการนี้ใหอยูภายใตการสนับสนุนของ
เจาภาพหลัก คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่ใหการสนับสนุนหลักในเรื่องงบประมาณ โดยสวนกลาง
จะไมมีงบประมาณการสนับสนุนให นับวาแนวคิดนี้ก็ประสบผลสําเร็จเชนกัน เพราะทุกพื้นที่ ศอสช.
ไดรับการดูแลและสนับสนุนอยางดีในเรื่องดังกลาวนี้ 
 ประเด็นท่ี 4 การจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนข้ึนมานี้ นับวาเปนการปู
พื้นฐานทางประชาธิปไตยใหกับประชาชนดวย เพราะการจัดตั้งศูนยฯนี้เกิดจากพื้นฐานความคิดความ
รวมมือจากชุมชนเปนฐาน (Community-base Approach) การใหบริการและดูแลโดยชุมชนนั้น ทําใหเกิด



 

ความรูสึกความเปนเจาของ (Sense of Belonging) เห็นไดชัดเจนจากผูมารับบริการที่ ศอสช.อําเภอเขาชัย
สนเกิดความรูสึกรับผิดชอบในการดูแลรวมกัน (Sense of Responsibility) ของคนในชุมชน กับเจาหนาที่
ทุกฝายที่เขามาเกี่ยวของ และทุกภาคสวน จึงทําใหเกิดความรวมมือที่ไปสูเปาหมาย (Collaboration) เพราะ
ทุกฝายมีสวนรวม (Participation) เพราะถือวาทุกภาคสวนเปนหุนสวนรวมกัน (Partnership) ลักษณะที่
เกิดขึ้นนี้ยอมนําไปสูชุมชนเขมแข็งที่ดูแลผูสูงอายุ ยอมนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผูสูงอายุ และความ
เปนสุขของคนในชุมชนรวมกัน 
 จะเห็นไดวาผลการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคฯที่กลาวในประเด็นที่ 1 และ2 นั้น ไดบรรลุ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยฯ ตามที่สํานักงานสวัสดิการ และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คน
พิการ และผูสูงอายุ (บทสรุปสําหรับผูบริหาร, 2551) ที่ไดกําหนดไว สําหรับประเด็นที่ 3 ไดบรรลุตาม
แนวคิดของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ที่ไดวางแผนในการดําเนินงานการใหบริการสวัสดิการทางสังคมนั้น
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบและสนับสนุนทางดานงบประมาณตามศักยภาพของแต
ละพื้นที่ที่รับเปนเจาภาพ และสําหรับประเด็นสุดทายนั้น การจัดตั้งสถาบันนี้ในรูปของศูนยอเนกประสงคฯ 
นับวาเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะผูสูงอายุใหเห็นคุณคาของตนเองและ
ผูสูงอายุผูอ่ืน โดยเขามาบริหารจัดการดวยตนเอง และทําใหเกิดการประสานและสรางสัมพันธภาพของ
คนในชุมชน ทุกอาชีพ ทุกวัย นอกเหนือจากผูสูงอายุแลวยังมารวมมือ และแสดงความรับผิดชอบในการ
ดูแลคนในชุมชน ดวยการพึ่งตนเองจากชุมชน นอกจากนี้ยังเปนการสรางสัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่
ในทุกภาคสวนเขามาทํางานรวมกัน และรวมกับประชาชนในชุมชนดวย นอกจากนี้ยังเปนการสะทอน
ความเปนประชาธิปไตยที่เปดโอกาสใหคนในชุมชนที่เปนผูมีสวนไดและสวนเสียผลประโยชนนั้น ไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/แสดงความคิดเห็นตอโครงการของรัฐที่จะนําลงไปในพื้นที่ และนับวา
เปนการกระจายอํานาจการปกครองทองถ่ิน (Decentralization) โดยการนําบริการสวัสดิการของรัฐไปสู
ภูมิภาค 
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บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 

การศึกษา “ผลการดําเนินงานศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน” มีประเด็นหลักใน
การศึกษาดังนี้ 1) ศึกษาผลการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคฯ  2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคฯ  3) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานศูนยอเนกประสงคฯ  และ  4) 
หาแนวทางในการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคฯ  การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ เก็บขอมูลเชิงปริมาณโดยการสัมภาษณจากผูรับบริการจากศูนยฯในพื้นที่นํารอง 7 จังหวัด 
อยูที่ภูมิภาค 6 แหง และ ที่กรุงเทพฯ รวมตัวอยางจากผูรับบริการทั้งสิ้น 397 คน เปนผูรับบริการที่  
ศอสช.ทต.บางระกํา 70 คน  ศอสช.ทม.สกลนคร 116 คน  ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง 57 คน  ศอสช.อบต.
หนองเหียง 44 คน  ศอสช.อบต.สามพระยา 30 คน  ศอสช.อําเภอเขาชัยสน 35 คน  และ ศอสช.กทม.เพชร
ทองคํา 45 คน  เก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากเจาหนาที่ และบุคคลที่เกี่ยวของ  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล และ อบต.) คณะกรรมการบริหารศูนยฯ  ผูแทนกระทรวงหลัก  และผูนํา
ชุมชน 
 การศึกษาผลการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคฯนี้ ไดศึกษาจากความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ โดยศึกษาความพึงพอใจใน 2 ประเด็นหลัก คือ  1) ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการ 
ประกอบดวย 7 ดาน คือ สถานที่ ลักษณะกิจกรรมที่จัดให ลักษณะการใหบริการ การใหบริการของบุคลากร 
งบประมาณ การกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินงาน  
และ 2) ความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากการบริการ 
 การศึกษา ศอสช. ทั้ง 7 แหงภายใตขอตกลงวาทุก ศอสช.ที่ศึกษานัน้ เปนศูนยที่ถูกคดัเลือกเปน
โครงการนํารองศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน ซ่ึงมีอยูในภูมิภาค 6 จังหวัด และในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังกลาวขางตน 
 จากการศึกษาสัมภาษณเชิงลึก และการศึกษาเชิงปริมาณ มีความสอดคลองกัน จะเหน็ไดจาก
สถานภาพของศูนยฯ มีผลตอการดําเนินงานศูนยฯ เกีย่วกับกระบวนการใหบริการ และความพึงพอใจตอ
ประโยชนที่ไดรับจากการบริการของศูนยฯได 
 ในการนําเสนอเนื้อหาในบทสรุปและขอเสนอแนะนี้ แบงออกไดเปน 3 สวน ดังนี ้
 

สวนท่ี 1 : สรุปผลการวิจัย 
          1.1 ผลการดําเนินงานตามขั้นตอนของการจัดตั้งศนูยอเนกประสงคฯ 
          1.2 ผลสําเร็จในการดาํเนินงานทั้ง 7 ศอสช. 
          1.3 ประโยชนและคณุคาของการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ 
          1.4 ความพึงพอใจตอการดําเนนิงานในกระบวนการบริการในภาพรวมทั้งหมด 
          1.5 ผลการเปรยีบเทยีบเปนรายคูตอความพึงพอใจในการดําเนนิงานของศนูยอเนกประสงคฯ 
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          1.6 การเปนแบบอยางที่ดี 
          1.7 ปจจยัที่เอื้อและไมเอื้อตอผลสําเร็จในการดําเนนิงานของ ศอสช. 
สวนท่ี 2 : แนวทางการดําเนนิงานของศนูยอเนกประสงคสําหรับผูสงูอายุในชุมชน 
          2.1 แนวทางการดําเนนิงาน ศอสช.ในปจจุบัน 
          2.2 แนวทางการดําเนนิงาน ศอสช.ในอนาคต 
          2.3 แนวทางการจัดตั้ง ศอสช.ในเขตเมือง 
สวนท่ี 3 : ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
          3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
          3.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 

สวนที่ 1 
สรุปผลการวิจัย 

 

 จากการวิจัยสามารถสรุปผลในประเดน็ที่สําคัญได ดังนี ้
1.1 ผลการดําเนินงานตามขัน้ตอนของการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯ 

จากพื้นที่ทีเ่ปนโครงการนํารอง ศอสช. 7 พื้นที่ ที่ผานขัน้ตอนของการดําเนินงานทีสํ่านักสงเสริม
และพิทักษผูสูงอายุไดกําหนดขึ้น 8 ขั้นตอนนั้น จากขั้นตอนที่ 1 ขั้นการรับการเผยแพรแนวคดิ/รูปแบบ
ของศูนยอเนกประสงคฯ จนถึงขั้นที่ 8 คือศูนยฯมกีารวางแผนการดําเนนิกิจกรรมตางๆ ในศูนยฯ (ขั้นที่ 9 
การสรุปและถอดบทเรียน ยังไมมีการศึกษาในขั้นนี)้ พบวามี 6 พื้นที่ ศอสช.ที่ผาน 8 ขั้นตอน มี 1 พืน้ที่ 
ศอสช.ที่ผานเพียงขั้นตอนที ่1 คือ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา 
 

1.2 ผลสําเร็จในการดําเนินงานทั้ง 7 ศอสช. 
ผลสําเร็จในการดําเนินงานทัง้ 7 ศอสช.แบงไดเปน 4 กลุม ดังนี้  

  1) ศอสช.ท่ีประสบผลสําเร็จมาก ไดแก 
            - ศอสช. อําเภอเขาชัยสน จังหวดัพทัลุง 
            - ศอสช. เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
            - ศอสช. องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง จงัหวัดขอนแกน 
      ทั้ง 3 ศอสช.ที่ประสบผลสําเร็จมากมาจากปจจยั 
   1. มีการบริหารจัดการที่ด ี
   2. วิสัยทัศนของผูนํามีความชัดเจนใน 
             - แนวคดิในการจัดการสวัสดิการทางสังคม 
             - แนวคดิของการจัดตัง้ศูนยอเนกประสงคฯ 
             - การบริหารจัดการ 
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   3. การนําแนวคิดในการจัดตัง้ศูนยอเนกประสงคฯเขามาใชในการจดัตั้งและ
บริหารศูนยฯ 
   4. การวางแผนการจัดใหบริการและกจิกรรมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ 
   5. ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของมีการรับรูขอมูลขาวสาร และมีความรู
ความเขาใจในแนวคดิในการใหบริการสวัสดิการทางสังคมในรูปแบบศนูยอเนกประสงคฯ 
 

  2) ศอสช.ท่ีประสบผลสําเร็จปานกลาง ไดแก 
            - ศอสช. องคการบริหารสวนตําบลหนองเหยีง จังหวัดชลบุรี 
       ศอสช.แหงนี้ไดผานกระบวนการจัดตั้งศูนยฯอยางเรียบรอย มีการตั้งคณะกรรมการ
ใน 2 ระดับ คือ คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฯ อยางเหมาะสม จึงทําใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบและลุลวงไดดี และประกอบกับการที่คณะกรรมการที่ปรึกษามาจาก
บุคลากรหลากหลายสถาบันที่ เปนตัวแทนที่ เกี่ยวของจะมาสนับสนุนใหการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ กลาวไดวาการตั้งคณะกรรมการของ ศอสช.แหงนี้เปนรูปแบบผสมผสานเชนกัน และมีภาค
ประชาชนมีสวนเขารวมในการบริหารดําเนินงานดวย 
       ถึงแมวา ศอสช. แหงนี้ยังไมมีสถานที่ทําการเปนของศูนยฯเองอยางถาวร แตก็ได
ดําเนินการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพพอสมควร จากคณะกรรมการทั้ง 2 ระดับ และประกอบกับ
สมาชิกและชุมชนใหความรวมมือดีตอคณะกรรมการบริหาร ศอสช. ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนที่นี่มีการ
รับรูและมีความรูเกี่ยวกับ ศอสช.บางพอสมควรจากที่ไดรับผานขั้นตอนตนๆ มา 
 

  3) ศอสช.ท่ีประสบผลสําเร็จนอย มี 2 ศอสช. คือ 
            - ศอสช. เทศบาลตําบลบางระกํา จังหวัดพษิณุโลก 
            - ศอสช.องคการบริหารสวนตําบลสามพระยา จังหวัดเพชรบุรี 
       อาจกลาวสรุปไดวาทั้ง 2 ศอสช.ที่ประสบผลสําเร็จนอย มาจากปจจัยที่สําคัญ คือ ขาด
การบริหารจัดการที่ดีของเจาภาพหลัก ตลอดจนผูนําและเจาหนาที่ที่ตองรับผิดชอบโดยตรงตอ ศอสช. 
ที่มาจากเจาภาพหลักและเจาหนาที่ของสํานัก พมจ. ที่ขาดการเปนผูใหคําแนะนํา (Supervisor) อยาง
ใกลชิด (ศอสช.ทต.บางระกํา) จึงนําไปสูการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯที่ขาดภาคประชาชนใน
หลายภาคสวนที่ควรเขามามีสวนรวมในการบริหาร และหรือการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ยังไม
เหมาะสม (ศอสช.อบต.สามพระยา) จึงไมสามารถใหคําแนะนําที่มีประสิทธิภาพ หรือชวยประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของไดไมดีนัก ทั้งๆที่ทั้ง 2 ศอสช. ดังกลาวมีปจจัยเอื้อที่จะทําใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ ศอสช.อบต.สามพระยานั้นมีปจจัยทั้งภายนอกและภายในที่เอื้อตอการ
ดําเนินงานของศูนยฯอยางดีมาก จากเหตุดังกลาวสงผลใหการจัดการบริหารในคณะกรรมการบริหาร
ศูนยฯไมมีประสิทธิภาพไปดวย และสงผลไปยังการดําเนินการและการจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพนอย
ตอการใหบริการกับผูสูงอายุในพื้นที่ 
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  4) ศอสช.ท่ีไมประสบผลสําเร็จ (ในการจดัตั้ง) 
            - ศอสช.กทม.เพชรทองคํา จังหวดักรงุเทพมหานคร 
       ปจจัยที่ทําใหไมประสบผลสําเร็จในการจัดตั้ง (ผานเพยีงขั้นตอนที่ 1) คือ 
   1. ขาดการติดตามและประสานอยางใกลชิดระหวางเจาหนาที่ฝายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมเขตบางขุนเทียน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานกลุมสงเคราะหผูสูงอายุ 
กรุงเทพมหานคร กับ ศอสช.กทม.เพชรทองคาํ ในขณะอยูในโครงการนํารอง 
   2. ขาดความเอาใจใสและจริงจังที่จะชวยกันแกไขปญหาใหกับภาคประชาชน 
จากเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของในทุกฝายของการดําเนินการจดัการโครงการนํารอง ศอสช. 
   3. ขาดการศึกษากฎระเบยีบการจัดตั้ง ศอสช.ในชุมชนเมือง (กทม.) วามีความ
แตกตางจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะเจาภาพหลักและการไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานใดบาง จึงทําใหขาดความชัดเจนที่จะขับเคลื่อน และการชีแ้จงใหภาคประชาชน
ไดรับทราบจากทางเจาหนาที่ 
 

1.3 ประโยชนและคุณคาของการจัดตัง้ศูนยอเนกประสงคฯ 
การดําเนนิงานของศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนในลกัษณะโครงการนํารองที่ได

ดําเนินการมาเปนเวลา 2 ปกวานั้น เมื่อพิจารณาในภาพรวมของผลประโยชนและคุณคาที่เกิดขึ้นกับสังคม
ของผูสูงอายุที่มารับบริการนั้น พอสรุปในประเด็นหลักที่สําคัญได ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1  การจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนที่จดัตั้งในพื้นที่ตางๆนั้น 
นับวาเปนการเติมชองวาง (Gap) ของการใหบริการสวัสดิการทางสังคมใหกับประชาชนผูสูงอายุในชุมชน 
หรือในพืน้ที่ทีค่นเหลานั้นยังไมสามารถเขาถึงในบริการหลายรูปแบบทีท่างภาครัฐจัดให ใหไดเขาถึง
บริการสวัสดิการทางสังคม โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีอยูในพื้นที่นัน้ๆเปนเจาภาพหลักใหการ
สนับสนุน 

ประเด็นท่ี 2  การจัดตั้งศูนยอเนกประสงคฯที่เปนอยูขณะนี้เปนรูปแบบของการจัดตั้งศูนยแบบ
ศูนยที่มีสวัสดิการตอผูสูงอายุ (Well-Being Model) เปนรูปแบบของการบูรณาการบริการตางๆ เขาดวยกัน 
โดยยึดผูสูงอายุเปนศูนยกลาง มุงพัฒนาและใหบริการแกผูสูงอายุอยางเปนองครวมในมิติ 6 ดานดวยกัน 
คือ ดานอารมณ และจิตใจ (Emotion Wellness)  สติปญญา (Intellectual Wellness)  ดานกาย (Physical 
Wellness)  ดานสังคม (Social Wellness)  ดานจิตวิญญาณ (Spiritual Wellness)  และดานการพักผอน
หยอนใจ (Vacational Wellness) พบวาบรรลุวัตถุประสงคของศูนยฯที่ตองการใหผูสูงอายุมีการพัฒนากาย 
จิต อารมณ สังคม และภูมิปญญา เขาดวยกัน จะเห็นไดวาในแตละศอสช.มีการจัดบริการและกิจกรรมที่มี
การบูรณาการทั้ง 6 ดานดังกลาว ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหดี และมีความสุขมากขึ้น 
นอกจากนี้จากการดําเนินกิจกรรมใหผูสูงอายุเปนศูนยกลาง ทําใหผูสูงอายุมองเห็นคุณคาของตนเองมาก
ขึ้น ไดมีสวนรวมในการแสดงออก  แสดงความคิดเห็น ทํากิจกรรมที่ตรงกับความตองการของตน 
นอกจากนี้ยังเปนการใหผูสูงอายุไดใชสิทธิที่ควรไดรับตามความเหมาะสมดวย 
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ประเด็นท่ี 3 เปนการกระจายการใหบริการกับผูสูงอายุโดยผานศอสช.นี้ ทั้งนี้ไดรับการสนับสนุน
ตามความเหมาะสมและศักยภาพของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปนเจาภาพหลัก อาทิ องคการ
บริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล และเทศบาลเมือง เปนตน ใหการสนับสนุนทางงบประมาณ และดาน
อ่ืนๆ เชน สถานที่ เปนตน โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปนแกนนําในการกําหนดรูปแบบในการ
ใหบริการสวัสดิการทางสังคม ใหการสนับสนุนเปนที่ปรึกษาและพี่เล้ียงที่ใหขอแนะนําทางวิชาการ 
(Supervisor and mentor academic) และมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาประสานและสนับสนุน อาทิ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน ฯลฯ ดังที่ไดมีการปฏิบัติการในโครงการนํารองทั้ง 6 แหง พบวา
สามารถทําไดในทุกพื้นที่ ไมมีปญหาในเรื่องเกี่ยวกับจํานวนของงบประมาณ นับวาการดําเนินการใน
รูปแบบนี้เปนการสนับสนุนนโยบายของรัฐในเชิงกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถิ่น  
 ประเด็นท่ี 4 การจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนขึ้นมานี้ นับวาเปนการวาง
พื้นฐานทางประชาธิปไตยใหกับประชาชนดวย เพราะการจัดตั้งศูนยฯมาจากพื้นฐานความคิดนําชุมชน
เปนฐาน (Community-base Approach) การใหบริการและดูแลโดยชุมชนนั้น ทําใหเกิดความรูสึกความ
เปนเจาของ (Sense of Belonging) ความรูสึกรับผิดชอบในการดูแลรวมกัน (Sense of Responsibility) ของ
คนในชุมชน กับเจาหนาที่ทกุฝายที่เขามาเกี่ยวของ และทุกภาคสวน จงึทําใหเกิดความรวมมือที่ไปสู
เปาหมายเดียวกัน (Collaboration) เพราะทกุฝายมีสวนรวม (Participation) เพราะถือวาทุกภาคสวนเปน
หุนสวนรวมกนั (Partnership) ลักษณะที่เกิดขึ้นนีย้อมนาํไปสูชุมชนเขมแข็งที่ดูแลผูสูงอายุ ยอมนาํไปสู
คุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้นของผูสูงอายุ และความเปนสุขของคนในชุมชนรวมกัน 
 

1.4 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในกระบวนการบริการในภาพรวมทั้งหมด 
(1) ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในกระบวนการบริการในภาพรวมทั้งหมดของผูรับ 

บริการ พบผูรับบริการในพืน้ที่ตอไปนี้มีความพึงพอใจในระดับตางกนัโดยเรยีงลําดบั ดังนี ้
 

ศอสช. ระดับความพงึพอใจ คาคะแนนเฉลีย่ 
1) อําเภอเขาชยัสน มาก 4.09 
2) อบต.เขาสวนกวาง มาก 3.80 
3) ทม.สกลนคร มาก 3.68 
4) กทม.เพชรทองคํา     ปานกลาง 3.58 
5) อบต.หนองเหียง       ปานกลาง 3.37 
6) ทต.บางระกํา            ปานกลาง 3.10 
7) อบต.สามพระยา       ปานกลาง 2.70 

       

(2) ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในกระบวนการบริการในรายดาน (7 ดาน) เรียงตามลําดับ
คะแนนมาก-นอยของแตละพื้นที่ ในแตละรายดาน ดังนี ้
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1. ดานสถานที่ 
ศอสช. ระดับความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 

1) กทม.เพชรทองคํา     มาก 3.84 
2) อบต.เขาสวนกวาง มาก 3.81 
3) อําเภอเขาชัยสน  ปานกลาง 3.61 
4) ทม.สกลนคร ปานกลาง 3.59 
5) ทต.บางระกํา            ปานกลาง 3.48 
6) อบต.หนองเหียง       ปานกลาง 3.38 
7) อบต.สามพระยา       ปานกลาง 2.99 

   

2. ดานลักษณะกิจกรรมที่จัดให 
ศอสช. ระดับความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 

1) อําเภอเขาชัยสน  มาก 4.37 
2) ทม.สกลนคร มาก 3.83 
3) อบต.เขาสวนกวาง ปานกลาง (คอนขางสูง) 3.64 
4) กทม.เพชรทองคํา     ปานกลาง 3.17 
5) อบต.หนองเหียง       ปานกลาง 3.02 
6) อบต.สามพระยา       ปานกลาง 2.74 
7) ทต.บางระกํา            ปานกลาง 2.58 

   

3. การใหบริการของ ศอสช. 
ศอสช. ระดับความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 

1) อําเภอเขาชัยสน  มาก 4.17 
2) กทม.เพชรทองคํา     มาก 3.70 
3) อบต.เขาสวนกวาง ปานกลาง 3.24 
4) ทม.สกลนคร ปานกลาง 3.21 
5) ทต.บางระกํา            ปานกลาง 2.92 
6) อบต.หนองเหียง       ปานกลาง 2.72 
7) อบต.สามพระยา       ปานกลาง 2.35 

 

  4. การใหบริการของบุคลากร 
ศอสช. ระดับความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 

1) อบต.เขาสวนกวาง  มาก 4.63 
2) กทม.เพชรทองคํา     มาก 4.41 
3) อําเภอเขาชัยสน มาก 4.31 
4) ทม.สกลนคร มาก 4.07 
5) อบต.หนองเหียง       มาก 4.05 
6) ทต.บางระกํา            มาก 4.02 
7) อบต.สามพระยา       ปานกลาง 3.20 
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5. งบประมาณ 
ศอสช. ระดับความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 

1) อําเภอเขาชัยสน  มาก 3.71 
2) ทม.สกลนคร  ปานกลาง 3.23 
3) อบต.เขาสวนกวาง ปานกลาง 3.05 
4) อบต.หนองเหียง       ปานกลาง 3.02 
5) กทม.เพชรทองคํา     ปานกลาง 3.02 
6) อบต.สามพระยา       ปานกลาง 2.47 
7) ทต.บางระกํา            ปานกลาง 2.46 

 

6. การกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ 
ศอสช. ระดับความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 

1) อําเภอเขาชัยสน  มาก 4.14 
2) อบต.เขาสวนกวาง  มาก 4.07 
3) ทม.สกลนคร มาก 3.86 
4) อบต.หนองเหียง       ปานกลาง 3.48 
5) กทม.เพชรทองคํา     ปานกลาง 3.34 
6) ทต.บางระกํา            ปานกลาง 3.26 
7) อบต.สามพระยา       ปานกลาง 2.96 

   

7. การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการดําเนินงาน 
ศอสช. ระดับความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 

1) อําเภอเขาชัยสน  มาก 4.31 
2) อบต.เขาสวนกวาง  มาก 4.15 
3) ทม.สกลนคร มาก 3.94 
4) อบต.หนองเหียง       มาก 3.86 
5) กทม.เพชรทองคํา     ปานกลาง 3.60 
6) ทต.บางระกํา            ปานกลาง 3.00 
7) อบต.สามพระยา       นอย 2.17 

 

(3) ความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากบริการของผูรับบริการ 
       การศกึษาผลการดําเนนิงานในสวนนีพ้บวา มีผูรับบรกิารจาก 6  ศอสช. ทีเ่หน็วาตนเอง มีความ

พึงพอใจระดบัมากตอประโยชนที่เกิดขึ้นหลังจากไดรับบริการ หรือเขารวมกิจกรรมกับ ศอสช. มีเพียง 1 
ศอสช. ที่ผูรับบริการเห็นวาตนเองมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง ผูวิจัยนําเสนอเรยีงลําดับ ดังนี ้

 

ศอสช. ระดับความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 
1) อําเภอเขาชัยสน        มาก 33.74 
2) ทม.สกลนคร            มาก 31.22 
3) อบต.เขาสวนกวาง    มาก 30.67 
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ศอสช. ระดับความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 
4) ทต.บางระกํา            มาก 30.45 

5) อบต.หนองเหียง       มาก 29.93 
6) กทม.เพชรทองคํา     มาก 29.87 
7) อบต.สามพระยา       ปานกลาง 25.37 

 

1.5 ผลการเปรียบเทียบเปนรายคูตอความพงึพอใจในการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคฯ 
1) เปรียบเทียบเปนรายคูในเรื่องความพงึพอใจตอการดาํเนินงานในกระบวนการใหบริการใน

ภาพรวมทั้งหมด สรุปผลมี 4 ศอสช.ที่มีความพึงพอใจทีร่ะดับมาก และระดับปานกลางที่แตกตางไปจาก 
ศอสช.อ่ืนๆ เรียงลําดับ ดังนี ้

ศอสช. ระดับความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 
1) อําเภอเขาชัยสน        มาก 4.11 
2) อบต.เขาสวนกวาง    มาก 3.78 
3) ทม.สกลนคร            ปานกลาง(คอนขางสูง) 3.66 
4) กทม.เพชรทองคํา     ปานกลาง 3.61 

 

2) การเปรียบเทียบเปนรายคูในการใหบริการเปนรายดาน ในที่นีจ้ะเสนอดานบริการที่มี
ความสําคัญคือ 

ก. ดานลักษณะการจัดกิจกรรม พบวาผูมารับบริการจาก ศอสช. ตอไปนี้มีความแตกตาง 
ไปจาก ศอสช. อ่ืนๆ ดังนี ้
 

ศอสช. ระดับความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 
1) อําเภอเขาชัยสน        มาก 4.37 
2) ทม.สกลนคร            มาก 3.83 
3) อบต.เขาสวนกวาง    ปานกลาง (คอนขางสูง) 3.64 
4) กทม.เพชรทองคํา     ปานกลาง 3.17 

 

ข. ดานลักษณะการใหบริการ พบวาผูมารับบริการจาก ศอสช. ตอไปนี้มีความแตกตาง 
ไปจาก ศอสช. อ่ืน ดังนี ้
 

ศอสช. ระดับความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 
1) อําเภอเขาชัยสน        มาก 4.17 
2) กทม.เพชรทองคํา     มาก 3.70 
3) อบต.เขาสวนกวาง    ปานกลาง        3.24 
4) ทม.สกลนคร            ปานกลาง 3.21 
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ค. ดานงบประมาณ พบวาผูมารับบริการจาก ศอสช. ตอไปนี้มีความแตกตางไปจาก 
ศอสช. อ่ืน ดังนี้ 

ศอสช. ระดับความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 
1) อําเภอเขาชัยสน        มาก 3.71 
2) ทม.สกลนคร            ปานกลาง 3.23 
3) อบต.เขาสวนกวาง    ปานกลาง        3.05 
4) อบต.หนองเหียง       ปานกลาง 3.02 

5) กทม.เพชรทองคํา     ปานกลาง 3.02 

สําหรับ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา เปนการใชงบประมาณที่ไดจากการพึง่ตนเองมากทีสุ่ด 
 

ง. ดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ พบวาผูมารับบริการจาก ศอสช.ตอไปนี ้
มีความแตกตางไปจาก ศอสช.อ่ืน ดังนี ้

ศอสช. ระดับความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 
1) อําเภอเขาชัยสน        มาก 4.14 
2) อบต.เขาสวนกวาง    มาก 4.07 
3) ทม.สกลนคร            มาก 3.86 

 

จ. ดานการปฏบิัติงานของคณะกรรมการดําเนินงานของ ศอสช. พบวาผูมารับบริการจาก  
ศอสช. ตอไปนี้มีความแตกตางไปจาก ศอสช.อ่ืน ดังนี ้

ศอสช. ระดับความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 
1) อําเภอเขาชัยสน        มาก 4.31 
2) อบต.เขาสวนกวาง    มาก 4.15 
3) ทม.สกลนคร            มาก 3.94 
4) อบต.หนองเหียง       มาก 3.86 

5) กทม.เพชรทองคํา     ปานกลาง 3.60 
        

3) การเปรียบเทียบเปนรายคูในเรื่องความพึงพอใจในประโยชนท่ีไดรับจากบริการ 
     ผลการศึกษาพบวา ผูมารับบริการและเขารวมกิจกรรมในแตละ ศอสช.นั้น ไดพจิารณาและ

เห็นวาตนเองมีความพึงพอใจในประโยชนที่ไดรับจากบรกิารนั้นอยูในระดับความพึงพอใจที่ตางกันไป 
เมื่อศึกษาเปรยีบเทียบเปนรายคูพบวา ผูมารับบริการจาก ศอสช.ตอไปนี้ มีความแตกตางไปจาก ศอสช.อ่ืน 
ดังนี ้

ศอสช. ระดับความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 
1) อําเภอเขาชัยสน        มาก 2.81 
2) ทม.สกลนคร            มาก 2.60 
3) อบต.เขาสวนกวาง    มาก 2.56 
4) ทต.บางระกํา       มาก 2.54 
5) อบต.หนองเหียง มาก 2.49 
6) กทม.เพชรทองคํา     มาก 2.49 
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1.6 การเปนแบบอยางทีด่ี (Best Practice)  
ผลการศึกษาพบวา ศอสช. บางแหงมีการดาํเนินงานทีเ่ปนแบบอยางทีด่ี จนเปนปจจยัที่นําไปสู

ความสําเร็จของ ศอสช. นั้น  การเปนแบบอยางที่ดีที่จะยกมากลาวนี้ อาจนําไปเปนแนวทางปฏิบัติ หรือ
ปรับใชกับ ศอสช. อ่ืนไดดังนี้ 

 

ศอสช. Best Practice 
1. อําเภอเขาชยัสน 
 
 

ดานการกอตัง้ และการไดรับความรวมมือในการดําเนินงานกับหนวยงาน
อ่ืนๆ โดยใชแนวคิดในการจัดตั้ง ศอสช. ดังนี้ 
          - การกอตั้งเกิดจากฐานของชุมชน (Community-base Approach) 
          - การทํางานใชแนวคดิการพัฒนา โดยความเปนหุนสวน  
             (Partnership) ระหวางรัฐกับประชาชนในทองถ่ิน ตลอดจนทุก 
             ภาคสวน เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
          - มีการรวมมือในทกุภาคสวน เพื่อเปาหมายเดียวกนั  
             (Collaboration) 
          - สมาชิกมีสวนรวมสงูในการดําเนนิกิจกรรม (Participation) 
          และนอกจากนี้ยังมีองคประกอบที่ทาํใหเกิดการบรหิารจัดการทีด่ ี
ซ่ึงมาจาก 
          1) ความเปนผูนําของประธานศูนยฯ 
          2) มีการจัดการบริหารที่ดี และยึดหลักธรรมาภิบาลโดยเนน 
                   - ตรวจสอบได 
                   - โปรงใส 
                   - ติดตามผลงาน 
          3) เจาภาพหลัก คือ เทศบาลตําบลเขาชัยสนใหความสําคัญตอ 
               ผูสูงอายุอยางมาก จึงใหความสําคัญในทุกดานของโครงการ 
               และกิจกรรมที่ใหบริการ รวมทั้งงบประมาณ บุคลากร ฯลฯ 
          4) ความเขมแข็งของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ และสมาชิก 
          5) ลักษณะกิจกรรมทีจ่ัดใหมีการบูรณาการในทุกดาน และม ี
               หลากหลายรูปแบบ เพื่อนําไปสูคุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้นของผูสูงอายุ 
 

2. ทม.สกลนคร 1. การจัดการบริหารที่ดีมาก 
              - มีโครงสรางของคณะกรรมการทั้ง 3 ระดับ เชือ่มโยงอยาง
ชัดเจน ทําใหเห็นการสนับสนุนการทํางานอยางชัดเจนในแตละระดับ 
และมีการวางสวนงานจากผูแทนกระทรวงที่จะมาสนับสนุนใหเห็นตาม
บทบาท และหนาที ่
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ศอสช. Best Practice 

               - คณะกรรมการบรหิารศูนยฯมีหลายภาคสวนของประชาชน ทํา
ใหมีสวนรวมในการบริหารศูนยฯ 
              - คณะกรรมการที่ปรึกษามีหลายภาคสวนของรัฐ เอกชน และ
ประชาชน เขามามีสวนรวมในการใหคําปรกึษา 
              - โครงสรางการบริหารงานชัดเจนถึงการกําหนดภารกจิหนาที่ 
และบุคคลที่รับผิดชอบ 
2. ภาคประชาชนเขมแข็ง ทั้งที่เปนสมาชิกศูนยฯ ผูนําชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป มีสวนรวมใหความรวมมอืในการดําเนนิงานของศนูยฯ
ทุกเรื่องอยางดเีสมอมา 
3. เจาภาพหลัก คือ เทศบาลเมืองสกลนคร มีนโยบายอยางชัดเจนที่
เกี่ยวกับผูสูงอายุ และแสดงออกถึงการปฏิบัติที่ใหความสําคัญอยาง
จริงใจตอการดําเนินการของโครงการที่เกี่ยวกับกลุมเปาหมายนี ้
4. ลักษณะกิจกรรมที่จัดใหผูมารับบริการมีการบูรณาการในทุกดาน (กาย
ใจ สังคม อนุรักษ ฯลฯ) เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติของผูสูงอายุ 
 

3. อบต.เขาสวนกวาง  
 

      คณะผูบริหารที่เปนเจาภาพหลัก (อบต.) มีการทํางานที่เขมแข็ง 
ประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตางๆอยางดี จึงทําใหมีผลตอการ
ดําเนินงานให ศอสช.ราบรื่น เขมแข็ง จึงมีการดําเนินกิจกรรมหลาย
รูปแบบ 

 

1.7 ปจจัยท่ีเอ้ือและไมเอ้ือตอผลสําเร็จในการดําเนินงานของ ศอสช. 
จากการศึกษาทําใหพจิารณาเห็นวา ปจจยัที่เอื้อและไมเอื้อตอผลสําเร็จในการดําเนนิงานของ 

ศอสช.ในภาพรวม ดังนี ้
1.7.1 ปจจัยท่ีเอ้ือ 

1. การเริ่มกอตั้งศูนยฯจากภาคประชาชน 
เร่ิมจากการกอตั้งที่เกิดจากภาคประชาชนกอน โดยใหมีการรับรู เรียนรู และทําความ

เขาใจ แลวจึงดําเนินการการจัดตั้งศูนยฯ โดยผสมผสานแนวคดิ และวชิาการจัดตั้งศนูยฯ ในการพฒันาไม
วาโครงการหรือกิจกรรมใด ถาเริ่มตนจากการทําความเขาใจ ช้ีแจงใหประชาชนไดรับรู และทําความ
เขาใจในโครงการและกจิกรรมนั้นตั้งแตเบือ้งตน นั่นหมายถึงการเริ่มตนมาจากพืน้ฐานของชุมชนเอง
อยางแทจริง และถามีโอกาสไดเขามามีสวนรวมตั้งแตการจัดตั้งอยางแทจริง นั่นแสดงวาศูนยฯนัน้เริ่ม
เกิดขึ้นจากภาคประชาชน กจ็ะทําใหการดาํเนินงานของศูนยฯดําเนนิไปไดดวยดี เพราะมีภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมในการรับรู และแสดงความคิดเห็นตั้งแตเร่ิมตน 
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2. การบริหารจัดการที่ดี พิจารณาไดดังนี ้
2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯ 

จะเห็นไดวาศูนยฯที่ประสบผลสําเร็จนั้นการตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯจะมา
จากภาคประชาชน (ผูสูงอายุ ประธานชมรมผูสูงอายุ ฯลฯ) เขามาเปนคณะกรรมการ เพื่อที่จะไดเปน
ตัวแทนเชื่อมโยงประสานงานระหวางศูนยฯกับชมรมผูสูงอายุไดดี  บาง ศอสช. ก็มีคณะกรรมการที่ดํารง
ตําแหนงบริหารใน อบต. หรือเทศบาลแลว ก็ยังดํารงตําแหนงคณะกรรมการผูสูงอายุใน อบต.นั้นดวย 
(ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง) ซ่ึงเปนการแตงตั้งคณะกรรมการแบบผสมผสาน ก็จะทําใหการประสาน
ดําเนินกิจกรรมไปดวยดี เพราะจะไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองทองถ่ินในระดับอําเภอ และ
ผูนําชุมชนไดอยางดี หรือบาง ศอสช.ที่มีคณะกรรมการบริหารศูนยฯเปนคณะผูบริหารจากองคการบริหาร
สวนตําบล แตในการดําเนินกิจกรรมใหประธานชมรมของตําบลนั้นเปนผูดําเนินการ  สวนเจาภาพหลักมี
หนาที่สนับสนุนงบประมาณและชวยเหลือการประสานงานใหกับหนวยงานอื่นให (ศอสช.อบต.หนอง
เหียง) จะเห็นวารูปแบบมี อบต.เขามาเปนคณะกรรมการบริหารศูนยฯจริง แตก็มีตัวแทนผูสูงอายุเขา
มารวมเปนกรรมการและใหชมรมผูอายุของพื้นที่นั้นเปนผูดําเนินกิจกรรม นับวาไดใหภาคประชาชนดูแล
หรือจัดการในสวนที่ตองดูแล จึงทําใหการทํางานไปไดดวยดี 

2.2 การแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 
                          นอกจากการเลือกบุคลากรเขามาดํารงตําแหนงคณะกรรมการในการบริหาร

ศูนยฯแลว การแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาก็เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญ เพราะคณะกรรมการที่ปรึกษานี้จะ
มีบทบาทหนาที่ชวยใหแนวทางในการกําหนดนโยบายของศูนยฯ แนะนํากิจกรรมที่จะเกิดในศูนยฯ และ
ชวยเชื่อมโยงประสานกับผูแทนกระทรวงหลักในระดับจังหวัดดวย หรือบางแหงแตงตั้ง พมจ.  ขาราชการ
ประจํา  หรือผูทรงคุณวุฒิในตําแหนงตางๆของอําเภอ หรือจังหวัดนั้นๆ การแตงตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาที่ชวยใหการดําเนินงานของศูนยฯไปสูความสําเร็จได ไดแก ศอสช.อําเภอเขาชัยสน  ศอสช.ทม.
สกลนคร และ ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง (ดูภาคผนวก ช) เปนตน 

2.3 มีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน 
                          นอกเหนือจากการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารศูนยฯที่เหมาะสมแลวการ

จัดการบริหารศูนยฯที่ดีนับวาเปนเรื่องสําคัญ เพราะการดําเนินงานศูนยอเนกประสงคฯเปนการดําเนินงาน
ที่ตองใชการประสานงาน การบูรณาการ และเชื่อมโยงในหลายภารกิจ ดังนั้นการจัดโครงสรางการบริหาร
ที่ชัดเจน และแบงภารกิจใหเปนระบบ จะทําใหงายตอการบริหาร และติดตามงานไดถูกจุดอยางถูกตอง 
ตลอดจนทราบวาจุดใดจะตองประสานและขอความสนับสนุนจากใครบาง จากการศึกษาพบวา ศอสช.ทม.
สกลนคร มีรูปแบบของโครงสรางการบริหารงานที่เปนระบบชัดเจน และมีการกําหนดภาระหนาที่ไวใน
โครงสรางและยังลงลึกไปถึงกําหนดวาบุคคลใด (มีรายช่ือ) รับผิดชอบเรื่องใดดวย 

2.4 มีการประสานงานในการบริหารงานทั้งภายในศูนยฯและนอกศูนยฯอยางดี  
                          สําหรับการบริหารงานในเรื่องนี้ถือวาสําคัญมาก โดยเฉพาะการประสานงาน

ภายในองคกรตองมีความสอดคลอง ใหเกียรติซ่ึงกันและกันของเจาหนาที่ภายในองคกรนั้นๆ และการ
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ประสานขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอกก็นับวาสําคัญ เพราะหนวยงานเหลานี้จะเปนผูสนับสนุน
ศูนยฯ ดังนั้นตองมีการปรึกษาหารือช้ีแจงใหเขาใจในหนาที่และบทบาทที่จะมาสนับสนุนในดานใด เร่ือง
ใด และเมื่อไร ใหชัดเจน 

2.5 ผูนํา 
                          นอกเหนือจากการบริหารจัดการที่ดีที่เกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

ศูนยฯ การแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจนแลว คุณลักษณะของ
ผูนําศูนยฯ (ประธานศูนยฯ/ผูอํานวยการศูนยฯ หรือแมแตผูนําในระดับอื่นที่เกี่ยวของกับศูนยฯ) นับวามี
สวนที่ชวยใหศูนยฯประสบผลสําเร็จดวย มีส่ิงพิจารณาไดตอไปนี้    
   2.5.1 วิสัยทัศนตองานบริการสวัสดิการทางสังคม โดยเฉพาะแนวคดิใหมตอ
การใหบริการสวัสดิการทางสังคมใหแกผูสูงอายุ โดยเฉพาะรูปแบบศนูยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุใน
ชุมชน 
   2.5.2 มีความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับผูสูงอายุ การเหน็คุณคาของผูสูงอายุในตนเอง 
และผูสูงอายุทานอื่น 
   2.5.3 ประสบการณเดิมกอนมาทํางานที่ ศอสช. ผูนําศนูยฯที่ประสบผลสําเร็จมี
ระดับการศึกษาสูง และมีตําแหนงในหนาทีก่อนเกษียณอายุที่ผานงานบรหิารจัดการมามาก จึงนําประสบ 
การณเหลานั้นมาบริหาร ศอสช.ที่ตนรับผิดชอบ ใหมีประสิทธิภาพและเขมแข็งไดด ี
 

3. ไดรับการสนับสนุนจากเจาภาพหลัก 
หากพิจารณาถึงเจาภาพหลัก คือ เทศบาล หรือ อบต.ที่อยูภายใตองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินแลวนั้น กลาวไดวาทุก ศอสช.นั้นไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากเจาภาพหลักทุก ศอสช. 
เพราะทุกเจาภาพหลักเห็นความสําคัญของผูสูงอายุในชุมชน จึงไดจัดงบประมาณใหกับโครงการนี้อยาง
เหมาะสม และเหมาะกับฐานะการเงินของแตละเจาภาพหลักในพื้นที่นั้นๆ เชน ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง
เปน อบต.ขนาดเล็ก แตนายก อบต.เห็นความสําคัญของการใหบริการสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุ ก็ไดจัด
งบประมาณและกิจกรรมใหสอดคลองกัน โดยยึดหลักการดําเนินงานตามเศรษฐกิจพอเพียง 

นอกเหนือจากการใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณดังที่กลาวแลว จะเห็นวา 
ศอสช.ที่ประสบผลสําเร็จมาก และปานกลางนั้น เจาภาพหลักมีวิสัยทัศน และความเขาใจในการใหบริการ
สวัสดิการตอชุมชนโดยเฉพาะผูสูงอายุเปนอยางดี และมีความเขาใจตอแนวคิดใหมในรูปแบบ ศอสช.ดวย 
จึงไดมีการดําเนินการ และจัดกิจกรรมที่ตรงกับความตองการของผูสูงอายุดวย นอกจากนี้ยังสนับสนุน
การใหบริการในลักษณะอื่นดวย เชน จัดหารถบริการรับสงใหกับผูสูงอายุที่ไมสะดวกมารวมกิจกรรมที่
ศูนยฯ  ใหใชสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ 
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4. ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสงัคมฯ (สวนกลาง) และสํานักงาน
พัฒนาสงัคมจงัหวัด 

ในดานวิชาการ ใหคําปรึกษาและแนะนํา (Supervisor) และเปนพี่เล้ียง (Mentor) อยาง
ใกลชิด ทั้งทางดานวิชาการ การจัดกิจกรรม ตลอดจนการเขียนโครงการเพื่อขอเงินจากกองทุนผูสูงอายุ 
ฯลฯ ซ่ึงการไดรับการชวยเหลือโดยใหคําแนะนําเหลานี้นํา ศอสช. บางพื้นที่ไปสูความสําเร็จได เชน 
ศอสช.ทม.สกลนคร  ศอสช.อําเภอเขาชัยสน เปนตน โดยเฉพาะ พมจ.บางจังหวัด ที่มีความเอาใจใส 
รับผิดชอบสูงในโครงการฯดังกลาว จะเขาไปติดตามใหคําแนะนําอยางใกลชิด 
 

5. ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานกระทรวงหลัก และหนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของ ซ่ึง
เปนเครือขายองคกรภาครัฐและเอกชน 

มีการชวยประสานใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมใหกับ ศอสช. บางหนวยงาน
หลักก็ใหความชวยเหลืองบประมาณดวย เชน กระทรวงแรงงาน สปสช.* นอกจากจะชวยเหลือดําเนิน
กิจกรรมแลว บางโครงการก็จัดงบประมาณใหดวย เปนตน นอกจากนี้หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ก็มี
สวนสําคัญในการสนับสนุนเชนกัน เชน โรงเรียนในพื้นที่ หรือบางพื้นที่มีผูประกอบการที่เปนภาคเอกชน
ก็ไดเขารวมกิจกรรมดวย เชนที่ ศอสช.อบต.หนองเหียง ศอสช.ทม.สกลนคร เปนตน 
 

6. กิจกรรมที่จัดใหบริการ 
มีการจัดกจิกรรมที่เหมาะกับผูสูงอายุ หลายรูปแบบ และมกีารบูรณาการในหลายมติิ

ภายในกจิกรรมเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของผูสูงอายุ  นอกจากนีย้งัมีการบูรณาการกิจกรรมระหวาง
หนวยงานในพื้นที่นั้นดวย เชน กิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ  กิจกรรมซึ่งทาง อบต.ไดจัดใหผูสูงอายุ แลว
นํามาผสมผสานกัน 
 

7. การเขียนโครงการขอเงินทุน 
นับวาเปนปจจัยหนึ่งที่นําไปสูความสําเร็จของการบริหารของ ศอสช.ได เพราะเทากับ

ไดหาแหลงงบประมาณเพิ่มมาจัดกิจกรรมในศูนยฯของตนได และที่สําคัญการเขียนโครงการที่เสนอจาก 
ศอสช.เปนการแสดงถึงความตองการอยางแทจริงของสมาชิก ดังนั้นถาไดรับอนุมัติโครงการนั้นมาก็
เทากับ ศอสช.นั้นมีการจัดกิจกรรม หรือใหบริการตรงกับความตองการของสมาชิกและชุมชน 
 

8. การใชทรัพยากรทุนทางสังคมที่มีอยูในพื้นท่ีนั้น   เชน  อาสาสมัครตามชมรมตางๆ  
อพส. และ อสม. ชวยประสานดูแลหรือสงขาวผูสูงอายุ และรวมทั้งภาคเอกชน  เชน  สโมสรโรตารี่ 
โรงงานทําเฟอรนิเจอร เปนตน 
 
 
* สปสช. หมายถึง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
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9. การรับรูและมีความเขาใจ ตอแนวคดิการดําเนินงานในรูปแบบของ ศอสช.  ของ
สมาชิกก็จะทําใหสมาชิกเขารวมกิจกรรมของศูนยฯไดอยางดี และนําไปสูการมีสวนรวมในการดําเนนิ
กิจกรรมของ ศอสช. นอกจากสมาชิกหรือผูมารับบริการ มีการรับรูและเขาใจแลว จากที่มีขั้นตอนการ
เผยแพรแนวคดิ การจัดทําเวทีประชาคม กม็ีสวนทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของที่มาเขารวมประชุม ไดรับรู
ขอมูลและความเขาใจในเนื้อหา ศอสช.ไปดวย จึงทําใหการทํางานเปนไปอยางเขาใจและสอดคลองในเชิง
สนับสนุนใหมีกิจกรรมหรอืการดําเนินงานที่รวมมืออยางดี 
 

1.7.2 ปจจัยท่ีไมเอ้ือ 
1. การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯท่ียังไมเหมาะสม  

จากการศึกษาพบวามีบาง ศอสช. ที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ยังเปน
การแตงตั้งจากคณะผูบริหารจากองคกรสวนทองถ่ินนั้น ที่พบจะอยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลและ
เทศบาลตําบล โดยยังไมไดมีตัวแทนจากภาคประชาชน คือ ผูสูงอายุในพื้นที่หรือที่มีสวนเกี่ยวของเขามา
เปนกรรมการดําเนินงานบริหารศูนยฯ หรือเขามามีสวนรวมนอยมาก ดังนั้นการดําเนินงานจึงเปนการ
บริหารจากคณะผูบริหารขององคกรสวนทองถ่ินนั้น จึงอาจยังไมไดรับความรวมมือจากสวนภาค
ประชาชนที่เปนชมรมผูสูงอายุในพื้นที่นั้นเทาที่ควร จึงทําใหเกิดผลตามมาคือ การจัดการดําเนินการใน
การบริหาร ตลอดจนการจัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุเปนไปอยางไมชัดเจน  
 

2. การแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาไมเอ้ือตอการบริหารศูนยฯ 
จากการศึกษาพบวานอกเหนือจากการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯที่ไมเอื้อ

แลว การแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนยอเนกประสงคฯก็เปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จ
ดวย เพราะคณะกรรมการที่ปรึกษามีบทบาทและหนาที่ในการใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการบริหาร 
การดําเนินงานศูนยฯ ใหมีประสิทธิภาพ หากมีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนยฯที่ไมเหมาะสม ก็
ทําใหไดรับคําแนะนําที่อาจจะไมเหมาะสม ไมกวาง และไมสอดคลองกับแนวทางบริหารงานของศูนย
อเนกประสงคฯได จะเห็นวาบาง ศอสช.มีการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาคือตัวนายก อบต.เอง และ
ประกอบดวย กํานัน- ผูใหญบานทุกคนในพื้นที่ของตําบลนั้น ฯลฯ จะเห็นไดวาคณะกรรมการที่ปรึกษา
ควรเปนผูที่มาจากหลากหลายภาคสวน ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหลายอาชีพก็ได เพราะจะทําใหเกิด
ความหลากหลาย ในขอแนะนําในการดําเนินงาน และยังชวยประสานกับเครือขายอื่นที่อยูทั้งในพื้นที่และ
นอกพื้นที่ดวย จึงจะชวยใหการดําเนินงานของศูนยฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3. ปจจัยภายในตัวของเจาภาพหลัก  
3.1  ความไมตอเนื่องในการบริหารงานเมื่อมีการเลือกตั้งและเปลี่ยนคณะบริหารใน

สวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น (เทศบาล/อบต.) มีสวนทําใหการบริหารงานไมชัดเจนเกิดขึ้น 
สงผลถึงการดําเนินการดานตางๆ ตามมา 
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3.2  แนวคดิในการดําเนินกจิกรรมใหกับผูสูงอายุในคณะผูบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น ไมสอดคลองกัน (ในบางพื้นที่) 

3.3  เจาภาพหลักบางพื้นที่ยงัไมมีความชัดเจนในงานดานสวัสดิการทางสังคม
โดยเฉพาะแนวคิดการใหบริการสวัสดิการทางสังคมในรูปของศูนยอเนกประสงคฯ 
 

4. ลักษณะกิจกรรมที่จัดยังไมชัดเจน 
มีบาง ศอสช. พบวา ยังไมมีความชัดเจนในการจัดกิจกรรมในนามของศูนยฯเอง  เปน

เพียงมีกิจกรรม แตเปนของชมรมผูสูงอายุ ดังนั้นความหลากหลายของกิจกรรมยังไมเกิดขึ้น อาจมาจาก
สาเหตุของการบริหารที่ไมดีพอ ขาดความเขาใจในแนวคิดและการทํางานการใหบริการสวัสดิการสังคม
ตามแนวคิด ศอสช. เปนตน 

หลาย ศอสช. ที่มีกิจกรรมที่เนนเฉพาะผูสูงอายุเทานั้นหรือเปนสวนใหญ ยังขาด
กิจกรรมที่ใหผูตางวัย ถาหากไดจดักิจกรรมสําหรับผูตางวัยที่เหมาะสมจะเปนแรงจูงใจใหมีผูตางวัยเขามา
รับบริการมากขึ้นก็จะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของการตั้งศูนยอเนกประสงคฯ ดวย 
 

5. ระเบียบการเบิกจายของเจาภาพหลัก ซ่ึงอยูภายใตกฎระเบียบของกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหไมเอื้อในการเบิกจายงบประมาณในการทํากิจกรรมของศนูยอเนกประสงคฯ 
ซ่ึงมีเกือบทุก ศอสช.ที่มีคาใชจายในบางกจิกรรม หรือบางโครงการที่ไมสามารถเบิกไดโดยตรงจาก
เจาภาพหลัก ทั้งนี้เนื่องจากติดขัดกฎระเบยีบการเบิกจายของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ทําให
การเบิกจายไมคลองตัวเทาที่ควร และหรือขึ้นอยูกับการจดัการของเจาภาพหลักกับ ศอสช.วาจะใชวิธีการ
ดําเนินงานอยางไรจึงจะผาน (เบิกได) การปฏิบัติเชนนี้ทาํใหผูปฏิบัติงานทํางานไมสะดวก ทั้งในการจัด
โครงการหรือการเบิกจายเงนิ และนอกจากนี้ยังไมเปนไปในแนวทางเดียวกันที่ถูกตองดวย 
 

สวนที่ 2 
แนวทางการดําเนินงานของ 

ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
 

ถึงแมวาศูนยอเนกประสงคฯทั้ง 7 แหงนี้ เปนเพียงโครงการนํารองที่จัดตัง้ขึ้นมาเพื่อจะศึกษาหา
แนวทางความเปนไปไดวา ภายใตการดูแลของสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ กระทรวงการพฒันา
สังคมฯเปนผูรับผิดชอบนั้น ควรดําเนนิการตอไปหรือไม และหรือถาจะดําเนินการตอจะมีแนวทางการ
พัฒนา หรือแกไขปรับปรุงการดําเนนิงานอยางไร หรืออาจจําเปนตองยุติในบางพืน้ที่ และ/หรืองดชั่วคราว
เพื่อศกึษาหารายละเอียดสักระยะ เพื่อหาแนวทางและดําเนินการตอ แตอยางไรก็ตามผลการศึกษาทั้ง 2 
สวนมีความสอดคลองกันวา ผูที่เกี่ยวของ คือหนวยงานเจาภาพหลักในพื้นที่ที่ใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณ และส่ิงอื่นที่จําเปนบางประการนั้น ไมมีปญหา และยินดีสนับสนุน ประกอบกับหนวยงานที่
เกี่ยวของใหความรวมมือการสนับสนุนอยางดี และพรอมที่จะใหการสนับสนุนดวย นอกจากนี้จากการ
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ดําเนินงานมาทั้งหมดในภาพรวมนั้นมีความสอดคลองกันวา ผูที่เกีย่วของ โดยมีเจาภาพหลักและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ ซ่ึงเปนผูใหบริการ และรวมถึงผูรับบริการคือผูสูงอายุนั้น ตางกไ็ดเหน็ถึงประโยชน
และคุณคาของศูนยอเนกประสงคฯอยางมาก ดังที่ไดรายงานในผลการศึกษาที่กลาวมาขางตน 

จากคุณคาและประโยชนท่ีเกิดสูงสดุกับผูสงูอายุ ผูวิจัยไดพิจารณาเห็นวา ศูนยอเนกประสงค
สําหรับผูสูงอายุในชุมชนควรมีการดําเนินงานตอไป 

 

แนวทางการดาํเนินงานของศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
 

ในที่นี้ขอเสนอแนวทางการดําเนินงานของศูนยอเนกประสงคฯเปน 3 แนวทางของการทํางาน
ตอไป ดังนี ้

1. แนวทางการดาํเนินงาน ศอสช.ในปจจุบนั 
2. แนวทางการดาํเนินงาน ศอสช.ในอนาคต 
3. แนวทางการจดัตั้ง ศอสช.ในเขตเมือง 

 

2.1 แนวทางการดําเนินงาน ศอสช.ในปจจบุัน 
 ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะศูนยอเนกประสงคฯในปจจุบันทั้ง 6 แหง คือ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน  
ศอสช.ทม.สกลนคร  ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง  ศอสช.อบต.หนองเหียง  ศอสช.ทต.บางระกํา  และ 
ศอสช.อบต.สามพระยา (สําหรับ ศอสช.กทม.เพชรทองคําซึ่งผานเพียงขั้นตอนแรกเทานั้น  ดังนั้นใน
ปจจุบันยังคงมีฐานะเปนชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา ขอแยกเสนอตางหาก) ยังคงมีการดําเนินการตอไป 
ทั้งนี้ตองมีการปรับปรุง แกไข และหรือพัฒนาตามศักยภาพที่มีทั้งเอื้อและไมเอื้อตอไป จากที่กลาวมาแลว
ศูนยอเนกประสงคฯทั้ง 6 แหง มีผลสําเร็จที่แตกตางกัน ซ่ึงเปนผลมาจากการดําเนินงานที่ตางกัน อาจ
กลาวไดวา ศูนยฯท่ีประสบผลสําเร็จนั้นมาจากการบริหารดําเนินงานที่ดี จึงนําไปสูความสําเร็จไดอยางดี 
 แนวทางการดาํเนินงานของ ศอสช.ในปจจบุัน มีดงันี ้
 

 2.1.1 ศอสช.ท่ีประสบผลสําเร็จมาก คือ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน  ศอสช.ทม.สกลนคร  และ ศอสช.
อบต.เขาสวนกวาง  สําหรับ ศอสช.อําเภอเขาชัยสนและ ศอสช.ทม.สกลนครนั้นนอกจากประสบผลสําเร็จ
มากแลว ศนูยฯยังมีความเขมแข็งและพัฒนาไปอยางยั่งยืน ดังนั้นควรมีการขยายผล คือ จัดตั้ง ศอสช.
ขึ้นมาเปนศนูยฯบริวาร หรือศูนยฯเครือขายในพื้นที่ที่ไมไกลจากกันนัก เพื่อที่จะดแูลไดใกลชิด สําหรับ 
ศอสช.อบต.เขาสวนกวางนั้นควรมีการดําเนินงานไปอกีสักระยะ เพื่อสรางความเขมแข็งและมั่นคงของ
ศูนยฯใหยั่งยนื หากในอนาคตมีความเขมแข็งและยั่งยืนมากขึ้นกวานี้ กค็วรจะมกีารขยายศูนยฯเครือขาย
หรือบริวารเชนกันกับ 2 ศอสช.ที่กลาวมาแลว 
 

 2.1.2 ศอสช.ท่ีประสบผลสําเร็จปานกลาง คือ ศอสช.อบต.หนองเหียง ซ่ึงมีการบริหารจัดการ
คอนขางดี และไดรับความรวมมืออยางมากจากผูนําและคนในชุมชน เนื่องจากยังขาดสถานที่ที่เปนอาคาร
ทําการที่เปนของตนเอง จึงทาํใหการบริหารจัดการเกีย่วกบักิจกรรมบางอยางยังไมเดนชัด และตรงกบั
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ความตองการของผูสูงอายุ แตอยางไรก็ตามไดเหน็ความตั้งใจมุงมั่นของคณะกรรมการบริหารศูนยฯนี้
อยางเขมแข็งที่ตองการใหเกิดการใหบริการใหกับผูสูงอายุอยางดีที่สุดตามศักยภาพที่มีอยู และที่สําคัญได
นําภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารศูนยฯดวย 
           แนวทางในการดําเนนิงานของ ศอสช.อบต.หนองเหียง มดีังนี ้
           1) เรงรัดการปรับปรุงอาคารที่จะมาเปนสถานที่ทําการ ศอสช. 
   คณะกรรมการบริหารศูนยฯ และรวมทั้งเจาภาพหลักคือ อบต.หนองเหยีง ตองเรงรัด
ดําเนินการปรับปรุงอาคารที่โรงเรียนโพธิสําเภาที่จะเปนสวนหนึ่งของที่ทําการ ศอสช.อบต.หนองเหียง 
พรอมปรับบริเวณรอบนอกอาคาร และถนนทางเขาออกใหสะดวกเรียบรอยดวย 
   สําหรับบริเวณรอบนอกควรปรับปรุงและมีการพัฒนาใหดีและพรอมใช เพื่อจะไดมี
สถานที่สําหรับทํากิจกรรมอืน่นอกอาคารศนูยฯสําหรับผูสูงอายุและผูมารับบริการอื่นๆ เชน สนามเปตอง 
สนามฟุตบอล เปนตน 

           2) ควรมีการดําเนินการจัดแบงพืน้ท่ีทํากิจกรรม (หากไดอาคารที่เรียบรอยแลว) 
     2.1 ควรดําเนินการจดัแบงพื้นที่ในอาคารใหเปนสัดสวนในการทํางานของเจาหนาที่
ศูนยฯ พื้นที่การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมที่อยูในอาคารศูนยฯ 
     2.2 จัดหาอุปกรณในการออกกําลังกายทีเ่หมาะสม โดยอาจใชงบประมาณจากเจาภาพ
หลัก หรือเจาภาพหลักรวมกับภาคเอกชน และ/หรือการมีสวนรวมและการไดรับความรวมมือบางสวน
จากภาคประชาชนก็ได 
     2.3 จัดทํารูปแบบกิจกรรมที่ใหบริการภายในศนูยฯ และใหบริการตอเนื่อง และจัด
อยางเปนระบบมากขึ้น 
           3) สํานักพัฒนาสังคมฯจังหวัดจะตองลงมาใหคําปรึกษาแนะนํา (Supervisor) เปนระยะๆ
อยางใกลชิดสกัระยะหนึ่ง เพือ่ชวยในเรื่องทางดานวิชาการและการจัดกิจกรรมใหตอเนื่องอยางนอยอีก 1 
ป แลวจึงถอยหางใหเปนการบริหารจากคณะกรรมการบริหารศูนยฯ 
           4) หนวยงานที่เกี่ยวของจากสวนกลาง (กระทรวง พม.) ควรมีการติดตาม (Monitoring) 
เปนระยะ เพื่อเสมือนเปนพี่เล้ียงใหทั้งทางจงัหวัด และตวั ศอสช.ดวย 
 

 2.1.3 ศอสช.ท่ีประสบผลสําเร็จนอย คือ ศอสช.ทต.บางระกํา และ ศอสช.อบต.สามพระยา ซ่ึงทั้ง 
2 ศอสช.นี้มีปจจัยสําคัญที่ทาํใหประสบผลสําเร็จนอยที่เหมือนกนั และตางกัน ดังนี ้
 

ปจจัย แนวทางดําเนนิการ 
1. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯที่ไมมีภาค 
    ประชาชนรวมดวย หรือรวมดวยนอยมาก 

     ถาเปนไปไดควรมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งคณะ
กรรมการบริหารศูนยฯ ที่มภีาคประชาชน และ
หนวยงานหลายภาคสวน เขามามีสวนในการ
บริหาร เพื่อใหการทํางานของศูนยฯมีความ 
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 หลากหลาย โดยเรียนรูจาก ศอสช.ที่ประสบผล 
สําเร็จมาก แลวนํามาปรับใหเขากับบริบทของตน 
 

2. การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 
    (ศอสช.อบต.สามพระยา) 

     1. ผูรับผิดชอบในการจดัตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาตองมคีวามเขาใจในบทบาทและหนาที่ของ
คณะกรรมการที่ปรึกษานั้น ตองทําอะไรบางใหกับ
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ เพราะคณะกรรมการ 
ชุดนี้นับวาสําคัญมาก เนื่องจากตองมีหนาที่ให
คําแนะนําชี้แนะแนวทาง และบางทานยังอาจชวย
ประสานงานกบัหนวยงานอืน่ไดอีก นอกจากนี้ยัง
ตองมีสวนเขาใจในแนวคิด และนโยบายของงานที่
ทํา และงานของหนวยงานอืน่ๆดวย 
     2. ดังนั้นการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาควร
มาจากบุคลากรที่อยูในหนวยงานที่มาจากหลายภาค
สวน และบุคคลที่มีบทบาทและหนาที่ที่อยูในการ
บริหารระดับสูงและหรือกลาง พรอมที่จะให
คําแนะนําปรึกษา ความรู หรือชวยแนะนํากจิกรรม
เพื่อสนับสนุนงานที่ทําอยู หรือการดําเนินงานของ
ศูนยฯได ซ่ึงอาจเปนนายอําเภอ  พมจ.  ตวัแทน
กระทรวงหลักที่มีหนวยงานที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
 

3. วิสัยทัศนของผูนําเกี่ยวกบัการใหบริการ 
    สวัสดิการสังคม (ซ่ึงรวมไปถึงเจาหนาที ่
    ที่รับผิดชอบงานของ ศอสช.โดยตรงดวย) 

     ทาง พมจ.จะตองเขามาเปนพี่เล้ียง และให
ความรู คําแนะนําปรึกษา โดยใหความรูทางดาน
การพัฒนาสังคม การใหบริการสวัสดิการทางสังคม 
โดยเฉพาะรูปแบบใหมแบบ ศอสช. โดยเฉพาะที่ 
ศอสช.ทต.บางระกํา เพราะยังไมเห็นการประสาน 
งานระหวาง พมจ. กับกระทรวงหลักท่ีเก่ียวของ 
เขามาชวยสนบัสนุนดานการจัดกิจกรรม หรือการ
ไดรับการแนะนําการบริหารงานที่ถูกตอง หาก
เปรียบเทียบกบั ศอสช.อําเภอเขาชัยสน  ศอสช.ทม.
สกลนคร ฯลฯ จะเห็น วา พมจ.ทั้ง 2 จังหวัด เขามา
ทําหนาที่เปน Supervisor และพี่เล้ียงทีใ่กลชิดมาก  
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 และรวมทั้งใหคําแนะนําทางดานวิชาการ กจิกรรม

ตลอดจนการเขียนโครงการ ฯลฯ 
 

4. เจาหนาที่ทีรั่บผิดชอบโดยตรงในหนาที ่
    ที่เกี่ยวกับการใหคําแนะนาํ หรือดูแลเรื่อง  
    ศอสช. (ทั้งที่เปนเจาภาพหลักและเจาหนาที่ 
    ที่ตองดูแล ศอสช.) ยังไมมีความชัดเจนใน 
    เร่ืองของ ศอสช. ตลอดจนแนวทางการให 
    บริการสวัสดิการทางสังคมที่ถูกตองในเชิง 
    วิชาการ (หรืออยางนอยตองมีทางวิชาการ 
    บาง) 

     - ตองเรียนรูและศึกษาหาความรู และพยายามทาํ
ความเขาใจในเรื่องของ ศอสช.ใหมากขึน้ 
นอกเหนือจากการไปฟงคําบรรยาย สัมมนา อาจ
ตองลงพื้นที่ศึกษาจากของจริงคือพื้นที่ประสบ
ความสําเร็จทั้งที่เปน ศอสช.ที่เขาโครงการนํารอง 
และศอสช.ที่ไมไดเขาโครงการนํารอง แตมกีาร 
บริหารจัดการที่ดี มีผลงานกาวหนา เชน ศอสช.ทต.
หนองตองพัฒนา จังหวัดเชยีงใหม หรือไปดู 
ศอสช.ที่ประสบผลสําเร็จนอยดวยกนั แลวสัมมนา
หาทิศทาง หรือแนวทางการแกไขการดําเนินงานที่
เปนประโยชนรวมกัน 
     - การรับเจาหนาที่ที่จะตองมาเกี่ยวของกบังาน
บริการสวัสดิการ ไมวาจะรบัวุฒิอะไรก็ตาม จะตอง
ผานการอบรมงานเกีย่วกับสวัสดิการทางสงัคม 
จึงจะทําใหบุคคลนั้นมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
งานที่ตองรับผิดชอบไดด ี
 

5. ลักษณะกิจกรรมที่จัด      1. สําหรับ ศอสช.ทต.บางระกํา ควรมกีารจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนยฯใหม หรือแตงตัง้เพิ่ม
บุคลากรที่มาจากภาคประชาชน ชมรมผูสูงอายุ 
และอีกหลายภาคสวน ที่จะเขาชวยในการบริหาร
ในคณะกรรมการบริหารศูนยฯได และเพื่อที่จะได
มีการสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมในหลายรูปแบบได 
     2. ควรจัดกจิกรรมใหหลากหลาย พรอมที่จะ
ใหบริการแกผูสูงอายุและผูตางวัย 
     สําหรับ ศอสช.ทต.บางระกํา ถาไดมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนยฯใหม ควรเชิญบคุลากร
ในหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาเปนกรรมการดวย 
และ/หรือเชิญสมาชิกบางทานของชมรมเตาเตอ 
และชมรมแอโรบิคเขามาเปนสวนหนึ่งของ 
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 กรรมการบริหารศูนยฯ จะทําใหการบริหารจัดการ

เขมแข็งขึ้น และจะทําใหมีการจัดกิจกรรมได
หลากหลายมากขึ้น 
     สําหรับ ศอสช.อบต.สามพระยาควรประสาน 
งานกับหนวยงานอื่นที่เปนกระทรวงหลัก เชน 
กระทรวงแรงงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอก โดยเฉพาะหนวยงานภายในที่
เคยไดใหความรวมมือจัดกจิกรรม (2-3 คร้ัง แลว
เลิกไป) ผูบริหารศูนยฯและคณะกรรมการมีความ 
ตั้งใจดีอยูแลว ควรมุงมั่นทําตอไป 
 

6. ปญหาการเมืองในพื้นที่ (ทองถ่ิน) ระหวางผู 
    บริหารในคณะกรรมการบริหารองคกรของ 
    เจาภาพหลัก 
 

     อาจเปนเรื่องยากที่จะเขาไปแกไขถาปจจัยมาจาก
ปญหาการเมืองในทองถิ่น แตผูจะมาเปนผูบริหาร 
ก็ตองพิจารณาวาจะทํางานใหดีไดอยางไรดวย 
     เมื่อมีการเลือกตั้งใหม ผูบริหารใหมจะตองศึกษา
การดําเนินงานเดิม (ศอสช.) ใหชัดเจน และมีการ
สานงานตอของเดิมอยางเขาใจและรวดเร็ว โดย 
     - นายก อบต./นายกเทศมนตรีคนใหม จะตอง
เรียนรูงาน โดยเฉพาะแนวคิดการใหบริการ
สวัสดิการสังคมรูปแบบใหมอยาง ศอสช.ใหเขาใจ 
เพื่อจะไดเปลี่ยนการดําเนินงานแบบเดิมมาเปนแบบ
ใหม 
     - มีการประสานงานใหมากขึ้นกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ ซึ่งพรอมจะสนับสนุนอยูแลว 
     สําหรับ ศอสช.อบต.สามพระยา หากมีการ
ดําเนินงาน ศอสช.ขึ้นใหมดวยความตั้งใจที่จะให
เกิดขึ้นนั้นคาดวาไมนาจะมีปญหา เพราะ 
     1. ที่ ศอสช.อบต.สามพระยานี้มีปจจัยเอื้อทั้ง
ภายในและภายนอกคอนขางเขมแข็ง ดังนั้นบุคลากร
ใน อบต.ที่มีความคิดที่จะผลักดันให ศอสช.เกิด ตอง
รวมแรงรวมใจกันทําใหเกิดและดําเนินงานอยาง
จริงจัง 
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      2. พมจ.จะตองเขามาเปนผูใหคําแนะนําปรึกษา 

(Supervisor) และชวยประสานกับกระทรวงหลัก
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของดังที่เคยทํามาแลว (ป 
2551) ก็จะชวยทําให ศอสช.แหงนี้นาจะกาวหนาไป
ไดดี 
     3. กอนที่จะใหภาคเอกชนที่พรอมจะเขามา
สนับสนุนนั้น ทาง อบต.สามพระยา และคณะ 
กรรมการบริหารศูนยฯจะตองสรางผลงานใหเปนที่ 
ประจักษถึงความตั้งใจทํางาน ความรับผิดชอบ 
โดยเฉพาะการประสานความรวมมือในการทํางาน
ของบุคลากรภายในและภายนอกอยางเขมแข็งดวย 

 

2.1.4 ศอสช.ท่ีไมประสบผลสําเร็จ (ในการจัดตั้ง) คือ ศอสช.กทม.เพชรทองคํา 
           สําหรับ ศอสช.กทม.เพชรทองคํานี้ ถึงแมวาในปจจุบันยังถือวามีการบริหารงานในนาม

ของชมรมผูสูงอายุเพชรทองคําอยูก็จริง (แตยังคงอยูในโครงการนํารองของการตั้ง ศอสช.ในขณะที่
ศึกษาวิจัย) จากการศึกษาในการสัมภาษณเชิงลึกพบวา ชมรมนี้มีความเขมแข็งมาก และเปนชมรมที่เกิด
จากภาคประชาชนที่มีจิตสํานึก มุงมั่นที่จะชวยตัวเอง และสามารถทําไดสําเร็จ นอกจากนี้ยังมีจิตมุงมั่นที่
อยากขยายการบริการใหกับชุมชนมิใชแคสมาชิกเทานั้น และจากผลการศึกษาในเชิงปริมาณจะเห็นวา 
การดําเนินงานและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารชมรมผูสูงอายุแหงนี้นั้น มีผลการ
ดําเนินงานที่อยูในระดับดีเชนกัน ดังนั้นหากไดรับการพิจารณา และชวยผลักดันใหเกิดเปน ศอสช.ได 
นับวาจะเกิดประโยชนหลายประการดวยกัน ที่สําคัญ คือ 

                     (1) เกิดองคกรที่ใหบริการสวัสดิการสังคมอีกรูปแบบหนึ่งในชุมชนเมืองจากภาค
ประชาชนอยางแทจริง โดยภาครัฐสนับสนุนทางวิชาการ และขอแนะนําดานอื่นที่จําเปนและเหมาะสม 

                     (2) ทําใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานภายใตการปกครองในพระราชกําหนด/
พระราชบัญญัติที่ใชเฉพาะกับเมืองที่มีขอกฎหมายตางไปจากการปกครองทองถ่ินในภูมิภาค ซ่ึง
สถานการณปกครองแบบนี้จะมีเฉพาะเมืองใหญๆ ที่อาจจะมีขอกําหนดการปกครองแตกตางกันไป เชน 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ซ่ึงถาทําใหเกิดขึ้นไดจะเปนตัวอยางในการรวมมือแกไขปญหา และบูรณา
การใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานของหลายหนวยงานได และประการสําคัญ คือ เปนการแสดงถึง
ความตั้งใจในการทํางานของภาครัฐในหลายสวนที่ตองเกี่ยวของ โดยมีภาคประชาชนที่เขมแข็ง พรอมจะ
ทํางานกับทางภาคราชการ 

           สําหรับกรณี ศอสช.กทม.เพชรทองคํา ไดมีแนวทาง 2 แนวทาง ดังนี ้
             แนวทางที่ 1 ผลักดันใหมีการจัดตั้ง ศอสช.นี้ใหได  นั่นหมายถึงการเกิด ศอสช.ในเขต

เมือง ซ่ึงอาจมีกระบวนการจัดตั้งในการเริ่มตน ตลอดจนรูปแบบที่อาจแตกตางไปจาก ศอสช.ที่เกิดขึ้น 
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โดยมีเจาภาพหลัก คือหนวยงานที่อยูภายใตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล/อบต.)  ทั้งนี้ทาง สท. 
และ สทส. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ เขต (อําเภอ)  สํานักดูแลผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร 
รวมกันศึกษาถึงระเบียบ ขอบังคับของเขต (อําเภอ)  ซ่ึงอาจจะตางกับ อบต. และเทศบาล วามีสวนใดบาง
ที่จะเปดโอกาสใหมีการจัดตั้งได 

           แนวทางที่ 2 หากประชุมหรือมีการพิจารณาแลวมคีวามเปนไปไมไดสูงในหลายดาน ก็ให
ยุติการดําเนินการจัดตั้ง ศอสช.กทม.เพชรทองคํา ในเขตเมือง 
 

2.2 แนวทางการดําเนินงาน ศอสช.ในอนาคต 
พิจารณาเห็นวา การจัดตั้ง ศอสช.ในภูมิภาคมีความจําเปน และควรไดรับการสนับสนุนใหเกิด 

เพราะเปนการเติมเต็มบริการสวัสดิการทางสังคมลงในพื้นท่ีชุมชนในระดับตําบล (อบต.) หรือเทศบาล  
ทําใหผูสูงอายุมีโอกาสเขาถึงบริการไดสะดวกขึ้น และเปนการจัดบริการจากชุมชนใหกับคนในชุมชนเอง 
โดยมีเจาภาพหลัก คือ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  เทศบาลตําบล  หรือเทศบาลเมือง ซ่ึงอยูภายใต
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินนั้น จากโครงการนํารองทั้ง 6 
แหง ซ่ึงอยูภายใตการสนับสนุนของเจาภาพหลัก ทั้งที่เปนเทศบาลตําบล  เทศบาลเมือง และอบต. นั้นตาง
ไดพิสูจนแลววา ในเร่ืองงบประมาณนั้น ทางเจาภาพหลักทุกพื้นที่สามารถชวยสนับสนุนไดตามศักยภาพ 
และฐานะทางรายไดไดอยางเหมาะสมเปนอยางดีของแตละพื้นที่ อาจกลาวไดวา โครงการนํารองในการ
จัดตั้ง ศอสช.ไดบรรลุผลสําเร็จในแนวทางที่โครงการนํารองไดกําหนดไววา “การจัดทําโครงการนํารองนี้ 
จะไมใชงบประมาณของสวนกลาง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ แตจะใหอยูภายใตการดูแล และ
งบประมาณของเจาภาพหลักท่ีเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นของแตละพื้นท่ีท่ีรับไป”  

ดังนัน้สําหรับการจัดในภูมิภาคยังคงรูปแบบ คือ 
1) ใหหนวยงานภายใตของ อปท. เปนผูดแูล และสนับสนุน  
2) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯเปนแกนนาํในการวางนโยบาย  ใหความรูดานวิชาการ  ประสาน

กับกระทรวงหลัก และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทีเ่กี่ยวของ 
3) สํานักพัฒนาสังคมฯจังหวดัเปนพี่เล้ียงทางดานวิชาการ และประสานกับกระทรวงหลักระดับ

จังหวดัและหนวยงานที่เกี่ยวของ  และ 
4) กระทรวงหลักหรือหนวยงานที่เกีย่วของ ทั้งในระดับจังหวดัและระดับตําบล ยังคงชวย

สนับสนุนดานกิจกรรม หรือวิชาการบางเรื่อง เปนตน 
ขอควรพิจารณาในการเลือกพื้นท่ีท่ีจะจัดตั้งเปน ศอสช.นั้น มีดงันี ้
1. ใหพิจารณาความพรอมของเจาภาพหลัก ที่สําคัญคือ 

  1.1 งบประมาณ ซ่ึงหากกลาวตามความจริงไมนาหวงมากนัก เพราะการบริหารงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมวาจะเปนเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง หรือ องคการบริหารสวนตําบล 
เปนการบริหารตามฐานะทางรายไดและศักยภาพของเจาภาพหลักของแตละพื้นที่ จากที่ศึกษาในทุกพื้นที่
ที่เจาภาพอยูภายใตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมพบปญหาเกี่ยวกับจํานวนงบประมาณที่ให 
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         แตพบปญหาเก่ียวกับระเบียบการเบิกจายในการดําเนนิกิจกรรม หรือบางโครงการ
ของ ศอสช.ท่ีไมสามารถเบิกจายจากเจาภาพหลักได ภายใตระเบยีบการเบิกจายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยได เชนบางโครงการจัดกิจกรรมเปน
โครงการทัศนศึกษาสําหรับผูสูงอายุ เจาภาพหลักจะไมอนุมัติ เพราะผิดระเบียบการเบิกจาย เปนตน ซ่ึงใน
ความเปนจริงเมื่อหนวยงานที่รับเปนเจาภาพหลักแลว ควรใหการพิจารณาเรื่องการเบกิจายงบประมาณให
คลองตัว เพื่อเอื้อตอการบริหารโครงการและกิจกรรมดวย ดังนั้นนาจะมีการพิจารณารวมกันระหวาง
ผูบริหารระดบัสูงของกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่กับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และสํานัก
งบประมาณ ใหมีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบตัิเบิกจาย เพราะในอนาคตคาดวาจะมีการดําเนินการ
รวมกันอีกหลายโครงการ เพราะจะตองมีการดําเนินการกระจายอํานาจและสวัสดิการไปยงัทองถิ่นตางๆ
ตามนโยบายการปกครองของรัฐบาล 
  1.2 ความรูความเขาใจจากเจาภาพหลักเกีย่วกับการใหบริการสวัสดิการทางสังคมของ
ผูบริหารในคณะกรรมการบรหิารของเจาภาพหลัก (อบต./เทศบาล)โดยเฉพาะเรื่องแนวคิดการจัดตั้ง ศอสช. 
ซ่ึงเปนแนวคิดใหมในการจดับริการสวัสดิการทางสังคมใหผูสูงอายุในชุมชน ซ่ึงเปนเรื่องที่สําคัญมาก 
  1.3 แนวทางการบริหารจัดการ และการดําเนินการบริการสวัสดิการทางสังคมอยางมี
ประสิทธิภาพจากผูบริหารเจาภาพหลัก เพราะการทํางานดานการใหบริการสวัสดิการนอกจากมีความรูใน
ขอ 1.2 แลว ยังตองรูจักการบูรณาการ (Integrated) ทั้งในรูปแบบการบริหารงาน และการดําเนินกิจกรรม
ระหวางหนวยงาน หรือบูรณาการเฉพาะในตัวกิจกรรมนั้นตองมีความชัดเจน เพื่อบรรลุเปาหมายในการ
สรางคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดวย 
 2. พื้นท่ีท่ีจะจัดตั้ง ศอสช.เห็นวาควรทําไดทั้งระดับในพื้นที่ที่อยูภายใตการดูแลของเจาภาพที่เปน
เทศบาล และ อบต. ทั้งนี้เพื่อเปนการเติมเต็มชองวางของการเขาถึงบริการสวัสดิการทางสังคมของรัฐ ให
กระจายไปในทองถ่ินภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ระดับตําบล สําหรับพื้นที่ในระดับการดูแลภายใต อบต.นั้น 
ทั้งเจาภาพหลักและคณะกรรมการบริหารศูนยฯจะตองมีการบริหารจัดการที่ดี วางแผนการจัดกิจกรรมที่
ใหบริการที่เหมาะสมทั้งบริการภายในและภายนอกศูนยฯ ที่สําคัญคือตองมีความเขาใจในแนวคิดการ
จัดบริการสวัสดิการทางสังคม โดยเฉพาะรูปแบบของศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
 

      ขอคิดเห็นการจัดตั้ง ศอสช. ในอนาคตที่นาสนใจจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวดั 

       การนําเสนอผลการศึกษาสําหรับหัวขอดังกลาวนี้เปนการสัมภาษณจากผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด (สกลนคร) ที่ไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งโครงการนํารอง ศอสช.
โดยท่ัวไปไวอยางนาสนใจ และควรนํามาพิจารณาพอสรุปไดดังนี้ 

                   1) ศอสช.เปนภารกิจหนึ่งในหลายภารกิจทางดานนโยบายการพัฒนาสังคมของ
องคการบริหารสวนทองถ่ิน ทั้งที่เปน อบต.  เทศบาล ดังนั้นถาจะมีปญหาหรือไมมีปญหา ก็คือมาจากตัว
ผูบริหาร (นายก อบต./นายกเทศมนตรี) จะทําหรือไมทํากไ็ด หรือใหการสนับสนุนในระดับใดก็ได 
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                   2) ขอควรพิจารณาที่อาจจะเกดิขึ้นถามีการขยายผล หรือมกีารเกิด ศอสช.ในอนาคต 
คือ 

                        (1) ผูบริหาร (นายก อบต./นายกเทศมนตรี) บางพื้นที่อาจไมสนับสนุนเทาที่ควร 
จะทําตามแคกฎหมาย กฎระเบียบเทานัน้ การดําเนินงานของ ศอสช. ที่ตั้งขึ้นมาก็จะเปนปญหาไมกาวหนา
เทาที่ควร 

                        (2) การขยาย ศอสช.ลงพื้นที่ใดตองพิจารณาเร่ืองรายไดของเจาภาพหลักดวย ไม
วาจะเปนอบต. หรือเทศบาล นอกจากนี้ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการสวัสดิการทางสงัคมของ
ผูบริหารมีความเขาใจมากนอยเพียงใด และโดยเฉพาะแนวคิดของการจัดตั้ง ศอสช.  ซ่ึงเปนแนวคิดใหม 
ในการจดับริการสวัสดิการทางสังคมใหผูสูงอายุในชุมชน   ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการ และการ
ดําเนินการบริการสวัสดิการทางสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 

                        (3) การขยายผลหรือจัดตั้ง ศอสช.ในอนาคตควรจัดตั้งในพื้นที่ที่เปนเขตเทศบาล
จะดกีวา เพราะเปนชุมชนทีอ่ยูในพืน้ที่ที่ตองดูแล ไมกวางมากเกินไป จะทําใหดแูลไดครอบคลุมและ
เหมาะสมกวา หากเปรียบเทยีบกับการเปดในพื้นทีใ่หองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ดูแลแลว จะเหน็
วาพื้นที่ของ อบต.กวางขวางมากกวาเขตเทศบาล เพราะ 1 อบต. เทากับดูแล 1 ตําบล และใน 1 ตําบล
ประกอบดวยหลายหมูบาน ดังนั้นหากตั้งศูนยฯขึน้มาทีห่มูบานใดหมูบานหนึ่ง ผูสูงอายุที่อาศัยอยูใน
หมูบานที่ไกลออกไปก็จะไมไดรับบริการเต็มที่ และจะมีปญหาการเขารวมกิจกรรม 

                        (4) บุคลากรทีจ่ะเขามาบริหารดําเนินการจะตองเปนผูมีความรูความสามารถใน
ดานการสวัสดกิารและการพฒันาสังคม และการจัดการบริหารที่ดี 

                        (5) บุคลากรทีจ่ะมาประจําดแูลศูนยฯนั้นจะตองมีความรูทางดานการพฒันาสังคม 
และการดแูลที่เกี่ยวของกับการใหบริการแกผูสูงอายุ เพราะเรื่องเหลานี้เปนเรื่องละเอียดออน ไมใชรับ
บุคคลใดก็ไดเขามาทํางาน กจ็ะมาทํางานตามคูมือเทานั้น 

                        (6) หลังจากการเกิดศูนยอเนกประสงคฯนีแ้ลวควรมีการประเมิน ติดตามผลการ
ดําเนินงานของทุก ศอสช.ในทุกระยะ 6 เดือน หรือ 1 ป เพื่อเปนการกระตุน และชวยแกไข หาแนวทาง
แกปญหาหรือจุดออนที่เกิดขึน้ หรือกําลังจะเกดิขึ้น จากหนวยงานในสวนกลาง (สํานักสงเสริมและพิทักษ
ผูสูงอายุ) และระดับจังหวดั (สํานักพัฒนาสงัคมฯจงัหวัด) และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

                        (7) ควรมีการจัดประกวด ศอสช.แตละพืน้ที่เพื่อสรางแรงจูงใจใหแตละศูนยฯมี
การปรับปรุงการบริหารใหเปนรูปธรรมชัดเจน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะนําไปซึ่งประโยชนสูงสุด
กับผูสูงอายุ และผูมารับบริการอื่นๆ 

                        (8) ควรมีการสรางกิจกรรมของแตละศูนยฯใหหลากหลายและเกี่ยวของหรือ
เชื่อมโยงกับกลุมตางวัยที่มาใชบริการดวย 

                        (9) ควรนํากลุมเปาหมายทีเ่ปนเด็ก เยาวชน เขามารวมในกิจกรรมของ ศอสช.ให
มากขึ้น โดยผานการประสานกับสภาเยาวชนที่มีอยูแลวในแตละจังหวดั เทากับเปนการบูรณาการการ
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ดําเนินกิจกรรมรวมกันของกลุมเปาหมายที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯไดกําหนดไว โดยใชผูสูงอายุเปน
แกนกลาง 

                        (10) ในเรื่องของงบประมาณหากพิจารณาแลว การใชงบประมาณจากเจาภาพหลัก
เปนสิ่งที่ดี เพราะมีเงินงบประมาณที่จะอุดหนุน เพียงพอ แตหลายครั้งในการดําเนินงานการบริหารเงิน
งบประมาณจากเจาภาพหลักมักจะตดิขดัดวยระเบยีบของทางองคการบริหารสวนทองถ่ินที่อยูภายใตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ดังนัน้จงึควรมกีารปรึกษาหารือ
ในผูบริหารระดับกระทรวง จะชวยใหผูปฏิบัติงานทั้ง 2 ฝายไดทาํงานคลองมากขึ้น และใชเงนิไดถูกตองดวย 

 

2.3 แนวทางการจัดตั้ง ศอสช.ในเขตเมือง 
 จากกรณีในการจัดโครงการนํารองของ ศอสช.กทม.เพชรทองคําเปนตัวอยางในการที่จะจัด 
ศอสช.ในเขตเมืองวาควรมีขอพิจารณา ดังนี้ 
 1. ตองมีการศึกษาหารายละเอียดที่จะบอกถึงแนวทางความเปนไปไดมากนอยเพียงใดในเรื่อง
ตอไปนี ้

- กฎระเบยีบ ขอบังคับ 
- เจาภาพหลักเปนใคร 
- ใครเปนผูใหการสนับสนุน 
          - งบประมาณ 
          - ดานวชิาการ 
          - สถานที่/อุปกรณ 
          - บุคลากร 
                ฯลฯ 
          - ปญหา อุปสรรคที่จะเกิดภายหนา 

 2. กฎระเบยีบของการปกครองในรูปแบบเมือง เชน กรุงเทพฯ ซ่ึงแบงการปกครองเปนเขต และมี
หนวยงานยอยๆที่เกี่ยวของกบังาน (ศอสช.) ที่จะจัดตั้งนัน้ อาจมีความแตกตางไปจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภูมภิาค ดังนัน้จะตองศึกษาใหละเอียดและชดัเจน ถึงความเปนไปได รวมถึงขอขัดแยงหรือ
สนับสนุนทางกฎหมาย ฯลฯ 
 3. ควรมีการศกึษาถึงหนวยงานอื่นๆที่ใหบริการในลักษณะใกลเคียงหรือเหมือนกันหรือไม ทั้งนี้
ใหมีการประชมุหารือระหวางผูบริหารระดบัสูงของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และผูบริหารของ
กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวของ รวมทั้งหนวยงานองคกรเอกชนเพื่อหารือความเปนไปไดในการจดัตั้ง ศอสช.
ในเขตเมือง 
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สวนที่ 3 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 

3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) ควรมีการขยายพืน้ที่การจดัตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชมุชนใหมากขึน้ 
โดยเฉพาะในภูมิภาค เพื่อเปนการขยายการจัดการใหบริการสวัสดิการสังคมใหกับผูสูงอายุในชนบทที่ยัง
ขาดการเขาถึงบริการในสวนนี้ 
  2) สนับสนุนใหมีการขยายผล โดยการจัดตัง้เปนศูนยฯที่เปนเครือขาย หรือเปนศูนย
บริวารของ ศอสช.ที่ประสบผลสําเร็จอยางดีมาก 2 ศอสช. คือ ศอสช.อําเภอเขาชัยสน และ ทม.สกลนคร 
      สวน ศอสช.อบต.เขาสวนกวาง ใหมีการดําเนินการอีกสักระยะ เพื่อการพัฒนาใหมี
ความเขมแข็งและยั่งยืนกวานี้ แลวจึงคอยพิจารณาขยายศูนยฯ 
  3) สําหรับ ศอสช.อีก 3 แหง คือ ศอสช.อบต.หนองเหียง  เทศบาลตําบลบางระกํา  และ 
อบต.สามพระยานั้นมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
            3.1) ทางสํานักพัฒนาการสังคมจังหวัด และสวนกลาง คือ สํานักสงเสริมและพิทักษ
ผูสูงอายุ หรือหนวยงานอืน่ที่จะเขามาเกี่ยวของในอนาคต ตองเขามาดแูล ใหคําแนะนํา (Supervise) อยาง
ใกลชิดในเชิงวิชาการ การบริหารจัดการ และรูปแบบกิจกรรม ฯลฯ ทั้ง ศอสช.ทต.บางระกํา และ ศอสช.
อบต.สามพระยาโดยเฉพาะ ศอสช.อบต.สามพระยานั้น หากไดรับการนิเทศแนะนําอยางใกลชิด คาดวา
นาจะมกีารพฒันาไปไดไกล เนื่องจากมีปจจัยเอื้อทีด่ีทั้งภายใน-นอก ตอการสนับสนุนในการดําเนินงาน
ของศูนยฯ 
       3.2) สําหรับ ศอสช.อบต.หนองเหยีงนัน้ สํานัก พมจ. ควรติดตามและเรงรัดการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยการประสานกบัทางเจาภาพหลักและคณะกรรมการบริหารศูนยฯ เพื่อใหเกิด
สถานที่ทําการของศูนยฯเรว็ที่สุด เพื่อจะไดดําเนนิการใหเกิดประโยชนกับผูสูงอายุไดมากกวานี ้
  4) เนื่องจากการจัดบริการสวสัดิการสังคมใหผูสูงอายุในรปูแบบศูนยอเนกประสงค
สําหรับผูสูงอายุในชุมชนเปนแนวคิดใหมในการจดัตั้งองคกรในชุมชน ดําเนนิการโดยชุมชน เพื่อผูสูงอายุ
ในชุมชน ทั้งนี้มีการบูรณาการองคกร หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเขามาไวที่ศูนยฯ เพื่อจัดบริการและ
กิจกรรมใหกบัผูสูงอายุ   ดังนั้นผูท่ีจะเขามาบริหารจัดการศูนยฯแหงนี้ นอกจากจะตองมีความรูเก่ียวกับ
ผูสูงอายุแลว จะตองรูเร่ืองและทําความเขาใจตอแนวคิดของการตัง้ศูนยอเนกประสงคฯ  วัตถุประสงค  
เปาหมาย  วิธีการ และการดําเนินงาน  และท่ีสําคัญคือการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ  จึงจะ
เกิดผลตามเปาหมาย และวัตถุประสงคของศูนยฯ ที่ตั้งไว  
        ดังนั้นทางกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ซ่ึงเปนแกนนาํของการดําเนนิงาน จะตองมี
การเผยแพรความรูเกีย่วกับแนวคดินี้ใหกบั 

- เจาภาพหลักในทุกระดับทีอ่ยูภายใตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล/
อบต.)   
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โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ควรจะไดมีการรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย  
จัดอบรมใหความรูทางดานสวัสดิการทางสังคมที่เกี่ยวกบักลุมเปาหมายที่กระทรวงกาํหนดไวใหกบั
เจาหนาที่ระดบัผูบริหารในทองถ่ิน (เทศบาล/ อบต.) ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนความรูพื้นฐานที่ถูกตองทาง
วิชาการ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในการทํางานอยางเขาใจมากยิ่งขึ้น 

       - คณะกรรมการบริหารศูนยฯ (สําคัญที่สุด)ใหบุคคลเหลานี้มีความเขาใจอยาง
ถองแทตอการบริหารงานในรูปแบบ ศอสช. 

       - ผูแทนกระทรวง  หนวยงานตางๆ ที่จะตองเขามามสีวนเกีย่วของในการ
สนับสนุน ทั้งที่เปนเครือขายของภาครัฐ และเอกชน ในระดับภูมภิาคและเขตเมือง ควรใหความรูหรือ
เผยแพรแนวคดิเกีย่วกับการใหบริการสวัสดิการทางสังคม 
  5) นอกเหนือจากการใหคําแนะนําแลว การทํางานที่ดีควรมีการติดตามงาน (Monitoring) 
เปนระยะๆสําหรับงานที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติใหมๆ และแนวคิดใหมๆ โดยใชระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปก็ได 
จะไดทําใหทราบปญหา หรืออุปสรรคบางอยางของการเพิ่งเริ่มตนสิ่งที่เปนสิ่งใหม (Innovation) โดยใช 
CIPP Model เขาชวยติดตาม และประเมินผลได 
  6) การเลือกพื้นที่เพื่อเปนตัวแทนจัดตั้งศูนยฯนั้น ตองมีการศึกษาความพรอมของพื้นที่ที่
จะเขาไปทํางานใหถองแทในหลายแงมุม (บุคคล ความรู งบประมาณ วัฒนธรรม ฯลฯ) เพื่อประเมินความ
เปนไปได (Feasibility) ที่จะเกิดขึ้นไดของศูนยฯนั้น 
  7) การสรางความเชื่อมโยงกับเครือขายภาคเอกชนเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง เพราะการจัด
สวัสดิการทางสังคมใหกับชุมชนนั้นไมจําเปนตองเปนหนาท่ีของภาครัฐ ที่ตองรับผิดชอบเทานั้น เพราะ
หลายเครือขายของภาคเอกชนมีการตระหนักถึง CSR (Cooperated Social Responsibility) ควรเปดโอกาส
ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมเทาที่ศักยภาพจะทําได ดังนั้นควรเปด
โอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการเปนหุนสวน (Partnership) รับผิดชอบดวย เพราะจะทําให
เกิดความเขาใจในสถานการณทางสังคม (Social Situation) ในชุมชนของตนอยางดี นอกจากนี้ทําใหเกิด
ความเขาใจ มีความรวมมือที่ดี (Collaboration) และทําใหเกิดผลดีจากความรวมมือระหวางประชาชนใน
ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน เขามาดูแลกลุมเปาหมายในสังคม (ไมเฉพาะผูสูงอายุเทานั้น) ไดใกลชิดมากขึ้น  
 

3.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
           จากผลการศึกษาที่พบ และขอวิจารณที่ไดนําเสนอไวในบทที่ 4   ผูวิจัยมีขอเสนอแนะแยก
เปน 7 ประเด็น ดังนี้ 

1.  การสรางความมีสวนรวมของชุมชน/ผูสูงอายุ 
2.  การสนับสนุนขององคกรปกครองทองถ่ิน 
3.  ความเขมแข็งของคณะกรรมการ ศอสช. 
4.  การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ 
5.  การพึ่งพาตนเอง 
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6.  สถานที่/อุปกรณ 
7.  การจัดกจิกรรม 

 

1) การสรางความมีสวนรวมของชุมชน/ผูสูงอาย ุ
 การมีสวนรวมของชุมชน ซ่ึงหมายรวมถึงผูสูงอายุใหความรวมมือ สนับสนุนในการจัด

กิจกรรมตางๆ ที่ ศอสช.ดําเนินงาน มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของ ศอสช.เปนอยางมาก ซ่ึงการแสวงหา
ความมีสวนรวมตองเริ่มจากมีกระบวนการใหขอมูล และขาวสารเผยแพรอยางเปนระบบและสม่ําเสมอ 
เพื่อสรางความรูความเขาใจใหผูสูงอายุเห็นถึงประโยชน ท้ังแกตนเองและสวนรวม โดยใชเวทีประชาคม
ใหผูสูงอายุเปนผูกําหนดและตัดสินใจเรื่องการจัดกิจกรรม และบริการที่ตองการ รวมทั้งใหชุมชนมีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรมสรางความรูสึกของความเปนเจาของในการจัดทําแตละกิจกรรมตามความถนัด 
หรือภูมิปญญาที่มี และใหเกียรติยกยองสรางความสําคัญใหผูสูงอายุมีความรูสึกถึงคุณคาในตัวเอง เกิด
ความภาคภูมิใจในตัวเอง ดังตัวอยางของ ศอสช.ทม.สกลนคร  ศอสช.อําเภอเขาชัยสน และศอสช.อบต.
หนองเหียง ฯลฯ ความรวมมืออาจอยูในลักษณะกําลังกาย กําลังใจ กําลังความคิด หรือกําลังทรัพย ตามแต
อัตภาพ และความสามารถของแตละบุคคล หากไดมีการวางแผน และดําเนินการอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง ชุมชนจะมีความพรอมและเขมแข็ง ตามลําดับ ซ่ึงจะนําไปสูความยั่งยืนในที่สุด 

 

2) การสนับสนุนขององคกรปกครองทองถิ่น (อปท.) 
  องคกรปกครองทองถ่ินไมวาจะเปน อบต. หรือเทศบาล มีความสําคัญตอความสําเร็จ

ของ ศอสช.  อปท.ตองมีนโยบายที่ชัดเจน และจัดสรรการสนับสนุนเบื้องตน เปนพี่เล้ียงที่ใกลชิดใหแก 
ศอสช.ในระยะแรก และเมื่อ ศอสช.มีความเขมแข็งมากขึ้นแลวจึงคอยถอนตัวออกทีละขั้น เพียงแคดูแล
ใหการสนับสนุนตามความจําเปนและเหมาะสม ใหชุมชนเปนผูกํากับการดําเนินงานเอง ดังนั้นผูบริหาร 
อปท.จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนา ศอสช. เพราะเปนผูกําหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาชุมชน จึงจําเปนที่ผูบริหาร อปท.ตองมีความรูความเขาใจ และใหความสําคัญในเรื่องการจัด
สวัสดิการผูสูงอายุอยางจริงจัง (นอกเหนือจากเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ และสถานที่ที่จําเปน)จะเปน
กลไกภาครัฐที่สําคัญในการขับเคลื่อนความสําเร็จของ ศอสช.ได 

 

3) ความเขมแข็งของคณะกรรมการ ศอสช. 
  คณะกรรมการ ศอสช.ที่มาจากภาคประชาชนเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงาน คณะกรรมการควรเปนบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากชุมชน มีความพรอม มีเวลา และเสียสละ 
และที่สําคัญหากมีความรูและประสบการณในการบริหารมากอน จะเปนกําลังสมองที่สําคัญในการ
ประสาน เชื่อมโยง วางแผนการทํางานไดเปนอยางดี 

 ในระยะเริ่มตนการจัดตั้ง ศอสช. หากพื้นที่ใด อปท.มีความชัดเจนและเขมแข็งมากกวา
ชุมชน อาจแตงตั้งคณะกรรมการเปนผูแทนภาครัฐในสัดสวนที่มากกวาภาคประชาชน เพราะตองการให
เจาหนาที่ภาครัฐเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา (Supervisor) และ อปท.เปนพี่เล้ียง (Mentor) แกคณะกรรมการ
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ภาคประชาชน จนเกิดการเรียนรูมีความเขาใจในระบบการบริหารงานเปนอยางดี จึงคอยถายโอนใหภาค
ประชาชนดูแลกํากับดวยตัวเองตอไป แตหากพื้นที่ใดชุมชนมีศักยภาพ มีความเขมแข็งอยูแลว สัดสวน
ของคณะกรรมการภาคประชาชนควรจะมีมากขึ้น และใหคณะกรรมการเหลานี้มีบทบาทสําคัญในการ
บริหารจัดการ ศอสช.ตามเจตนารมณตอไป 

 การสรางแรงจูงใจแกผูทําหนาที่ในคณะกรรมการเปนสิ่งที่ตองพิจารณา เพราะงานอาสา
อาจมีขอจํากัดในดานการเฟนหาตวับุคคล แตหากสามารถสรางแรงจูงใจ ในลักษณะตางๆ เชน การยกยอง
ใหเกียรติ การประกาศเกยีรติคุณแดผูทําประโยชนแกสวนรวม ในลักษณะเชนนี้ อาจมีผลตอความรวมมือ
อาสามาเปนคณะกรรมการมากขึ้น ทําใหมโีอกาสเลือกบุคคลที่เหมาะสมไดดยีิ่งขึ้น 
  

4) การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ 
 ในพื้นที่ที่แตละ ศอสช.ตั้งอยูมีทุนทางสังคม และทรัพยากร ที่สามารถขอความรวมมือ

สนับสนุนซึ่งกันและกันได ซ่ึงตองแสวงหาและสรางเครือขาย ศอสช.สามารถสรางเครือขายความรวมมือ
กับหนวยงาน  ชมรม  องคกรภาคเอกชนตางๆในพื้นที่ และตางพื้นที่ โดยตองไดรับการสนับสนุนจาก
สวนกลางในระยะเริ่มตน ในการประสานจัดเวทีความรวมมือในดานตางๆอยางสม่ําเสมอ เพื่อให “รูเขา-รู
เรา” จะทําใหสามารถใชศักยภาพของชุมชนผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5) การพึ่งพาตนเอง 
 การพึ่งพาตนเองนับเปนความคาดหวังสูงสุดของการจัดตั้ง ศอสช. ทาง ศอสช.ควรคิดหา

รูปแบบการจัดกิจกรรมที่สามารถสรางความสนใจแกชุมชนใหมาใชประโยชนจาก ศอสช. และสามารถ
สรางรายไดใหแก ศอสช. และผูสูงอายุได  เชน การตัดและปกลวดลายชุดมโนราหที่อําเภอเขาชัยสน  การ
จัดทําบายศรีที่สกลนคร  การสอนการจับจีบผาตกแตงสถานที่  การสอนดนตรีไทยแกเยาวชนโดยผูสูงอายุ  
การทําอาหาร ฯลฯ กิจกรรมเหลานี้สามารถสรางรายได ทําใหเกิดแรงจูงใจ และกําลังใจแก ศอสช.และ
ผูสูงอายุ โดยไมมุงเนนกําไรสูงสุดในรูปตัวเงิน แตเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  และการสราง
ความสัมพันธของการทํางานกลุม เพื่อใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมีคุณคา และเปนสุขใจ ทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของรวมทั้ง ศอสช. เอง จึงตองมีแนวคิด และจุดมุงหมายรวมกันที่ชัดเจนในการแสวงหาการพึ่งพา
ตนเองนอกเหนือจากการสรางเครือขายที่กลาวขางตน 

 

6)  สถานที่/อุปกรณ 
   ความพรอมของสถานที่เปนแรงจูงใจประการหนึ่งใหผูสูงอายุมาใชบริการ เร่ืองความ

สะดวกในการเดินทาง อาจเปนขอจํากัดที่สามารถควบคุมไดยาก แตการจัดเตรียมสถานที่ใหสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย มีบริเวณที่สะดวกสบาย รมร่ืน ในการเดินไปมา หรือมีหองน้ําสําหรับผูสูงอายุ โดยเฉพาะ* 
ส่ิงเหลานี้อยูในวิสัยที่สามารถดําเนินการได ตัวอยางมีใหเห็นไดที่ ศอสช.ทต.หนองตองพัฒนา จังหวัด
เชียงใหม ดังนั้นคณะกรรมการฯอาจตองพิจารณาหาความรวมมือในเรื่องนี้จากองคกรตางๆในชุมชนให 
 

* สิ่งที่กลาวมานี้ เรียกวา การสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะกับผูสูงอายุ 
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ชวยพัฒนาสถานที่ใหมีความพรอมมากยิ่งขึ้น ตามกําลังความสามารถ หรือตามบทบาทหนาที่ เชน โยธา 
หรือตามอาชีพ เชน รานคา/บริษัทคาวัสดุกอสราง สุขภัณฑ ฯลฯ  

 อุปกรณที่จําเปนใน ศอสช.ก็มีความสําคัญไมนอยเชนกัน ศอสช.ควรมีอุปกรณพื้นฐาน
เร่ิมตนคลายๆ กัน เชน หนังสือความรูตางๆ  อุปกรณการรอง-ฟงเพลง  อุปกรณออกกําลังกาย หรือ
อุปกรณอ่ืนใดตามความจําเปนตามลักษณะความตองการของแตละพื้นที่ และควรมีการดูแลสถานที่และ
อุปกรณเหลานี้ใหอยูในสภาพใชการได มีผูคอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ จะทําใหผูสูงอายุมีแรงจูงใจใน
การมาใชบริการมากขึ้น ซ่ึง ศอสช.แตละ ศอสช. ควรพิจารณาใหการสนับสนุนเรื่องนี้ โดยมี พมจ.และ
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกับเจาภาพหลัก ใหคําแนะนําอุปกรณที่เหมาะสมกับกิจกรรม 

 อยางไรก็ตามหากยังไมมีความพรอมในเรื่องสถานที่และอุปกรณ ก็สามารถใชประโยชน
จากศักยภาพขององคกร  ชมรม  อาสาสมัครตางๆ ที่มีอยูในชุมชน แบงสันปนสวน หยิบยืม หรือบูรณา
การกิจกรรมรวมกัน ดังเชน ศอสช.ทม.สกลนครไดรับความรวมมือจากชมรมออกกําลังกายใหผูสูงอายุเขา
ไปใชอุปกรณออกกําลังกายได หรืออําเภอเขาชัยสนใหผูสูงอายุไปใชอุปกรณออกกําลังกายที่โรงพยาบาล
เขาชัยสน เปนตน 
 

7) การจัดกิจกรรม 
  7.1 จากการศึกษาพบวาการจัดกิจกรรมที่ ศอสช.สวนใหญจัดใหผูสูงอายุมีหลากหลาย

ดานดีพอสมควร ซ่ึงมีขอควรพิจารณาคือ ควรจัดกิจกรรมใหมีความตอเนื่อง และประชาสัมพันธให
ผูสูงอายุในชุมชนรับทราบอยางทั่วถึง ซ่ึงอาจใชผูแทนชุมชน (เชน อผส.  ประธานหมูบาน) เปนสื่อกลาง
ในการรับ-สงขาวสาร 

         นอกจากนี้กิจกรรมที่จัดทําควรมีการสอบถามความตองการของชุมชน และ การ
สนับสนุนจากสวนตางๆ ทั้งแรงงาน  วัฒนธรรม  สาธารณสุข  การศึกษา (เชน อาจประสานกับโรงเรียน
จัดหานักเรียนมาทํากิจกรรมกับผูสูงอายุ โดยนับเปนกิจกรรมเสริมสรางประสบการณของนักเรียนที่มีครู
ควบคุม ซ่ึงเปนการสงเสริมการสรางความรักความผูกพัน และจิตเมตตา โอบออมอารีตอผูอ่ืน ของ
นักเรียนได เชน โครงการบรรณารักษนอยรักการอาน) นับวาเปนกิจกรรมที่มีความนาสนใจ และเปน
ประโยชนตอผูสูงอายุ 

 7.2 ควรแบงประเภทของกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุวัยตางๆที่มีสภาพทางรางกายตางกัน 
และกําหนดเปนแผนการจัดกิจกรรมประจําป จะชวยใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูสูงอายุในชุมชน
รับรู และเตรียมความพรอมในการรวมหรือจัดกิจกรรมลวงหนา 
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เอกสารและสิ่งอางอิง 
 

ภาษาไทย 
 

กันยา  สุวรรณแสง.  2533.  การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ 
บํารุงสาสน  

 

_______.  2537.  จิตวิทยาท่ัวไป.  พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพบํารุงสาสน 
 

กนิษฐา  บุญธรรมเจริญ และ ศิริพันธุ  สาสัตย.  2548.  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเร่ือง  การดูแล 
ระยะยาวในประเทศตางๆ.  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ.  

 

กรรณิการ  สุวรรณโคตร.  2528.  “บทบาทพยาบาลดานการปรับสภาพการรับรูภาวะเครียด.” เอกสารการ 
สอนชดุวิชามโนคติและกระบวนการพยาบาล 1-7.  พิมพคร้ังที่ 2.  มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช. 
กรุงเทพมหานคร: นําถึงการพิมพ. 

 

กลุมเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ.  2551.  สรุปผลการ
ดําเนินงานศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสงูอายุในชุมชนพื้นท่ีนํารอง 8 แหง.  ขอมูล ณ เดือน
กันยายน 2551.  (อัดสําเนา). 

 

เกศินี  จฑุาวจิติร.  2548.  การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น.  พิมพคร้ังที่ 3.  นครปฐม: เพชรเกษม         
การพิมพ. 

 

จิตตินันท  เดชะคุปต.  2539.  “เจตคติและความพึงพอใจในการบริการ.”  เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา
จิตวิทยาการบริการหนวยท่ี 8-15.  พิมพคร้ังที่ 2.  นนทบรีุ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย            
สุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

_______. 2543.  “จิตวิทยาการบริการ.” เอกสารการสอนชุดวิชา 7111 จิตวิทยาบริการ หนวยท่ี 8.   
 พิมพคร้ังที่ 4.  นนทบุรี: สํานักพิมพมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 

เจิมศักดิ ์ ปนทอง.  2527.  การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา.  กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภา 
การพิมพ. 
 

จุฬารักษ  สิงหกลางพล.  2547.  ปจจัยท่ีมีผลการรับรูขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีทางการแพทยของ
ประชาชนในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 
 
 
 



 365

จารึก  ไชยศรี.  2546.  ความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถตูประจําทางเสนทาง 
       รังสิต-มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม, 
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
 

จํานง  แรกพินจิ.  2540.  การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา โครงการพฒันานโยบายการบริหาร
และการจัดการศึกษา : กรณีศึกษาภาคใต.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร. 

 

ชวาล  แพรัตนกุล.  2526.  เทคนิคการเขียนขอสอบ.  กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 
 

เตือนใจ  อยูดี.  2549.  ความรูในการใชสมนุไพรของผูมารับบริการจากโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี.  วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากร
ปาไม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 

น้ําทิพย  วิภาวนิ. 2547.  การจัดการความรูและการคลัง.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอสตาร พร้ินติ้ง แมส
โปรดักส จํากดั 

 

เบญจมาศ  ขุนประเสริฐ.  2549.  การรับรูคุณภาพการบริการของผูรับบริการและผูใหบริการสวนงาน 
ผูปวยนอกในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึง่ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 

เบญจมาส  เลิศชาคร.  2548.  ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี.  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 

บุญรัตน  เกตสุุวรรณ  ประธานศูนยอเนกประสงคผูสูงอายุในชุมชนนํารองภาคใต อําเภอเขาชัยสน  
               จังหวัดพัทลุง.  สัมภาษณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551. 
 

ประไพศรี  สุทธิกิติวรกุล.  2537.  ความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยบริการผูสูงอายุในชุมชนโดยชมุชน: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนเขตอําเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี.  วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร,  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 

ปรมะ  สตะเวทิน.  2526.  หลักนิเทศศาสตร.  กรุงเทพมหานคร: รุงเรืองสาสนการพิมพ. 
 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน.  2535.  จิตวิทยาอุตสาหกรรม.  กรุงเทพมหานคร: สหมิตรออฟเซท. 
 

พรธิดา  วิเชียรปญญา.  2547.  การจัดการความรู:พื้นฐานและการประยุกตใช.   กรุงเทพมหานคร :          
ธรรกมลการพิมพ.   

 



 366 

พรรณราย  ทรัพยะประภา.  2532.  จิตวิทยาสําหรับนักบริหาร.  พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพมหานคร:         
บริษัท อีช่ันอารตคอรปอเรชั่น จํากัด. 

 

พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540.  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร (คร้ังท่ี7).  
 กรุงเทพมหานคร: สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
 

ไพโรจน  สุขสัมฤทธิ์.  2531.  “การมีสวนรวมของประชาชน.” วารสารการพัฒนาชุมชน ปที ่27 
ฉบับที่ 2. 
 

ไพศาล  หวังพานิช.  2526.  การวัดผลการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: สํานักทดสอบทางการศึกษา และ
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 

รัชดา  พรพิไลสวัสดิ์.  2548.  การมีสวนรวมของสมาชิกชมรมผูสงูอายใุนการสงเสริมสุขภาพ: ศึกษา 
เฉพาะกรณี อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม.  วิทยานพินธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
รัฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 

ลมทัย  บุญเรือง นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลหนองเหยีง  อําเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี 
   สัมภาษณทางโทรศัพท วันที่ 30 ธันวาคม 2551. 

 

ลักขณา  สิริวฒัน.  2539.  จิตวิทยาเบื้องตน.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดยีนสโตร. 
 

วรรณภา  ศรีธัญรัตน และ ผองพรรณ  อรุณแสง. 2545.  การสังเคราะหองคความรูเพื่อจัดทําขอเสนอการปฏิรูป 
 ระบบบริการสุขภาพและการสรางหลักประกันสุขภาพสําหรับผูสูงอายุไทย.    ขอนแกน : โรงพิมพคลัง 

นานาวิทยา. 
 

วรารัตน  รงคปราณี.  2532.  จิตวิทยาอุตสาหกรรม.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
รามคําแหง. 

 

วัลลภา  ชายหาด.  2532.  ความพึงพอใจของประชาชนทีมี่ตอบริการสาธารณะดานรักษาความ 
       สะอาดของกรุงเทพมหานคร.  วิทยานพินธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขา 

ประศาสนศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
 

วิยะดา  ตีระแพทย.  2542.  การนํานโยบายถายโอนงานดานสวัสดิการสังคมสูการปฏิบัติงานของ 
องคการบริหารสวนตําบล.  วิทยานิพนธมหาบัณฑิตการบริหารและนโยบายสวัสดิการ 
สังคม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 

ศศิพัฒน  ยอดเพชร.  2534.  แนวทางการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ.  กรุงเทพมหานคร: สถาบัน   
ไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 



 367

ศศิพัฒน  ยอดเพชร.  2544 ก.    การวิจัยทางสวัสดิการสังคม.    กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 

_______.  2544ข.  สวัสดิการผูสูงอายุ.  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 

_______.  2549ก.  “โครงการระบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวสําหรับผูสูงอายุ.” ในชุด การวิจัย 
โครงการระบบการดูและระยะยาวในครอบครัวสําหรับผูสูงอายุ.   สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจยั คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 

_______.  2549ข.  สวัสดิการผูสูงอายุ: แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห.  กรุงเทพมหานคร: 
 มิสเตอรกอปป (ประเทศไทย) จํากัด. 

 

_______.  2549ค.  “การดูแลผูสูงอายุระยะยาวและศูนยเอนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน.” 
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องอาสาสมัครดูแลผูสงูอายุท่ีบาน ระหวางวันท่ี     
24-27 กรกฎาคม 2549.  จัดโดยสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ. 

 

_______.  2550.  ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน : กลไกการดําเนินงานเพื่อความ 
ยั่งยืน.  กรุงเทพมหานคร: มิสเตอรกอปป (ประเทศไทย). 

 

ศิระ  โอภเสพงษ.  2543.  ทุนมนุษย.  กรุงเทพมหานคร: เอ อาร บิซิเนส เพรส.   
 

ศิริพันธุ  สาสัตย.  2549.   การพยาบาลผูสูงอายุ :  ปญหาที่พบบอยและแนวทางในการดูแล.   กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 

ศิริพันธุ  สาสัตย  และ เตือนใจ  ภักดีพรหม.  2550.  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณเร่ือง ระบบสถานบริบาล
ผูสูงอายุ.  กรุงเทพมหานคร: เครือขายวิจัยสุขภาพ สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

 

ศิริวรรณ  ศิริบุญ,  มาลินี  วงษสิทธิ์  และ อัจฉรา  เอนซ.  2541.  การมีสวนรวมของชมุชนในการใหการ 
ดูแลใหบริการและกิจกรรมตางๆ แกผูสงูอายุ.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันประชากรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 

ศุกภนิตย  พลไพลินทร.  2540.  เทคนิคการประเมินผล.  กรุงเทพมหานคร: แพรพิทยา. 
 

สมคิด  บางโม.  2542.  เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม.  พิมพคร้ังที่ 3.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท
วิทยพัฒนจํากดั. 

 

สิทธิโชค  วรานุสันติกุล.  2524.  จิตวิทยาสงัคม.  กรุงเทพมหานคร: กรุงสยามการพิมพ. 
 

สุชา  จันทนเอม.  2540.  จิตวิทยาท่ัวไป.  พิมพคร้ังที่ 13.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช. 
 



 368 

สุทธิชัย  จิตะพันธกุล และ ไพบูลย  สุริยะวงศไพศาล.  2542.  ปญหาสุขภาพของผูสงูอายุไทย.  
กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติและสํานักนโยบาย
และแผนสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข. 

 

สุมาลี  จันทรชลอ.  2542.  การวัดและประเมินผล.  กรุงเทพมหานคร: ศูนยส่ือเสริมกรุงเทพ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. 

 

สุวิทย  วิบูลผลประเสริฐ, พินทุสร  เหมพสุิทธิ์ และทิพวรรณ  อิสรพัฒนาสกุล.  2540.  “การศึกษา 
วิเคราะหความตองการดูแลผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมไดในอกี 2 ทศวรรษหนา”.  วารสาร
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม.  20 (2): 1-9. 

 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  2540.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540. 
แหลงที่มา: http://www.krisdika.go.th/law Cha, 19 มิถุนายน 2551.    

 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2551.  “การปรับโครงสรางทาง 
สังคมใหเขมแข็งและยั่งยืน.” วิสัยทัศนประเทศไทยสูป 2570 เอกสารประกอบการประชุม  
ประจําป 2551.  วันศุกรที่ 15 สิงหาคม 2551 ศูนยแสดงสนิคาและการประชุมอิมแพค 
เมืองทองธานี นนทบุรี. 

 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ.  2551.  
สรุปผลการดาํเนินงานการจัดตัง้ศูนยอเนกประสงคสําหรบัผูสูงอายุในชมุชน.  สํานักสงเสริมและ
พิทักษผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย. 

 

สํานักนายกรัฐมนตรี. 2552. ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 1 ตอนที่ 39ก หนา 1 วันท่ี 15 มิถุนายน 2552. 
 

หลุย  จําปาเทศ.  2533.  จิตวิทยาสัมพันธ.  พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณ. 
 

อคิน  รพีพัฒน.  2527.  การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสงัคมและวัฒนธรรมไทย. 
กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ. 

 

อดิศักดิ์  ไวยเจียรนยั.  2547.  ความพึงพอใจของผูใชบริการตอศูนยฝกอบรมบางประกง การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 

อภิญญา  ปวีณอภิชาติ.  2550.  ความพึงพอใจของผูใชบรกิารตรวจวินิจฉัย และชันสตูรโรคสัตว ตอการ
ใหบริการของสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ.  การศึกษาคนควาอิสระศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาพัฒนาสังคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 



 369

อเนก  สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร  อดุลพัฒนกิจ.  2548.  จิตวิทยาบริการ.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
อดุลพัฒนกิจ. 
 

ภาษาตางประเทศ 
 

Bachrach, L.L.  1986.  “Deinstitutionalization: What Do the Numbers Mean?”. Hospital and  
 Community Psychiatry, 37.  
 

______  L.L.  1997.  Lessons from the American Experience in Providing Community-based  
Services. in J.  Leff (Ed.) Care in the Community: Illusion or Reality?  United Kingdom: 
John Wiley & Sons. 
 

Bardach, E.  1998.  Getting Agencies to Work Together: The Practice and Theory  
 of Managerial Craftsmanship.  Washington D.C.: Brooking Institute Press. 
 

Bourget, L and K. Ryan.  1999.  “Twelve Conditions for Collaboration.”  The Journal  
 for Quality and Participation.  Cincinnati. 
 

Cohen, John.M. and Uphoff Norman T.  1980.  Participation Place in Rural  
Development: Seeking Clarity through Specificity.  World Develoment.  

 

Fitzgerald, Michael R. and Robert F. Durant.  1980  “Citizen Evaluation and Urban  
Management : Service Deliver in an Era of Porters.” Public Administration Review.   
4 (1): 585. 

 

Foster, M.  1989.  A Historical Overview of Art Therapy Since the Advent of  
 Deinstitutionalization.  Montreal, Canada. 
 

Foucault, M.  1991.  Discipline and Punish: The Birth of the Prison.  Trans. Alan Sheridan,  
 London: Penguin Books. 
 

Good, C.V., 1973. Dictionary of Education. New York: Mc Graw - Hill Book Company 
 

Goffman, I.  1990.  (orig. 1961).  Asylums.  New York: Anchor Books. 
 

Gray, B.  1989.  Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems. 
 London: Jossey-Bass Limited. 
 



 370 

Himmelman, A.T.  1996.  “On the Theory and Practice of Transformational Collaboration: From 
 Social Service to Social Justice.” in C. Huxham (ed.), Creating Collaboration Advantage.   
 Thousand Oaks: Sage Publication.  
 

Halmes., Monica Bychowski.,  and  Halmes., Douglas.  1983.  Handbook of Human Services for  
Older Person.  New York: Community Research Application, Inc.   

 

Huxham, C.  1996.  “Collaboration and Collaborative Advantage”. in C. Huxham (ed.), Creating  
Collaboration Advantage.  Thousand Oaks: Sage Publication.  

 

Isola, A., Backman, K., Voutilainen, P., and Rautsiala, T.  2006.  “Quality of Institutional Care of Older 
People As Evaluated by Nursing Staff”. Journal of Clinical Nursing: 1-10. 

 

Kerr, M.G.,  1996.  Partnering and Health Development- The Kathmandu Connection.  Calgary: 
 University of Calgary Press. 
 

Kretzmann, J and J. McKnight.  1993. Building Community from the Inside Out. Center for Urban 
 Affairs and Policy Research, Neighbourhood Innovation Network. 
 

Lassey, W.R. and Lassey, M.L.  2001.  “Japan: Challenges of Aging and Culture Change” in Quality of 
Life for Older People: An International Perspective.  New Jersey: Prentice Hall.        
(pp.286-316). 

 

Michau, L. and Naker,D.  2003.  Mobilizing Communities to Prevent Domestic Violence: A  
 Resource Guide for Organization. Nairobi: Raising Voices Publication. 
 

Michau, L.  2005.  Good Practice in Designing a Community-based Approach. Great Britain: 
Oxfam. 

 

Millet, John.  1994.  Management in the Public Service.  New York: McGraw-Hill Book.   
 

Mulford, C.L. and D.L. Rogers.  1982.  Definition and Models. in D.L. Mulford and  
 D.A. Whetten (eds.), Interorganizational Collaboration: Theory, Research,  
 and Implementation.  Ames: Iowa State University Press. 
 

Norton, E.C., 2000 “Long-Term Care”. in Culyer, A .J. and Newhouse, J.P. (eds.), Handbook of  
Health Economics. Amsterdam: Elsevier. 
 



 371

Oxford,  1994.  Oxford Paperback Dictionary.  Oxford: Oxford University Press. 
 

Payne,M.  1993.  Linkage: Effective Networking in Social Care.  London: Whiting and Birch Ltd. 
  

Reeder William, W.  1974.  Some Aspects of the Informal Social Participation of Farm 
Famillies in New York State.  New York: Cornell University.   

 

Ribbe, M.W., Ljunggren, G., Steel, K., Topinkova, E., Ikegam, N., Henrard, J. and Jonnson, P.V.  1997. 
“Nursing Homes in 10 Nations: A Comparison Between Countries and Setting.” Age and 
Ageing.  Sept, 26-S2: 3-12. 

 

Scanlon, W.J.  1988.  “A Perspective on Long-Term Care for the Elderly.” Health Care Financing 
Review , Annual Supplement: 7-15. 

 

Scott, C and W. Thurston,  1997. “A Framework for the Development of Community Health Agency 
 Partnerships.” Canadian Journal of Public Health. 88 :6. 
 

Shelly, M.W.  1975.  Responding to Social Change.  Pensylvania:Dowden, Hutchison Press, Inc.     
 

The American Institute of Medicine, 1986. Improving the Quality of Nursing Homes. Washington  
 D.C.: National Academy Press. 
 

The Roesher Institute,  1995. Research Issue in Evaluating Deinstitutionalization: A Review of  
 The Literature.  Ontario: The Roesher Institute. 
 

The United Nation Refugee Agency (UNRA).  2008.  A Community-Based Approach. Geneva,  
Switzerland: The United Nation Publishing. 

 

Thomson, P.R. and C. Stachenko.  1994.  “Building and Mobilizing Partnerships for Health: 
 A National Strategy.” in  Health Promotion International. 9:3.   
 

United State General Accounting Office.  1994.  Long-Term Care : States of Quality Assurance and 
Measurement in Home and Communitiy-Based Services. Report to the Chairman, Committee 
on Finance, U.S. Senate, Washington, D.C. 

 

Webster,  1967.  Webster’s New World Dictionary.  New York : Compact School the World  
    Publishing Company. 

 
 



 372 

WHO.  2000.  Home-Based Long-Term Care.  Report of A WHO Study Groups. Geneva: WHO. 
 

Winer, M and K. Ray.  1994.  Collaboration Handbook: Creating, Sustaining, and  
 Enjoying the Journey.  Minnesota: Amherst H. Wilder Foundation. 
 

Wolman, B.B.  1973.  Dictionary of Behavioral Science.  Van Nostrand: Reinheld Company. 
 

World Health Organization. 1986. Ottawa Charter for Health Promotion. WHO Europe, 
Copenhagen.  อางใน รัชดา  พรพิไลสวัสดิ์.  2548.  การมีสวนรวมของสมาชิกชมรมผูสูงอายุใน
การสงเสริมสุขภาพ : กรณศึีกษาเฉพาะกรณี อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม.  วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 

 



 374 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 375 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสมัภาษณผูมารับบรกิารจากศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสงูอายุในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 376 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 377 

รหัส............................. 
เลขที่............................ 
วันที่............................. 

แบบสมัภาษณโครงการวิจัย 
เรื่อง  การศึกษาผลการดําเนินงานศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสงูอายุในชุมชน 

....................................................................................................................................................................... 
ช่ือศูนยอเนกประสงคฯ................................................................................................................................. 
01 เทศบาลตําบลบางระกํา  02 เทศบาลเมืองสกลนคร   03 อบต.เขาสวนกวาง   04 อบต.หนองเหียง 
05 อบต.สามพระยา  06 อําเภอเขาชัยสน    07 หมูบานเพชรทองคํา 
 

ช่ือผูถูกสัมภาษณ...............................................บานเลขที่..................หมูที่...........ตําบล.............................. 
อําเภอ..............................จังหวัด............................สัมภาษณโดย................................................................. 
 

ตอนที ่1      ลักษณะพื้นฐานทางสังคมของผูมารับบริการที่ ศอสช. 
คําชี้แจง  :   โปรดเขียนเครือ่งหมาย  ลงใน (      ) ที่ตรงกับความเปนจริงเกีย่วกับตัวทาน 
 

1.1 เพศ 
  (        ) ชาย   (        ) หญิง 
 

1.2 ขณะนี้ทานอายุ..................ป (หากเกิน 6 เดือน ถือเปน 1 ป) 
 

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุดทีไ่ดรับ 
 (        ) ไมไดรับการศึกษา   (        ) อนุปริญญา 
 (        ) ประถมศึกษา    (        ) ปริญญาตรี 
 (        ) มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา  (        ) สูงกวาปริญญาตรี (ระบุ)..................... 

(        ) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  (        ) อ่ืนๆ (ระบุ)......................................... 
  

1.4 ทานมีสถานภาพทางสังคมหรือไม 
  (        ) ไมม ี (        ) มี โปรดระบุ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    (        )  กํานัน/ผูใหญบาน  (        )  ครู 
     (        )  อสม./อผส.    (        )  ประธาน/เลขากลุม 

 (        )  อ่ืนๆระบุ................ 
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1.5 การเปนสมาชิกกลุมหรือชมรม 
 (        ) ไมเปน      (        ) เปน โปรดระบุ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    (        )  กลุมเกษตรกร  (        )  ชมรมผูสูงอายุ 
    (        )  กลุมแมบานเกษตรกร (        )  ชมรม/กลุมฌาปนกจิ 

(        )  กลุมสหกรณการเกษตร  สงเคราะห 
    (        )  กลุมวสิาหกิจชุมชน (        ) โครงการ อผส. 
    (        )  กลุมสหกรณออมทรพัย (        )  อ่ืนๆระบุ............................ 
      
ตอนที ่2  ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจของผูมารบับริการท่ี ศอสช. 
 

2.1 ปจจุบันทานประกอบอาชีพใดเปนหลัก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (        ) วางงาน/ไมไดประกอบอาชีพ (        ) ประกอบอาชีพ 
  (        )  ขาราชการบํานาญ  (        )  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 
  (        )  พนกังานเกษยีณอาย ุ  (        )  เกษตรกรรม 

(        )  นักเรียน/นักศกึษา  (        )  รับจาง 
  (        )  อ่ืนๆระบุ.............................. (        )  ลูกจาง/พนักงานเอกชน 
       (        )  ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
       (        )  อ่ืนๆระบุ.............................. 
 

2.2 ทานมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน.....................บาท/เดือน (รายไดทั้งหมดของผูสูงอายุที่ยังไมหักคาใชจาย) 
 
2.3 ทานมีรายจายเฉลี่ยตอเดอืน.....................บาท/เดือน  
 
2.4 แหลงที่มาของรายได (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(        )  เงินเดอืน    (        )  รับจาง 
(        )  เงินบํานาญ   (        )  ไดรับเงินชวยเหลือคายังชีพจากรัฐ  
(        )  บุตร/ธิดา   (        )  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 
(        )  ญาต ิ    (        )  อ่ืนๆระบุ..........................................  
(        )  ประกอบอาชีพทางการเกษตร 

   
2.5 จํานวนเงนิที่เหลือเก็บ....................................บาท/เดอืน (สําหรับผูวิจัยใสขอมูลเอง) 
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ตอนที ่3  ลักษณะการมารับบริการที่ ศอสช. 
 

3.1 บานพักของทานอยูหางจาก ศอสช. .....................................กิโลเมตร 
 
3.2  ทานเคยมารับบริการที่ ศอสช.หรือไม 
   (        ) ไมเคย(ตอบขอ 3.3)  (        ) เคย 
       ทานที่เคยมารับบริการนั้น โปรดบอกลักษณะบริการที่ทานมารับ (ตอบเพียง 1 ขอ) 
 (      ) เคยมารบับริการในศอสช. (ตอบขอ 3.4) 

(      ) เคยมารบับริการนอกศอสช. (ตอบขอ 3.5) 
(      ) เคยมารบับริการทั้งในและนอกศอสช.(ตอบขอ 3.6) 

 
3.3  สาเหตุที่ทานไมมารับบริการของ ศอสช. (ทั้งในและนอกศูนย) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   (        ) ไมทราบวาที่ศูนยมีกจิกรรมอะไร  (        ) ไมเห็นประโยชนในการเขารวม  
    (        ) ไมมีเวลา    (        ) กิจกรรมไมนาสนใจ 
   (        ) ไมสนใจที่จะใชบริการของศูนย  (        ) อ่ืนๆ ระบุ............................................ 
 
3.4   สาเหตุที่ทานมารับบรกิารใน ศอสช. (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   (        ) การเดินทางมาที่ศนูยสะดวก  (        ) ไดพบเพื่อนในวัยเดยีวกัน 
    (        ) ที่พักอยูใกลจากศูนยฯ   (        ) ไดพบเพื่อนตางวยั  
   (        ) มีคนพามา    (        ) ไดแลกเปลี่ยนประสบการณ 

  (        ) ศูนยมีกิจกรรมที่นาสนใจ   (        ) อ่ืนๆ ระบุ........................................... 
  (        ) ศูนยจดัรถบริการรับสง 

 
3.5   สาเหตุที่ทานมารับบรกิารนอก ศอสช. (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   (        ) สะดวกในการเดินทางเขารวมกิจกรรม (        ) ประหยัดคาใชจาย 
    (        ) ไมเสยีเวลาในการเดินทาง  (        ) อ่ืนๆ ระบุ............................................ 

  (        ) กิจกรรมที่นํามาจัดใหในหมูบานนาสนใจ  
 
3.6  สาเหตุที่ทานมารับบริการท้ังในและนอก ศอสช. (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(        ) สะดวกในการเดินทางเขารวมกิจกรรม       (        ) ไดพบเพื่อนตางวยั  
(        ) ไดพบเพื่อนในวัยเดยีวกัน       (        ) กิจกรรมที่นํามาจัดใหนาสนใจ         
(        )ไดแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและประสบการณ    (        ) มีความสขุ 
(        ) อ่ืน ๆ ระบุ.........................................   
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3.7  ระยะเวลาที่ทานไดมารวมกิจกรรมกับศูนยฯ เปนระยะเวลา.........................เดือน (นับแตศนูยฯเปด 
        ใหบริการ) 
 
3.8  ความถี่ในการมารับบริการภายใน ศอสช. ทานมารับ.....................................วัน/สัปดาห 
 
3.9 วันที่มารับบริการที่ ศอสช. 
       โปรดระบุวันที่มารับบริการมากที่สุด เพียงคําตอบเดียว 
 (        ) วนัธรรมดา  (        ) วนัหยดุ  (        ) วนัธรรมดาและวันหยุด 
 
3.10 เวลาที่มารับบริการที่ ศอสช. 
        โปรดระบุเวลาที่มารับบริการบอยครั้งที่สุด เพียงคําตอบเดียว 

(        ) เชา  (        ) บาย  (        ) เยน็  (        ) ทั้งวนั  
    

3.11   บุคคลที่มา ศอสช. กับทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (        ) บุตร/หลาน/ญาติ 

(        ) เพื่อนบาน 
(        ) สามี/ภรรยา 
(        ) มาคนเดียว 
(        ) อ่ืนๆระบุ...................................... 

 
3.12  ประเภทและกิจกรรมที่ทานไดรับบรกิารและเขารวมกิจกรรมที่ ศอสช. ไดจัดขึน้ (ตอบไดมากกวา 1 

   ดาน) 
  

3.12.1 ดานสุขภาพอนามัย  (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
(        )  การออกกําลังกายโดยมีอุปกรณการออกกําลังกาย เชน สายพานวิ่ง ฯลฯ 
(        )  การออกกําลังกายโดยทากายบริหาร เชน เตนแอรโรบิค รํากระบอง ออกกําลังกายแบบ 

เตาเตอ ฯลฯ 
(        )  การตรวจสุขภาพเบือ้งตน เชน การวัดความดัน ตรวจเบาหวาน ฯลฯ 
(        )  การใหบริการดานการปองกัน เชน วัคซีนปองกนัไขหวัดใหญ ฯลฯ 
(        )  การทํากายภาพบําบดั ฟนฟูรางกาย (แบบแผนปจจุบัน แผนโบราณ) 
(        )  ตรวจสุขภาพประจําป 
(        )  อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………………... 
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3.12.2 ดานสงัคมและนันทนาการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (        )  ไปทัศนศึกษา  

(        )  กิจกรรมกีฬาระหวางผูสูงอายุ 
(        )  กิจกรรมกีฬาในรม เชน หมากฮอส หมากรุก ปาเปา ฯลฯ 
(        )  กิจกรรมกีฬากลางแจง เชน เปตอง แบดมินตนั ฯลฯ 
(        )  กิจกรรมในวนังานสําคัญตางๆ ประจําป 
(        )  กิจกรรมบันเทิง เชน การแสดง การละเลน รองเพลงคาราโอเกะ ฯลฯ 
(        )  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ………………………………………………... 

 

       3.12.3 กิจกรรมดานการใหความรู:  การอบรม / การฟงบรรยายเกี่ยวกับ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (          )  การใหความรูทางดานกฎหมายทัว่ไป 
 (          )  ใหความรูทางดานสุขภาพโดยทัว่ไปสําหรับผูสูงอายุ 

(          )  ความรูทางดานสุขภาพที่เกีย่วของกับโรคโดยเฉพาะของผูสูงอายุที่ควรระวงั 
  ปองกันและดูแลรักษาตวัเอง 

 (          )  สิทธิของผูสูงอายุที่ไดรับและควรทราบ 
 (          )  การใชและพิทักษสิทธิของผูสูงอาย ุ

(          )  อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………………………………... 
 

       3.12.4 ดานการสืบสานและถายทอดภมิูปญญาทองถิ่น (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (          )  สอนการทําบายศรสูีขวัญ 

(          )  สอนการเลนดนตรพีื้นเมือง 
(          )  สอนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน เชน มโนราห เซิ้ง ฟอนและรําไทย ฯลฯ 
(          )  การรวมกลุมเลนดนตรีพื้นบานในนามของชมรมฯ หรือ ศอสช. 
(          )  การรวมกลุมละเลนแสดงศิลปวัฒนธรรม 
(          )  อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………………………………... 
 

       3.12.5 ดานประเพณี วัฒนธรรม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
(          )  งานวนัสงกรานต 
(          )  งานวนัผูสูงอายุ 
(          )  งานวนัครอบครัว/ครอบครัวสัมพันธ ฯลฯ 
(          )  งานประเพณีประจาํในทองถ่ิน*   
 (          )  อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………………………………... 
 

* หมายเหตุ   ขึ้นอยูกับแตละประเพณีทองถิ่นในแตละพื้นที่นั้นๆ เชน การแขงเรือยาว สารทกะยาสารท  เก็บดอกฝาย ฯลฯ 
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       3.12.6 ดานศาสนา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (          )  จัดใหมีพระมาเทศนหรือมีผูมาบรรยายเกีย่วกับศาสนาใหฟง 
 (          )  การปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ จัดคายเพื่อฝกอบรมจติ 
 (          )  การทําบุญตักบาตร เนื่องในวันสําคัญของชาติและศาสนา 

(          )  อ่ืนๆ (ระบ)ุ ………………………………………………... 
 

       3.12.7 ดานสังคมสงเคราะห/สวัสดิการชุมชน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (          )  การเยี่ยมผูสูงอายุตามบาน  

(          )  กิจกรรมเกี่ยวกับฌาปนกิจสงเคราะห 
(          )  กิจกรรมกองทุนสัจจะออมทรัพย 
(          )  การไปเยี่ยมผูสูงอายุที่ปวยที่บาน 
(          )  ไดรับเบี้ยยังชพี 
(          )  การซอมแซมบานใหผูสูงอาย ุ
(          )  การมอบอาหารและของใชใหกับผูสูงอายุ 
(          ) ใหเงนิชวยเหลือแกผูสูงอายุที่เจ็บปวย 
(          )  อ่ืนๆ (ระบ)ุ ………………………………………………... 
 

       3.12.8 ดานการฝกอาชพี / เสริมรายได (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (          )  การทําดอกไมจนัทน 
 (          )  การทําขนม 
 (          )  การผลิตไมกวาด 
 (          )  การทําดอกไมประดิษฐ 
 (          )  การจักสาน 
 (          )  การแปรรูปอาหาร 
 (          )  ศิลปะตางๆ เชน พบัผาเช็ดหนา การพับพันธบตัร วาดภาพ ฯลฯ 
 (          )  การเกษตร เชน ทําปุยชีวภาพ การเพาะเลี้ยงปลา การขยายพนัธุพืช ฯลฯ 

(           )  อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………………... 
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ตอนที ่4    การรับรูขอมูลขาวสารของศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน (ศอสช.) 
คําชี้แจง :   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบทายขอความตามความเปนจริงที่ทานทราบเกีย่วกับ 
                   ขอมูลตอไปนี้ 
 

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ ศอสช. ทราบ ไมทราบ 
1. การจัดตั้ง ศอสช. ตองผานการจัดทําเวทชุีมชน 
 

  

2. การจัดกจิกรรมเพื่อใหตรงกับความตองการของ 
    ผูสูงอายุในชุมชนตองผานการจัดทําเวทีชุมชน 
 

  

3. ศอสช. มีการใหบริการทั้งในและนอกศนูย 
 

  

4. ศอสช. มีกิจกรรมใหบริการหลายดาน 
 

  

5. ศอสช. มีกิจกรรมการถายทอด/แลกเปลีย่นความรู 
    ระหวางผูสูงอายุกับคนตางวัย 
 

  

6. ศอสช. ดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหาร 
    ศูนยฯตองมภีาคประชาชน (ผูสูงอายุ) รวมดวย 
 

  

7. ศอสช. ดําเนินงานภายใตการใหคําแนะนําและ 
    คําปรึกษาของคณะกรรมการระดับจังหวัดและ 
    คณะกรรมการระดับชุมชน 
 

  

8. การจัดกจิกรรมของ ศอสช. ไดรับความรวมมือ 
    จากหนวยงานหลักของรัฐคือ พม.จังหวดั   
    สาธารณสุขจังหวดั  แรงงานจังหวัด  การศึกษา 
    และวัฒนธรรม ฯลฯ  
 

  

9. การดําเนินกิจกรรมของ ศอสช. นอกจากมี 
    หนวยงานของภาครัฐ  แลวยังมีเครือขายของ   
    ภาคเอกชน  เขามารวมดวย 
 

  

10. แหลงงบประมาณที่มาชวยสนับสนนุการ 
      ดําเนินงานของ ศอสช. มีที่มาจากภาครฐัที่เปน 
      องคการปกครองสวนทองถ่ิน 
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ตอนที ่5    การวัดความรูเก่ียวกับศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ (ศอสช.) 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบทายขอคําถามตามที่ทานมีความรูจริงเกี่ยวกับขอ  

   คําถามนั้น เพียงชองเดยีว 
 

ประเด็นคําถาม ใช/ถูก ไมใช/ผิด ไมทราบ 

1. การจัดตั้ง ศอสช.  เปนการเตรียมวางระบบการใหสวัสดิการทาง 
   สังคมแกผูสูงอายุในชุมชนใหมีโอกาสไดเขาถึงการบริการไดมากขึ้น 

1   

2. การใหชุมชนเปนพื้นฐานในการดูแลผูสูงอายุ หมายถึง การให 
    ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการดูแล และจัดสวัสดิการให 
    ผูสูงอายุในชุมชน 

1   

3. ศอสช. เปดโอกาสใหผูสูงอายุแสดงความสามารถ ที่มีอยู โดยมารวม 
    กิจกรรมที่ทางศูนยไดจัดบริการให 

1   

4. ศอสช. เปนแหลงสนับสนุนใหเกิดความเขาใจ และความสัมพันธกับ 
    บุคคลตางวัย 

1   

5. ศอสช. เปนแหลงใหความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ  และการ 
    ถายทอดความรู ภูมิปญญาของกลุมคนสูงอายุเทานั้น 

 1  

6. ศอสช. ทาํใหผูสูงอายุไดมาเรียนรูโดยมารวมกิจกรรมทางสังคมกับ 
    บุคคลวัยเดียวกันเทานั้น 

 1  

7. ศอสช. เกิดขึ้นมาจากการระดมความคิด และความรวมมือของ 
    ประชาชนในพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

1   

8. การจัดตั้ง ศอสช. นั้นจาํเปนตองมีการประสานงานและไดรับความ 
    รวมมือ จากบุคลากร และองคกรภายนอกชุมชนดวย 

1   

9. ศอสช. ตองจัดใหมีบุคลากรประจําหรือมีผูรับผิดชอบดูแลศูนย  
    เปนไปตามขอกําหนด 

1   

10. การจัดทําขอมูลผูสูงอายุในชุมชนของ ศอสช. เพื่อตองการทราบ 
      อยางเดียววามีผูสูงอายุที่ขาดเบี้ยยังชีพอีกกี่คน 

 1  

11. นอกเหนือจากการสนับสนุนงบประมาณที่ไดจากองคการ 
      ปกครองทองถิ่น แลว ศอสช. ยังสามารถขอเงินสนับสนุนจาก  
      หนวยงานอื่นไดอีก เชน กองทุนผูสูงอายุ หนวยงานอื่น ๆ เปนตน 

1   

12. ศอสช. จะประสบความสําเร็จตองมาจาการสนับสนุนจากองคการ 
      ปกครองสวนทองถิ่น ภาครัฐ เอกชน และเครือขายตางๆ ที่ 
      เกี่ยวของ 

1   

หมายเหตุ : ตัวเลขที่แสดงในแตละชอง หมายถึง ตอบถูกได 1 คะแนน 
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ตอนที ่6   การมีสวนรวมของผูสงูอาย ุ
  ทานมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมใน ศอสช. ตามกิจกรรมดังตอไปนี้หรือไม 
 

กิจกรรม เขารวมเปน
ประจํา 

เขารวมเปน
บางครัง้ 

ไมเคยเขารวม  

1. มีสวนรวมในการคิดหารูปแบบและวิธีการ 
    พัฒนากิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหบริการที ่
    เหมาะสมแกผูมารับบริการ    
 

   

2. มีสวนรวมในการเสนอชื่อคณะกรรมการเพื่อ 
    ดําเนินการ / จัดกิจกรรมตาง ๆ ของ ศอสช. 
 

   

3. มีสวนรวมในการใชทรัพยากรที่มีอยูใน ศอสช.  
    ใหเกดิประโยชนสูงสุด( เชนวัสดุอุปกรณ  น้ํา 
    ไฟ ฯลฯ) 
 

   

4. มีสวนรวมในการแจงขาวสาร ใหขอมูล 
    กิจกรรมของ ศอสช. แกเพื่อนบาน 
 

   

5. มีสวนรวมในการชักชวนใหเพื่อนบานมาเขา 
    รวมกิจกรรมของ ศอสช. 
 

   

6. มีสวนรวมในการมาชวยทาํงานในกิจกรรม 
    ตางๆ ของ ศอสช. 
 

   

7. มีสวนรวมในการบริจาคเงนิสนับสนุนการจัด 
    กิจกรรมของ ศอสช.  
 

   

8. มีสวนรวมในการใหส่ิงของเพื่อสนับสนุนการ 
    จัดกิจกรรมของ ศอสช.  
 

   

9. มีสวนรวมในการดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ ของ  
    ศอสช. 
 

   

10. มีสวนรวมในการเสนอปญหาและแนว 
      แกไขเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของ ศอสช. 
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ตอนที ่7  ความพึงพอใจของผูมารบับริการ (ผูไมไดรับบริการไมตองตอบ) 
คําชีแ้จง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบทายขอความทีต่รงกบัความพงึพอใจของทานมากที่สุด 

    

7.1 กระบวนการใหบริการ มี 7 ดาน 

ระดับความพงึพอใจ 
ขอความ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

(1) ดานสถานที ่
1. สถานที่ตั้งของ ศอสช. อยูในพื้นที่ที่สะดวกในการ 
    เดินทางมารบับริการ 

     

2. ศอสช. มีพื้นที่ใชสอยอยางกวางขวาง      
3. ภายในศอสช. แบงพื้นทีใ่ชสอยอยางเปนระเบียบ      
4. ภายในศอสช. แบงพื้นทีใ่ชสอยเหมาะสมกับ 
    กิจกรรมที่จดั 

     

5. ภายในศอสช. จัดวางอุปกรณ เชน เครื่องออกกําลังกาย   
    มมุหนังสือ มุมดนตรี สําหรับผูใชบริการอยางเหมาะสม 

     

6. ศอสช. มีที่จอดรถสําหรับผูใชบริการอยางพอเพยีง      
7. ศอสช. มีโตะและเกาอี้สําหรับผูใชบริการอยางพอเพียง      
8. มีกระดานแจงขาวใหทราบความเคลื่อนไหวของ ศอสช.      
(2) ดานลักษณะกิจกรรมที่จัดให  
1. กิจกรรมเกีย่วกับตรวจสุขภาพใหแกผูใชบริการ  

     

2. กิจกรรมเกีย่วกับการอนุรักษประเพณีวฒันธรรมและ 
    ศาสนา เชน กิจกรรมวนัสําคัญของชาติ และวนัสําคัญทาง 
    ศาสนา 

     

3. กิจกรรมเกีย่วกับการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 
    ระหวางผูสูงอายุและคนตางวัย 

     

4. กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน      
5. กิจกรรมในการสงเสริมการฝกอาชีพเพื่อสรางรายไดให 
    ผูใชบริการ 

     

6. มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อผูสูงอายุและคนตางวัย      
7. กิจกรรมที่จดัขึ้นเหมาะสมกับผูสูงอายุ      
8. กิจกรรมที่จดัขึ้นเหมาะสมกับคนตางวยั (เยาวชน เดก็)      
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ระดับความพงึพอใจ 
ขอความ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

(3) ดานลักษณะการใหบริการ 
1. การเปดใหบริการวันจนัทรถึงวันศุกร                          

     

2. การเปดใหบริการทุกวันเสารและวันอาทิตย                     
3. การใหบริการทุกวันหยดุนักขัตฤกษ                                
4. เวลาที่ใหบริการของ ศอสช.ในวันธรรมดา      
5. เวลาทีใ่หบริการของศอสช.ในวนัหยดุหรือวนันกัขัตฤกษ      
6. กิจกรรมที่ใหบริการนอก ศอสช. ตรงกับความตองการ 
    ของผูใชบริการ  

     

7. การจัดกจิกรรมภายใน ศอสช.เปนไปอยางตอเนื่อง      
8. มีการเชิญวทิยากรมาใหความรูแกผูใชบริการ      
9. อุปกรณมีพอเพียงกับผูใชบริการ เชนอปุกรณสําหรับออก 
    กําลังกาย 

     

10. มุมหนังสอืมีหนังสือหลากหลายประเภทใหผูใชบริการ      
(4) ดานการใหบริการของบุคลากร ศอสช. 
1. มีเจาหนาทีใ่หบริการจํานวนพอเพียง 

     

2. เจาหนาทีด่แูลเอาใจใสผูใชบริการเปนอยางด ี      
3. เจาหนาทีพ่ดูจาสุภาพเรยีบรอย      
4. เจาหนาทีใ่หบริการดวยความกระตือรือรน       
5. เจาหนาที่ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ และอุปกรณ 
    ของศูนยฯ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

     

6. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตรงตามเวลาเปดและปดการ 
    ใหบริการของ ศอสช.        

     

(5) ดานงบประมาณ 
1. จํานวนงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน 
    สวนทองถ่ิน เชน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หรือ   
    เทศบาล 

     

2. จํานวนงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงตางๆ  
    เชน ชมรมผูสูงอายุ 
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ระดับความพงึพอใจ  
ขอความ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
(5) ดานงบประมาณ (ตอ) 
3. มีการจัดกจิกรรมพิเศษเพือ่หารายไดมาสนับสนุน ศอสช. 

     

4. งบประมาณที่ไดรับจากแหลงตาง ๆ นํามาใชใหเกิด 
    ประโยชนแกผูใชบริการ 

     

5. งบประมาณที่ไดรับจากแหลงตาง ๆ มีพอเพียงแกการจดั 
    กิจกรรมใหผูใชบริการ 

     

(6) ดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารับบริการ 
1. กลุมเปาหมายหลักที่ ศอสช.กําหนดใหบริการ ไดแก  
    ผูสูงอายุ บุคคลในครอบครัวผูสูงอายุ และผูดูแลผูสูงอายุ 

     

2. กลุมเปาหมายรองที่ ศอสช.กําหนดใหบริการ ไดแก เดก็  
    เยาวชน สตรี 

     

3. การกําหนดกลุมเปาหมายที่ใหคนทกุวยัทุกอาชีพใน 
    ชุมชนมารับบริการ 

     

4. ผูใชบริการตางวัยทํากิจกรรมรวมกับผูสูงอายุได 
     เปนอยางด ี

     

(7) ดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช. 
1. คณะกรรมการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนตามความ 
    ตองการของชุมชน 

     

2. คณะกรรมการดําเนนิงาน ศอสช. เปดโอกาสให 
    ผูใชบริการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกจิกรรมของศูนย 

     

3. มีการประชาสัมพันธกิจกรรมใหม ๆ ใหผูใชบริการทราบ      
4. มีการประสานความรวมมอืระหวางคณะกรรมการ 
    ดําเนินงาน ศอสช. กับผูนําชุมชน 

     

5. มีการประสานความรวมมอืระหวางคณะกรรมการ 
    ดําเนินงาน ศอสช. กับประชาชนในชุมชน 
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ระดับความพงึพอใจ 
 

ขอความ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

6. มีการประสานงานกับหนวยงานในพื้นที่ เชน องคการ 
     บริหารสวนตําบล (อบต.) ชมรมผูสูงอายุ เปนตน 

     

7. มีการจัดหา อผส. เขาไปดูแลผูสูงอายุในหมูบาน      
8. คณะกรรมการดําเนนิงาน ศอสช. มีความสามัคคี รวมมือ  
    รวมใจในการทํางาน 

     

9. มีการขยายเครือขายการดาํเนินงานไปยงัพื้นที่อ่ืน ๆ      
10. ความพึงพอใจตอการปฏบิัติงานของคณะกรรมการ   
      ศอสช. 

     

 

7.2   ความพึงพอใจตอประโยชนท่ีไดรับจากการบริการ      
ความพึงพอใจ 

ประโยชนท่ีไดรับ 
มาก ปานกลาง นอย 

1. ไดรับการดแูลและปกปองจากคนและ 
     หนวยงานในชุมชนของทาน 

   

2. มีความคิดเห็นที่กวางขึ้นจากการไดพูดคุย 
     แลกเปลี่ยนประสบการณกับคนในวยัเดยีวกันและ 
     คนตางวัย 

   

3. ไมรูสึกวาเหวหรืออยูตัวคนเดียวหรืออยู 
     แตในบานเทานั้น 

   

4. ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนกับตวัเอง 
    และผูอ่ืน 

   

5. รูสึกวาตัวเองมีความสุขในชีวิตมากขึ้น    
6. มีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น    
7. ไดพบกลุมเพื่อนที่มีความสนใจในเรื่องที่คลายกัน    
8. ไดรูจักการปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนไดด ี    
9. มีความมั่นใจในตวัทานเองมากขึ้น    
10. มีความเขาใจคนในวยัลูกหลานมากขึ้น    
11. มีกิจกรรมที่สามารถสรางรายไดเพิ่มขึน้    
12. ไดรับประโยชนตามที่คาดหวัง    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แนวทางการสัมภาษณเชงิลึก (Guideline for In depth-Interview) 
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รหัส....................................... 
             ช่ือ ศอสช............................... 

 

แนวทางคําถามขอมูลเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณเชงิลึก 
สําหรับคณะกรรมการดําเนินการ ศอสช. 

 
 

ช่ือผูถูกสัมภาษณ........................................................................................................................................... 
ตําแหนง..............................................................หนวยงานที่สังกัด.............................................................. 
ที่อยูบานเลขที.่..................หมูที่..............ตําบล......................อําเภอ......................จังหวัด............................ 
ช่ือผูสัมภาษณ.....................................................................วันที่................................................................... 
 

1. ทานมีความคดิเห็นอยางไรกับแนวคิดการบริการสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ ในรูปแบบ ศอสช. 
2. ทานเห็นวาประชาชนมีสวนรวมในการจัดตั้ง ศอสช. มากนอยแคไหนและอยางไร 
3. ทานมีสวนรวมในการจดัตั้งหรือรวมในกิจกรรมของ ศอสช. หรือไมอยางไร 
4. โปรดอธิบายโครงสรางของการดําเนนิงานของศูนยนี้ มกีารแบงภารกจิ อยางไร 
5. การประสานงานระหวางคณะกรรมการ ศอสช.กับหนวยงานอื่นๆ (ภาครฐั ทองถ่ิน เอกชน) 
6. กิจกรรมที่ทาน หรือหนวยงานของทานไดจัดใหกับ ศอสช. (กิจกรรมในศอสช.) และ (กิจกรรม

นอก ศอสช.) 
6.1 กิจกรรมมีอะไรบาง (ใน-นอก) 
6.2 กิจกรรมที่เปนไปตามเปาหมาย (ใน-นอก) มีอะไรและจะพัฒนาตอไปอยางไร 
6.3 กิจกรรมที่ยังไมเปนไปตามเปาหมาย (ใน-นอก) มีอะไร เพราะอะไร และจะแกไข

อยางไร 
7. แหลงงบประมาณ 

7.1 แหลงงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน มาจากแหลงใดบาง 
7.2 งบประมาณมคีวามเพยีงพอ หรือไม 
7.3 มีแนวทางในการหางบประมาณเพิ่มเติม หรือไม อยางไร 

8. ความพึงพอใจในการดําเนินงานของ ศอสช. 
8.1 ในมุมมองของทาน ผูรับบริการ มีความพงึพอใจ ในการดําเนินงานของ  

ศอสช. ในดานใด และ อยางไร 
8.2 ในมุมมองของทาน ทานพึงพอใจ ในการดําเนินงานของ ศอสช. หรือไม  

อยางไร 
9. ปญหาที่ทานพบในการดําเนนิงานของ ศอสช. คืออะไร และมีแนวทางแกไขอยางไร 
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10. ปจจัยที่เอื้อและไมเอื้อตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ ศอสช.  
10.1 ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการดําเนนิงานของ ศอสช. และจะพัฒนา 

อยางไร 
10.2 ปจจัยทีไ่มเอื้อตอความสําเร็จในการดําเนนิของ ศอสช. มีแนวทางแกไข    
          หรือไม อยางไร 

     11.  การใหบริการกับผูสูงอายุ และคนตางวัย (เดก็และเยาวชน) ใน ศอสช. ของทาน มีปญหา 
             หรือไม แกไขอยางไร 
     12.  ตามรูปแบบที่ สท. กําหนดใหคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนยฯ เปนผูสูงอาย ุ
            รอยละ 60 จากจํานวนกรรมการทั้งหมด ทานมีความเห็นอยางไร และสามารถปฏิบัติได     
            จริงหรือไม 
     13.  ในอนาคตทานอยากให ศอสช. ของทานเปนอยางไร มีแนวทางอยางไร 
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รหัส...................................... 
             ช่ือ ศอสช............................. 

 

แนวทางคําถามขอมูลเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณเชงิลึก 
สําหรับผูนําชุมชน 

 
 
ช่ือผูถูกสัมภาษณ........................................................................................................................................... 
ตําแหนง..................................................................หนวยงานที่สังกัด.......................................................... 
ที่อยูบานเลขที.่...................หมูที่..........ตําบล........................อําเภอ......................จังหวดั............................. 
ช่ือผูสัมภาษณ....................................................................วันที่.................................................................... 

 
1. ทานมีความคดิเห็นอยางไรกับแนวคิดการบริการสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ ในรูปแบบ      
        ศอสช. 
2. ทานเห็นวาประชาชนมีสวนรวมในการจัดตั้ง ศอสช. มากนอยแคไหนและอยางไร 
3. ทานมีสวนรวมในการจดัตั้งหรือรวมในกิจกรรมของ ศอสช. หรือไมอยางไร 
4. ทานคิดวาคณะกรรมการศูนยฯ มีการประสานงานกับหนวยงานอื่นทั้งในและนอกชมุชนหรือไม

อยางไร 
5. ทานคิดเหน็อยางไรกับการดาํเนนิงานของคณะกรรมการศูนย 
6. กิจกรรมที่ ศอสช. จัด (ใน-นอก) มีความเหมาะสมและเปนไปตามความตองการของผูสูงอายุและ

คนตางวยั 
7. งบประมาณ 

7.1 แหลงงบประมาณ ในการสนับสนุนการดาํเนินงานของ ศอสช. ควรมาจากแหลง
ใดบาง 

7.2 ศอสช. ควรมีแนวทางในการหารายไดพิเศษหรือไมอยางไร 
8. ความพึงพอใจ 

8.1 ทานคิดวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจ ในบริการของ ศอสช. มากนอยเพยีงใด 
8.2 ทานมีความพงึพอใจ ตอการใหบริการของ ศอสช. หรือไมอยางไร 

       9.    ในอนาคตทานอยากให ศอสช. ของทานเปนอยางไร และมีแนวทางอยางไร 
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รหัส...................................... 
             ช่ือ ศอสช. ........................... 

 

แนวทางคําถามขอมูลเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณเชงิลึก 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

และเทศบาล  
 
 

ช่ือผูถูกสัมภาษณ........................................................................................................................................... 
ตําแหนง.................................................................หนวยงานที่สังกัด........................................................... 
ที่อยูบานเลขที.่...........หมูที่................ตําบล.........................อําเภอ..........................จังหวัด.......................... 
ช่ือผูสัมภาษณ.................................................................วันที่....................................................................... 
 

1. ทานมีความคดิเห็นอยางไรกับแนวคิดการบริการสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ ในรูปแบบ      
        ศอสช. 
2. ทานเห็นวาประชาชนมีสวนรวมในการจัดตั้ง ศอสช. มากนอยแคไหนและอยางไร 
3. ทานมีสวนรวมในการจดัตั้งหรือรวมในกิจกรรมของ ศอสช. หรือไมอยางไร 
4. การจัดตั้ง ศอสช. เปนไปตามแผนการพัฒนาทางสังคมของอบต./เทศบาลหรือไม อยางไร 
5. มีการประสานงานระหวาง อบต.กับหนวยงานอื่นๆ (รัฐ/ทองถ่ิน (เอกชน) ที่เกีย่วของกบั ศอสช. 

หรือไมอยางไร 
6. งบประมาณทีใ่หไปกับ ศอสช. เหมาะสมกบักิจกรรมที่จดัหรือไมและสอดคลองกับความตองการ

ของผูรับบริการหรือไม มแีนวทางในการหางบประมาณเพิ่มเติมหรือไม อยางไร 
7. ความพึงพอใจ ในมุมมองของทาน ทานพึงพอใจ ในการดําเนินงานของ ศอสช. หรือไม  อยางไร 
8. ปญหาที่ทานพบในการดําเนนิงานของ ศอสช. คืออะไร และมีแนวทางแกไขอยางไร 
9. ปจจัยที่เอื้อและไมเอื้อตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ ศอสช.  

9.1 ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการดําเนนิงานของ ศอสช. และจะพัฒนาอยางไร 
9.2 ปจจัยทีไ่มเอื้ตอความสําเร็จในการดําเนินงานของศอสช. มีแนวทางแกไข  
          หรือไม อยางไร 

10.  ตามรูปแบบที่ สท. กําหนดใหคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนยฯ เปนผูสูงอายุ 
              รอยละ 60 จากจํานวนกรรมการทั้งหมด ทานมีความเห็นอยางไร และสามารถปฏิบัติได     
              จริง หรือไม 
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รหัส...................................... 
             ช่ือ ศอสช. ........................... 

 

แนวทางคําถามขอมูลเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณเชงิลึก 
สําหรับผูแทนกระทรวง 

 
 

ช่ือผูถูกสัมภาษณ.......................................................................................................................................... 
ตําแหนง.................................................................หนวยงานที่สังกัด........................................................... 
ที่อยูบานเลขที.่............หมูที่.............ตําบล.........................อําเภอ...........................จังหวดั........................... 
ช่ือผูสัมภาษณ....................................................................วันที่.................................................................... 
 

1. ทานมีความคดิเห็นอยางไรกับแนวคิดการบริการสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ ในรูปแบบ      
        ศอสช.  
2. ทานมีสวนรวมในการสนับสนุนการจัดกจิกรรมใหกับ ศอสช. ในเรื่องใดบาง และอยางไร 
3. ความรับผิดชอบในบทบาทและหนาที่ที่เกีย่วกับ ศอสช. 

3.1 ลักษณะงานทีต่องรับผิดชอบ 
3.2 บทบาทหนาที ่
3.3 การบริหารงานระหวางหนวยงานของทานกับ 

- ศอสช. 
- เจาภาพหลัก : อบต./อปท/โรงพยาบาล 
- หนวยงานภาครัฐ/เอกชน ฯลฯ 

4. ปญหาที่ทานพบในการดําเนนิงานเกีย่วกับ ศอสช. คืออะไร และทานมแีนวทางแกไขอยางไร 
(อาทิ งบประมาณ บุคลากร และการประสานงาน) 

5. งานที่ทานเขาไปเกี่ยวของกบั ศอสช. 
5.1 ทานเห็นวาเปนการเพิ่มภาระใหกับทานหรือไม 
5.2 ทานเห็นวาเปนการบูรณาการ การใหบริการสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ หรือไม 

6. ในอนาคตทานมองภาพการดําเนินงานของหนวยงานทีเ่กี่ยวของกับ ศอสช. ในระดบั    
        นโยบาย เปนอยางไร (นโยบายระดับประเทศและระดับจังหวดั) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คาความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณในการวัดตัวแปรตางๆ 
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ตารางภาคผนวกที่ 1  คาความเชื่อมั่นของการวัดการรับรูขอมูลขาวสารของ ศอสช. 
 

Reliability Analysis Scale (Alpha) 
Item-Total Statistics 

 
Item 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Percept_1 5.27 5.330 .497 .702 .730 

Percept_2 5.33 5.042 .581 .754 .717 

Percept_3 5.58 5.064 .429 .353 .737 

Percept_4 5.27 5.330 .497 .563 .730 

Percept_5 5.45 5.631 .193 .469 .771 

Percept_6 5.67 5.542 .210 .199 .771 

Percept_7 5.79 4.985 .507 .492 .725 

Percept_8 5.61 5.121 .400 .507 .742 

Percept_9 5.85 4.945 .571 .566 .716 

percept_10 5.27 5.392 .457 .319 .735 

Reliability Coefficients  
N of Case  =  33          N of Item  =  10  
Alpha  =  0.758 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 คาความเชื่อมั่น ( ttr )ของการวัดการรับรูขอมูลขาวสารของ ศอสช. โดยวิธีวดัดวย KR-20 

คน/ขอ Per1 Per2 Per3 per 4 per 5 Per6 Per7 Per8 per9 per10 x x2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 81 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 6 36 
7 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 6 36 
8 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6 36 
9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 81 

10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 25 
11 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 9 
12 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7 49 
13 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 16 
14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4 
15 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 6 36 
16 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 7 49 
17 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 6 36 
18 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 6 36 
19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 
20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 81 
21 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 64 
22 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 7 49 
23 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 7 49 
24 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 64 
25 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 16 
26 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 5 25 
27 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 6 36 
28 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5 25 
29 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 5 25 
30 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 
31 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 81 
32 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 6 36 
33 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 7 49 
รวม

คะแนน 28 26 18 28 22 15 11 17 9 28 202 1438 
p 0.848 0.788 0.545 0.848 0.667 0.455 0.333 0.515 0.273 0.848   
q 0.152 0.212 0.455 0.152 0.333 0.545 0.667 0.485 0.727 0.152   

pq 0.128 0.167 0.248 0.128 0.222 0.248 0.222 0.250 0.198 0.128   
∑pq 

 

1.941 
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การรับรูขอมูลขาวสารของ ศอสช. 
 

สูตร 20−KR   ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

21
1 x

tt

pq
K

Kr
σ

 

 

เมื่อ  
  K  = จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ 
  p  = สัดสวนของคนที่ตอบขอสอบถูก 
  q  = p−1  
  2

xσ  = ความแปรปรวนของคะแนนที่ไดจากคะแนนทดสอบ 
ทั้งฉบับของคนทั้งหมดที่ทําแบบทดสอบ 

  

  2
xσ  = 

22

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
− ∑∑

N
x

N
x  

  ∑ pq  = ผลบวกของ pq  ทุกขอ 
 

แทนคาในสูตร 
 

  การคํานวณ 2
xσ  จากสูตร  ดังนี ้

1) 2
xσ    =  

22

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
− ∑∑

N
x

N
x   =  

2

33
202

33
1438

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−  

   =  46924.3757576.43 −  
  2σ  =  10652.6  
 

2) K  =  10  ขอ  3) ∑ pq  =  94123.1  
 

แทนคาในสูตร 20−KR  
 

ttr  = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
∑

21
1 x

pq
K

K
σ

      = ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

− 10652.6
94123.11

110
10  

   

   = [ ]317895.01
9

10
−  

 
   = )682105.0(111111.1  
  ttr  = 757895.0  
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ตารางภาคผนวกที่ 3  คาความเชื่อมั่นของการวัดความรูเกีย่วกับศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุใน 
         ชุมชน 
 

Reliability Analysis Scale (Alpha) 
Item-Total Statistics 

 
Item 

Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

know_1 7.30 7.593 .514 .806 

know_2 7.33 7.417 .557 .802 

know_3 7.30 7.280 .684 .793 

know_4 7.30 7.530 .548 .803 

know_5 7.70 7.030 .549 .802 

know_6 7.52 7.133 .531 .803 

know_7 7.64 7.176 .487 .808 

know_8 7.67 7.354 .416 .815 

know_9 7.24 8.064 .367 .817 

know_10 7.82 7.403 .432 .813 

Know_11 7.67 7.479 .368 .820 

know_12 7.18 8.278 .448 .817 

Reliability Coefficients  
N of Case  =  33  N of Item  =  12  
Alpha  =  0.821 
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ตารางภาคผนวกที่ 4  คาความเชื่อมั่น ( ttr ) ของการวัดความรูเกี่ยวกับ ศอสช.โดยวิธีวัดดวย KR-20 
 

คน/ขอ k_1 K_2 K_3 K_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 K_12 x x2 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 7 49 
2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 9 81 
3 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 9 81 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144 
6 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 8 64 
7 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 8 64 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 121 
9 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9 81 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144 
12 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 9 81 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10 100 
15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 10 100 
16 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 9 
17 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 9 
18 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 6 36 
19 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 8 64 
20 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10 100 
21 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 8 64 
22 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 36 
23 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 8 64 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144 
25 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 8 64 
26 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 8 64 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10 100 
28 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 5 25 
29 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 6 36 
30 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 9 
31 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 121 
32 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 9 81 
33 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 7 49 
รวม 

คะแนน 28 27 28 28 15 21 17 16 30 11 16 32 269 2473 
p 0.848 0.818 0.848 0.848 0.454 0.636 0.515 0.485 0.909 0.333 0.485 0.970   
q 0.151 0.182 0.151 0.151 0.545 0.364 0.485 0.515 0.091 0.667 0.515 0.030   

pq 0.128 0.148 0.128 0.128 0.248 0.231 0.250 0.250 0.083 0.222 0.250 0.029   
∑pq 

 

2.097 
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การรับรูขอมูลขาวสารของ ศอสช. 
 

สูตร 20−KR   ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

21
1 x

tt

pq
K

Kr
σ

 

 

เมื่อ  
  K  = จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ 
  p  = สัดสวนของคนที่ตอบขอสอบถูก 
  q  = p−1  
  2

xσ  = ความแปรปรวนของคะแนนที่ไดจากคะแนนทดสอบ 
ทั้งฉบับของคนทั้งหมดที่ทําแบบทดสอบ 

 

  2
xσ  = 

22

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
− ∑∑

N
x

N
x  

  ∑ pq  = ผลบวกของ pq  ทุกขอ 
 

แทนคาในสูตร 
 

  การคํานวณ 2
xσ  จากสูตร  ดังนี ้

 

1) 2
xσ    =  

22

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
− ∑∑

N
x

N
x                  =  

2

33
269

33
2473

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−  

   =  4472.6693939.74 −   2σ  =  49219.8  
 

2) K  =  12  ขอ   3) ∑ pq  =  097337.2  
 

 

แทนคาในสูตร 20−KR  
 

ttr  = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
∑

21
1 x

pq
K

K
σ

  = ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

− 49219.8
097337.21

112
12  

   

   = [ ]246972.01
11
12

−   = )753028.0(090909.1  

  ttr  = 821485.0  
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ตารางภาคผนวกที่  5  คาความเชื่อมั่นของการวัดการมีสวนรวมของผูสูงอายุ 
 

Reliability Analysis Scale (Alpha) 
Item-Total Statistics 

 
Item 

Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

parti_1 6.48 16.633 .573 .766 .777 

parti_2 6.39 17.559 .387 .314 .800 

parti_3 6.27 16.330 .635 .554 .770 

parti_4 5.79 16.985 .459 .534 .792 

parti_5 5.48 17.195 .555 .714 .780 

parti_6 5.85 15.945 .619 .589 .771 

parti_7 6.67 19.042 .288 .520 .806 

parti_8 6.73 19.267 .362 .601 .801 

parti_9 5.82 16.653 .441 .625 .796 

parti_10 6.70 17.843 .544 .713 .784 

Reliability Coefficients  
N of Case  =  33  N of Item  =  10  
Alpha  =  0.805 
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ตารางภาคผนวกที่ 6  คาความเชื่อมั่นของการวัดความพึงพอใจดานสถานที่  
 

Reliability Analysis Scale (Alpha) 

Item-Total Statistics 

 
Item 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha

if Item Deleted 

satpl_1 28.12 30.860 -.070 .168 .742 

satpl_2 28.82 23.653 .456 .647 .685 

satpl_3 28.58 24.939 .549 .738 .676 

satpl_4 29.27 19.767 .711 .783 .617 

satpl_5 29.18 21.153 .640 .749 .639 

satpl_6 29.24 25.127 .217 .242 .748 

satpl_7 28.70 27.780 .200 .289 .730 

satpl_8 29.30 22.343 .499 .459 .675 

Reliability Coefficients  
N of Case  =  33  N of Item  =  8  Alpha  =  0.722 
 
ตารางภาคผนวกที่ 7  คาความเชื่อมั่นของการวัดความพึงพอใจดานลักษณะกิจกรรมที่จัดให 
 

Reliability Analysis Scale (Alpha) 
Item-Total Statistics 

 
Item 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

satact_1 27.00 55.312 .881 .862 .888 

satact_2 26.64 60.864 .643 .712 .909 

satact_3 27.12 55.797 .857 .799 .890 

satact_4 26.67 56.917 .855 .881 .891 

satact_5 27.21 63.485 .400 .396 .931 

satact_6 26.82 56.841 .849 .828 .892 

satact_7 26.61 60.184 .690 .692 .905 

satact_8 27.24 58.752 .641 .639 .910 

Reliability Coefficients  
N of Case  =  33  N of Item  =  8   Alpha  =  0.914 
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ตารางภาคผนวกที่ 8  คาความเชื่อมั่นของการวัดความพึงพอใจดานลักษณะการใหบริการ 
Reliability Analysis Scale (Alpha) 

Item-Total Statistics 

 
 

Item 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

satser_1 34.82 71.903 .767 .924 .837 

satser_2 34.88 71.672 .744 .909 .837 

satser_3 35.18 72.341 .525 .790 .850 

satser_4 35.18 71.153 .645 .732 .841 

satser_5 35.36 71.051 .567 .522 .846 

satser_6 36.79 67.860 .443 .691 .865 

satser_7 35.67 67.792 .620 .812 .842 

satser_8 35.82 69.278 .549 .663 .848 

satser_9 35.91 70.460 .633 .622 .841 

satser_10 36.30 70.405 .469 .454 .856 

 

Reliability Coefficients  
N of Case  =  33  N of Item  =  8  Alpha  =  0.860 
 
ตารางภาคผนวกที่ 9 คาความเชื่อมั่นของการวัดความพึงพอใจดานการใหบริการของบุคลากรของ ศอสช. 

Reliability Analysis Scale (Alpha) 

Item-Total Statistics 

 
 

Item 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

satper_1 19.06 68.809 .864 .822 .994 

satper_2 18.67 65.479 .976 .958 .984 

satper_3 18.55 65.381 .982 .989 .984 

satper_4 18.61 65.434 .985 .984 .983 

satper_5 18.58 65.752 .974 .966 .984 

satper_6 18.52 65.383 .974 .977 .984 
 

Reliability Coefficients  
N of Case  =  33  N of Item  =  6  Alpha  =  0.988 
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ตารางภาคผนวกที่ 10  คาความเชื่อมั่นของการวัดความพงึพอใจดานงบประมาณ 
 

Reliability Analysis Scale (Alpha) 

Item-Total Statistics 

 
 

Item 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

satbud_1 12.12 27.672 .789 .774 .870 

satbud_2 12.97 28.718 .724 .639 .884 

satbud_3 12.12 25.610 .837 .788 .858 

satbud_4 12.73 29.142 .817 .735 .867 

satbud_5 12.97 29.343 .618 .409 .908 
 

Reliability Coefficients  
N of Case  =  33  N of Item  =  5  Alpha  =  0.900 

 
ตารางภาคผนวกที่ 11  คาความเชื่อมั่นของการวัดความพงึพอใจดานการกําหนดกลุมเปาหมายที่มารบั 

         บริการ 
Reliability Analysis Scale (Alpha) 

Item-Total Statistics 

 
 

Item 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

sattar_1 12.27 8.767 .846 .895 .739 

sattar_2 12.42 9.002 .794 .880 .760 

sattar_3 12.55 8.756 .614 .406 .833 

sattar_4 12.76 8.939 .536 .316 .874 
 

Reliability Coefficients  
N of Case  =  33  N of Item  =  4  Alpha  =  0.843 
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ตารางภาคผนวกที่ 12  คาความเชื่อมั่นของการวัดความพงึพอใจดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
                                     ดําเนนิงาน 
 

Reliability Analysis Scale (Alpha) 
Item-Total Statistics 

 
 

Item 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

satpro_1 31.85 143.508 .777 .886 .950 

satpro_2 31.64 144.301 .865 .949 .947 

satpro_3 31.45 144.756 .809 .859 .949 

satpro_4 31.61 140.371 .907 .929 .944 

satpro_5 31.45 141.756 .915 .973 .944 

satpro_6 31.39 142.871 .865 .923 .946 

satpro_7 32.33 142.229 .740 .829 .952 

satpro_8 31.36 144.926 .795 .832 .949 

satpro_9 32.48 145.320 .700 .779 .953 

satpro_10 32.70 145.843 .678 .732 .954 
 

Reliability Coefficients  
N of Case  =  33  N of Item  =  10   
Alpha  =  0.954 
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ตารางภาคผนวกที่ 13  คาความเชือ่มั่นของการวดัความพงึพอใจภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการใหบริการ 
 

Reliability Analysis Scale (Alpha) 

Item-Total Statistics 

 
Item 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

sat_1 188.58 2188.752 .006 .971 

sat_2 189.27 2156.892 .265 .971 

sat_3 189.03 2157.030 .371 .971 

sat_4 189.73 2106.330 .621 .970 

sat_5 189.64 2106.614 .663 .970 

sat_6 189.70 2140.218 .332 .971 

sat_7 189.15 2179.758 .093 .972 

sat_8 189.76 2093.189 .746 .970 

sat_9 189.73 2081.517 .831 .970 

sat_10 189.36 2114.551 .612 .971 

sat_11 189.85 2085.633 .800 .970 

sat_12 189.39 2087.621 .834 .970 

sat_13 189.94 2120.496 .472 .971 

sat_14 189.55 2084.006 .856 .970 

sat_15 189.33 2101.479 .733 .970 

sat_16 189.97 2094.280 .682 .970 

sat_17 188.76 2129.002 .655 .971 

sat_18 188.82 2129.778 .618 .971 

sat_19 189.12 2134.172 .444 .971 

sat_20 189.12 2130.235 .520 .971 

sat_21 189.30 2135.530 .419 .971 

sat_22 190.73 2089.080 .548 .971 

sat_23 189.61 2069.309 .851 .970 

sat_24 189.76 2074.189 .809 .970 

sat_25 189.85 2120.945 .568 .971 

sat_26 190.24 2107.439 .537 .971 

sat_27 190.15 2087.820 .660 .970 

sat_28 189.76 2090.189 .624 .971 

sat_29 189.64 2091.989 .613 .971 

sat_30 189.70 2088.343 .640 .970 
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ตารางภาคผนวกที่ 13 (ตอ)  
 

Item 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

sat_31 189.67 2092.167 .617 .971 

sat_32 189.61 2095.246 .587 .971 

sat_33 189.88 2095.860 .644 .970 

sat_34 190.73 2111.080 .541 .971 

sat_35 190.73 2128.267 .389 .971 

sat_36 189.88 2090.672 .616 .971 

sat_37 190.48 2111.258 .614 .971 

sat_38 189.09 2129.960 .611 .971 

sat_39 189.24 2135.189 .553 .971 

sat_40 189.36 2139.926 .404 .971 

sat_41 189.58 2090.939 .791 .970 

sat_42 189.97 2076.280 .745 .970 

sat_43 189.76 2072.564 .871 .970 

sat_44 189.58 2070.064 .850 .970 

sat_45 189.73 2067.580 .838 .970 

sat_46 189.58 2066.564 .890 .970 

sat_47 189.52 2064.695 .889 .970 

sat_48 190.45 2076.631 .682 .970 

sat_49 189.48 2085.133 .731 .970 

sat_50 190.61 2092.496 .612 .971 

sat_51 190.82 2097.466 .573 .971 

Reliability Coefficients  
N of Case  =  33  N of Item  =  51   
Alpha  =  0.971 
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ตารางภาคผนวกที่ 14  คาความเชื่อมั่นในการวัดความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากการบริการ   
   

Reliability Analysis Scale (Alpha) 
 

Item-Total Statistics 

 
Item Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

sat_benf_1 29.42 28.314 .793 .943 

sat_benf_2 29.39 28.371 .905 .940 

sat_benf_3 29.48 28.445 .672 .947 

sat_benf_4 29.42 28.752 .801 .943 

sat_benf_5 29.36 28.614 .896 .941 

sat_benf_6 29.33 28.917 .879 .941 

sat_benf_7 29.55 27.818 .808 .942 

sat_benf_8 29.45 28.381 .844 .942 

sat_benf_9 29.58 27.627 .828 .942 

sat_benf_10 29.48 28.383 .821 .942 

sat_benf_11 30.42 29.252 .404 .962 

sat_benf_12 29.42 28.877 .778 .944 

 

Reliability Coefficients  
N of Case  =  33  N of Item  =  12   
Alpha  =  0.949 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ขอมูลของผูไมมารับบริการ 
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ขอมูลของผูไมมารับบริการ (N = 22 คน) 
 

 เนื่องจากจํานวนของผูไมมารับบริการมีจํานวนเพียง 22 คน   ดังนั้นจึงขอนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ  สาเหตุที่ไมมารับบริการ การรับรูขอมูล และความเขาใจเกี่ยวกับ 
ศอสช. โดยภาพรวมในลักษณะพรรณนา   ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ลักษณะพื้นฐานทางสงัคม 
      ผลการศึกษาพบวา ผูไมเคยมารับบริการเปนเพศหญิง 18 คน เพศชาย 4 คน มีอายุโดยเฉลี่ย 70 
ป อายุต่ําสุด 52 ป อายุสูงสุด 97 ป (ซ่ึงเปนผูสูงอายุที่ ศอสช.ทม.สกลนคร) มีระดับการศึกษาในระดบั
ประถมศึกษา 18 คน ไมไดรับการศึกษา 2 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 2 คน  ทั้งหมดของผู
ไมเคยมารับบริการที่ ศอสช. ไมมีสถานภาพทางสังคม จํานวน 20 คน มีสถานภาพทางสังคมเปน อสม. 1 
คน และอื่นๆ 1 คน  การเปนสมาชิกกลุมพบวาเปนสมาชกิกลุม 10 คน  ไมเปนสมาชิกกลุม 12 คน สมาชิก
ที่เปน คือ ชมรมผูสูงอายุ และกลุมฌาปนกจิสงเคราะห 
 2. ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
       ผลการศึกษาพบวา มีผูวางงานจํานวน 8 คน เปนแมบาน และประกอบอาชีพจํานวน 14 คน 
โดยทําธุรกิจ/คาขาย  เกษตรกรรม  และรับจาง  มีรายไดโดยเฉลี่ยเดือนละ 3,377.27 บาท รายไดต่ําสุด 500 
บาทตอเดือน สูงสุด 9,000 บาทตอเดือน มีรายจายตอเดือนโดยเฉลี่ย 2,318.18 บาท รายจายต่ําสุด 0 บาท
ตอเดือน รายจายสูงสุด 5,000 บาทตอเดือน เกือบรอยละ 60 มีแหลงที่มาของรายได  คือ มาจากบุตร ธิดา มี
ผูไดรับเงินชวยเหลือยังชีพจากรัฐ 2 คน (ทม.สกลนคร 1 คน อบต.สามพระยา 1 คน)  และมีผูไดรับการ
ชวยเหลือคายังชีพจากเอกชน/มูลนิธิ 1 คน (ทม.สกลนคร)  สําหรับเงินเหลือเก็บพบวาผูสูงอายุที่ไมไดมา
รับบริการมีเงินเหลือเก็บ และไมมีเงินเหลือเก็บจํานวนเทากันอยางละครึ่ง (11 คน) ผูมีเงินเหลือเก็บนั้นมี
เงินเหลือเก็บมากกวา 1,000 บาทตอเดือน จํานวน 7 คน นอยกวา 1,000 บาท จํานวน 4 คน 
 3. ลักษณะการมารับบริการที่ ศอสช. 
      ผลการศึกษาพบวา ระยะทางจากบานพักหางจาก ศอสช.โดยเฉลี่ย 4.32 กิโลเมตร ไกลที่สุด 10 
กิโลเมตร (อบต.สามพระยา)  ใกลที่สุด 1 กิโลเมตร(ทม.สกลนคร)  สวนสาเหตุที่ไมมารับบริการ (ตอบได
หลายสาเหตุ)  ผลการศึกษาพบดังนี้  ไมทราบวาศูนยมีกิจกรรมอะไร จํานวน 10 คน (อบต.สามพระยา 7 
คน ทม.สกลนคร 3 คน)  ไมมีเวลา 10 คน (อบต.สามพระยา 7 คน ทม.สกลนคร 3 คน) ไมสนใจที่จะใช
บริการของ ศอสช. จํานวน 5 คน ไมเห็นประโยชนในการเขารวม 3 คน 
 4. การรับรูขอมูลขาวสาร ศอสช. 
     ผลการศึกษาพบวา ผูไมมารับบริการทั้ง 2 ศอสช. มีการรับรูขอมูลของ ศอสช.อยูในระดับนอย 
จํานวน 20 คน (อบต.สามพระยา 14 คน ทม.สกลนคร 6 คน) รับรูขาวสารในระดับปานกลาง จํานวน 2 
คน มีคาเฉลี่ยการรับรูเทากับ 4.5 (คาคะแนนเฉลี่ยผูไมมารับบริการที่ ทม.สกลนคร = 6.0  อบต.สามพระยา 
= 4.0) คะแนนการรับรูต่ําสุด 0 คะแนน คะแนนการรับรูสูงสุด 6 คะแนน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดใน
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ทุกประเด็นคําถามผูไมมารับบริการทั้ง 2 ศอสช. มีการรับรูอยูในระดับนอยทุกประเด็น โดยมีคาคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 0.00 – 0.09 (ตารางภาคผนวกที่ 15) 
 

ตารางภาคผนวกที่ 15  คาเฉลี่ยและระดับการรับรูขอมูลขาวสารของ ศอสช. ของผูไมมารับบริการ 
 

คาคะแนนเฉลี่ยการรับรูขอมูลขาวสารของศอสช.  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขา
สวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระ
ยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม ระดับการ
รับรู 

1. การจัดตั้ง
ศอสช.ตองผาน
การจัดทําเวที 
ชุมชน 
 

2. การจัดกิจกรรม
เพื่อใหตรงกับ
ความตองการของ
ผูสูงอายุในชุมชน
ตองผานการ
จัดทําเวทีชุมชน 
 

3. ศอสช.มีการ
ใหบริการทั้งใน
และนอกศูนย 
 

4. ศอสช.มีกิจกรรม
ใหบริการหลาย
ดาน 
 

5. ศอสช.มี
กิจกรรมการ
ถายทอด/ แลก 
เปลี่ยนความรู
ระหวางผูสูงอายุ
กับเยาวชน 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 

0.14 
 
 
 
 

0.14 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 

0.14 
 
 
 

0.14 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 

0.07 
 
 
 
 

0.07 
 
 
 
 
 
 
 

0.07 
 
 

0.00 
 
 
 

0.07 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 

0.09 
 
 
 
 

0.09 
 
 
 
 
 
 
 

0.05 
 
 

0.05 
 
 
 

0.09 

นอย 
 
 
 
 

นอย 
 
 
 
 
 
 
 

นอย 
 
 

นอย 
 
 
 

นอย 
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ตารางภาคผนวกที่ 15  (ตอ)   
 

คาคะแนนเฉลี่ยการรับรูขอมูลขาวสารของศอสช.  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขา
สวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระ
ยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม ระดับการ
รับรู 

6. ศอสช.
ดําเนินงานโดย
คณะกรรมการศูนย 
 

7. ศอสช.
ดําเนินงานภายใต
การใหคําแนะนํา
และคําปรึกษา
ของคณะ 
กรรมการใน
ระดับจังหวัดและ  
คณะกรรมการใน
ระดับชุมชน 
 

8. การจัดกิจกรรม
ของ ศอสช.ไดรับ
ความรวมมือจาก
หนวยงานหลัก 
ของรัฐ ดังนี้ พม.
จังหวัด 
สาธารณสุข 
จังหวัด  แรงงาน
จังหวัด การศึกษา
และวัฒนธรรม 
ฯลฯ 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

0.00 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

0.00 
 
 
 

0.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

0.00 
 
 
 

0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

นอย 
 
 
 

นอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอย 
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ตารางภาคผนวกที่ 15  (ตอ)   
 

คาคะแนนเฉลี่ยการรับรูขอมูลขาวสารของศอสช.  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขาสวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม ระดับ
การ
รับรู 

9. การดําเนินกิจกรรม
ของ ศอสช.นอกจากมี
หนวยงานของภาครัฐ
แลว ยังมีเครือขาย
ของภาคเอกชนเขา
รวมดวย 
 

- 0.00 - - 0.00 - - 0.00 นอย 

10. แหลง
งบประมาณที่มา
ชวยสนับสนุน 
การดําเนินงานของ
ศอสช.มีที่มาจาก  
ภาครัฐ อบต. เอกชน 
ฯลฯ 
 

- 0.00 - - 0.07 - - 0.05 นอย 

คาเฉลี่ยรวม - 0.06 - - 0.04 - - 0.45 นอย 

ระดับการรับรู - นอย - - นอย - - นอย  
 

5. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ศอสช. 
      พบวาผูไมมารับบริการทั้ง 2 ศอสช. มีความรูเกีย่วกับ ศอสช.ในระดบันอย จํานวน 21 คน 
(ทม.สกลนคร 7 คน  อบต.สามพระยา 14 คน) มีความรูในระดับปานกลางเพียง 1 คน มีคาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.6 (ทม.สกลนครมีคาคะแนนเฉลี่ย = 4.3 อบต.สามพระยา = 3.3) คะแนนต่ําสดุ 0 คะแนน คะแนน
สูงสุด 5 คะแนน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดทุกประเดน็คําถาม พบวาผูไมมารับบริการทั้ง 2 ศอสช. มี
ความรูความเขาใจอยูในระดบันอยทุกประเด็นคําถาม โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 0.00–0.09 (ตาราง
ภาคผนวกที่ 16) 
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ตารางภาคผนวกที่ 16  คาเฉลี่ยและระดับความรูเกีย่วกับ ศอสช. ของผูไมมารับบริการ 
 

คาคะแนนเฉลี่ยความรูเก่ียวกับ ศอสช.  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขา
สวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระ
ยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม ระดับ
ความรู 

1. การจัดตั้งศอสช.
เปนการเตรียมวาง
ระบบการให
สวัสดิการทาง
สังคมแก ผูสูงอายุ
ในชุมชนใหมี
โอกาสไดเขาถึง
การบริการ 
ไดมากขึ้น 
 

2. การใหชุมชน
เปนพื้นฐานในการ
ดูแลผูสูงอายุ 
หมายถึง การให
ประชาชนใน
ชุมชนมีสวนรวม
ในการดูแลและจัด
สวัสดิการให
ผูสูงอายุในชุมชน 
 

3. ศอสช.เปด
โอกาสใหผูสูงอายุ
แสดงความสามารถ 
ที่มีอยูโดยมารวม
กิจกรรมที่ทางศูนย
ไดจัดบริการให 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

0.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.14 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

0.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

0.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.05 

นอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอย 
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ตารางภาคผนวกที่ 16  (ตอ) 
 

คาคะแนนเฉลี่ยความรูเก่ียวกับศอสช.  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขา
สวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระ
ยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม ระดับ
ความรู 

4. ศอสช.เปนแหลง
สนุบสนุนใหเกิด
ความเขาใจและ
ความสัมพันธกับ
บุคคลตางวัย 
 

5. ศอสช.เปนแหลง
ใหความรู 
แลกเปลี่ยน 
ประสบการณและ
การถายทอดความรู 
ภูมิปญญาของกลุม
คนสูงอายุเทานั้น 
 

6. ศอสช.ทําให
ผูสูงอายุไดมา
เรียนรูโดยมารวม
กิจกรรมทางสังคม
กับบุคคลวัย 
เดียวกันเทานั้น 
 

- 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 

- 

0.00 
 
 
 

 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 

 
 

0.00 

- 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 

- 

- 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 

- 

0.00 
 
 
 

 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 

 
0.07 

- 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
- 

- 
 
 
 

 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 
- 

0.00 
 
 

 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 

 
0.05 

นอย 
 
 
 

 
 
 

นอย 
 
 
 
 
 

 
นอย 

7. ศอสช.เกิดขึ้นมา
จากการระดม
ความคิด และความ
รวมมือของ
ประชาชนในพื้นที่
และหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
 

- 0.00 - - 0.00 - - 0.00 นอย 
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ตารางภาคผนวกที่ 16  (ตอ) 
 

คาคะแนนเฉลี่ยความรูเก่ียวกับศอสช.  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขา
สวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระ
ยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม ระดับ
ความรู 

8. การจัดตั้งศอสช.
นั้นจําเปนตองมี
การประสานงาน
และไดรับความ
รวมมือจาก
บุคลากรและ
องคกรภายนอก
ชุมชนดวย 
 

9. ศอสช.ตองจัดให
มีบุคลากรประจํา
หรือมีผูรับผิดชอบ
ดูแลศูนยเปนไป
ตามขอกําหนด 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 

 

0.00 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 

 

0.00 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 

 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 

 

0.00 
 
 
 

 

นอย 
 
 
 
 
 
 
 

 

นอย 
 
 
 

 

10. การจัดทํา
ขอมูลผูสูงอายุใน
ชุมชนของ 
ศอสช.เพื่อ
ตองการทราบ
อยางเดียววามี 
ผูสูงอายุที่ขาดเบี้ย
ยังชีพมีอีกกี่คน 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอย 
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ตารางภาคผนวกที่ 16  (ตอ) 
 

คาคะแนนเฉลี่ยความรูเก่ียวกับ ศอสช.  

ประเด็นคําถาม 
ทต. 
บาง
ระกํา 

ทม. 
สกล 
นคร 

อบต. 
เขา
สวน
กวาง 

อบต.
หนอง
เหียง 

อบต. 
สาม 
พระ
ยา 

อําเภอ 
เขาชัย
สน 

กทม. 
เพชร
ทองคํา 

ภาพรวม ระดับ
ความรู 

11.นอกเหนือจาก
การสนับสนุน
งบประมาณที่ได
จากสวนองคการ 
ปกครองทองถิ่น
แลว ศอสช.ยัง
สามารถขอเงิน
สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่นไดอีก  
เชน กองทุน
ผูสูงอายุ หนวยงาน
อื่นๆ เปนตน 
 

- 0.00 - - 0.00 - - 0.00 นอย 

12. ศอสช.จะ
ประสบความสําเร็จ
ตองมาจากความ
ตองการและการมี
สวนรวมของ
ประชาชน โดย
ไดรับการสนับสนุน 
จากองคการ
ปกครองสวน
ทองถิ่น ภาครัฐ   
เอกชน และ
เครือขายตางๆ ที่
เกี่ยวของ 

- 0.00 - - 0.07 - - 0.05 นอย 

คาเฉลี่ยรวม - 0.04 - - 0.03 - - 0.36 นอย 

ระดับความรู - นอย - - นอย - - นอย  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก จ 
ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับผูสงูอายุใน ศอสช. ท่ีศึกษา 
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 427 

กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
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กิจกรรมดานรางกายและออกกําลังกาย 
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กิจกรรมสรางรายได 
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กิจกรรมทางศาสนา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 431 

กิจกรรมวันสงกรานตและวันผูสงูอาย ุ
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กิจกรรมวันสงกรานตและวันผูสงูอาย ุ
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กิจกรรมทัศนศึกษา 
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กิจกรรมนําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกต 
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กิจกรรมสันทนาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
พระราชกฤษฎีกา 

เปล่ียนชื่อสํานกังานสงเสริมสวัสดิภาพ 
และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพกิาร 

และผูสูงอายุ เปนสํานักงานสงเสริมสวัสดภิาพและพิทักษเด็ก 
เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอาย ุ

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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หนา  ๑ 
เลม  ๑๒๖  ตอนที่  ๓๙  ก                         ราชกิจจานเุบกษา                                  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒  

                                                 

พระราชกฤษฎีกา 

เปลี่ยนชื่อสํานกังานสงเสริมสวัสดิภาพ 
และพิทักษเด็ก เยาวชน ผ ูดอยโอกาส คนพิการ 

และผ ูสูงอายุ  เปนสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 
เยาวชน ผ ูดอยโอกาส และผ ูสูงอาย ุ

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   

ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร.  
ใหไว ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เปนปที่  ๖๔  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  

ใหประกาศวา   
โดยที่เปนการสมควรเปลี่ยนชื่อสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน                   

ผ ูดอยโอกาส  คนพิการ  และผ ูสูงอายุ   เปนสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษเด็ก  เยาวชน              
ผ ูดอยโอกาส และผ ูสูงอาย ุ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๘ ตรี

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓    จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตรา 
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี ้
 
 

 



 440 

หนา  ๒ 
เลม  ๑๒๖  ตอนที่  ๓๙  ก                         ราชกิจจานเุบกษา                            ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒  
 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกวา   “พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสํานกังานสงเสริม           

สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผ ูดอยโอกาส  คนพิการ  และผ ูสูงอายุ  เปนสํานักงานสงเสริม      

สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก   เยาวชน   ผ ูดอยโอกาส   และผ ูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒”  

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานีห้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา   
เปนตนไป  
 มาตรา  ๓  ใหเปลี่ยนชื่อสํานกังานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผ ูดอยโอกาส   
คนพิการ  และผ ูสูงอายุ  เปนสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษเด็ก   เยาวชน   ผ ูดอยโอกาส       
และผ ูสูงอาย ุ
 มาตรา  ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการ 
ตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 

ผ ูรับสนองพระบรมราชโองการ  

             อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  

                 นายกรฐัมนตร ี
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หนา  ๓ 
เลม  ๑๒๖  ตอนที่  ๓๙  ก                        ราชกิจจานเุบกษา                            ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒  
 

หมายเหต :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๒ วรรคสอง แหง     

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติใหโอนงบประมาณและ

บุคลากรของสํานักสงเสริมและพิทักษคนพกิาร  สังกัดสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 

เยาวชน ผ ูดอยโอกาส คนพิการ และผ ูสูงอายุ  ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยประกาศกําหนดในราชกจิจานุเบกษาไปเปนของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตคนพกิารแหงชาติสมควรเปลี่ยนชื่อ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษเด็ก เยาวชน                   

ผ ูดอยโอกาส คนพิการ และผ ูสูงอาย  ุ   เปนสํานักงานสงเสริม สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน               

ผ ูดอยโอกาส และผ ูสูงอาย  ุเพื่อใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจําเปนตองตราพระราช

กฤษฎีกานี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศูนยอเนกประสงค  

สําหรับผูสูงอายุในชุมชน ระดับตางๆ 
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 457 
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ภาคผนวก ซ 
รายชื่อผูใหสมัภาษณเชิงลึก 

ของศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนในพื้นที่ตางๆ 
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ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
เทศบาลตําบลบางระกํา อาํเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน  

ผูแทนกระทรวงหลัก    
1.   นางสาวพตัรา  ธาราวัชรศาสตร พัฒนาชุมชนอาํเภอ  
2.   นางญานี  ชีวะเจริญ โรงพยาบาลบางระกํา (สธ.)  
3.   นางวราภรณ  มานพ พยาบาลวิชาชพี สาธารณสุขอําเภอ 

บางระกํา 
 

4.   นายวนัชัย  เลิศนภา กองคลัง (ดูแลดานการศึกษาดวย) 
เทศบาลตําบลบางระกํา 

 

คณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช.   
5.   นางรัชดา  อยูสุข ประธานชมรมสงเสริมสุขภาพเตาเตอ  
6.   นางหทัยรัตน ปทุมสูตร เลขานุการชมรมสงเสริมสุขภาพเตาเตอ  
7.   นางกันธิมา  ชาครียเวช ผูชวยเลขานุการชมรมเตาเตอ  
8.   นางสายสุนีย  วิโรจนวานิช ปฏิคมชมรมเตาเตอ  
9.   นางศรีวรรณ  อวมวังเปด ประธานชมรมแอโรบิค  
10. นางบุญเนอืง  ธานินววิฒัน รองประธานชมรมแอโรบิค  
11. นางบุญสนอง  อ้ึงธีรเดชวีรกุล ที่ปรึกษาชมรมแอโรบิค  
   
อปท. : ทต.บางระกํา   
12. นายเพยีร  ไพโรจน นายกเทศมนตรีตาํบลบางระกํา  
13. น.ส.นรินทรรัตน  โคจรสิขสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตําบลบางระกํา  
14. น.ส.แขไข  มานวิสิศรฏ รักษาการผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
15. ส.ต.อ.พิสันต  กันทะอุโมงค ปลัดเทศบาล  
   
ผูนําชุมชน   
16. นายบัณฑติ  พิพัฒนสัตยานุวงศ ประธานสภาวฒันธรรม  
 (อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางระกํา  
 ป 2547-2551)  

 
 



 464 

ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
เทศบาลเมืองสกลนคร อาํเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร 

 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน  

ผูแทนกระทรวงหลัก    
1.  นายสมชัย  ชีพสุมน นักพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย จังหวัดสกลนคร 
2.  นายสมยศ  นามพุทรา นักสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
3.  นางชนิดา  เปลี่ยนสมัย สาธารณสุขจังหวัด  
4.  นางจิรายุ  ศรีปญญา นักวิชาการแรงงานชํานาญการ  
5.  นางฐิติยาพร  ทองนวล นักพัฒนาสังคม  
6.  นางสาวภัทรียากร  คะอังกุ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห  
   
คณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช.   
1.  นายศิริศักดิ ์ เซียสกุล ผูอํานวยการศูนยอเนกประสงคฯ  
2.  นายสมชัย  บุญญาสันติ รองประธานชมรมผูสูงอายุ/ผูชวยผูอํานวยการศูนยอเนก 

ประสงคฯ 
3.  ดต.สงกรานต  คีรัตนพร รองหัวหนาฝายกิจกรรมและอาสาสมัคร 
4.  พันโทสําราญ  เทพกมล รองประธานสภาผูสูงอายุ จังหวัดสกลนคร/ที่ปรึกษา

คณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช. 
   
 อปท. : ทม.สกลนคร   
1.  นายโกมุท  ทีฆธนานนท นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสกลนคร  
2.  นายสุรชัย  ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสกลนคร  
3.  นายโสภณ  ดอนโครตจันทร ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
   
ผูนําชุมชน   
1.  นางนิภา  แซอ้ึง อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ  
2.  นางราตรี  ดีพรอม อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ  
3.  นางจันทิพา  ขวัญวัฒนา ประธานชมรมแตงผมเสริมสวยเมืองสกลนคร/อผส. 
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ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน  

 ผูแทนกระทรวงหลัก    
1.  น.ส.วรรณา  บุญวิจิตร เจาหนาที่สถานีอนามัยตําบล  
2.  นายสมเกยีรติ  คันทะสอน วัฒนธรรมอําเภอ  
3.  นางอรวรรณ  หินตะ นักวิชาการแรงงาน  
4.  นางเพลินจติร  ใจออน เจาพนกังานอาชีวบําบัด  
5.  นางสริด  รามนุรัตน นักวิชาการแรงงาน (ชํานาญการ)  
6.  นายณรงคเกีรยติ  สิทธิเวช นักพัฒนาสังคม (ชํานาญการ)  
   
คณะกรรมการดําเนินงาน   
1. นายวฒันศกัดิ์  จังจรูญ ประธานคณะกรรมการดําเนนิงานศูนยฯ/นายก อบต. 

2.  นางอรวี (พรพิมล)  รุงเรือง เลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฯ/ปลัด อบต. 
3.  นายวิลาส  ลันดา รองประธาน/ประธานชมรมผูสูงอายุ หมู 11 
  

อปท. : อบต.เขาสวนกวาง   
1. นายวฒันศกัดิ์  จังจรูญ นายก อบต. 

2.  นางอรวี (พรพิมล)  รุงเรือง ปลัด อบต. เขาสวนกวาง 
   
ผูนําชมุชน   
1.  นายพิชิต  กัณทะเชียร ผูใหญบานหมู 7  
2.  นายพรหมเทพ  นามลา ผูใหญบานหมู 11  
3.  นางสมยศ  คําประธม ประธาน อผส. หมู 3  
4.  นางเตือนใจ  ศรีมูลผา ประธาน อผส. หมู 4  
5.  นางมะลิ  วดัเวยีงคํา ประธาน อผส. หมู 6  
6.  นางศิลป  พลกลา ประธาน อผส. หมู 7  
7. น.ส.สังวาลย  ศะโสพิมพ ประธาน อผส. หมู 9  
8. นางพิกุลทอง  พิกุลทอง ประธาน อผส. หมู 11  
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ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองเหนียง อําเภอหนองเหนียง จังหวัดชลบุร ี

 
ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน  

ผูแทนกระทรวงหลัก    
1.  นายสมชาย  ศิโรรัตน นักพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัดชลบุรี 
2.  นางกรุณา  ยุทธสมภพ นักพัฒนาสังคม (ชํานาญการ)  
   
คณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช.  
1. นายอาคม  ฉันทเจริญโชค ประธานคณะกรรมการดําเนนิงานศูนยฯ/นายก อบต. 
2. นายประยงค  ทองแพง ประธานชมรมผูสูงอายุ ตําบลหนองเหยีง/กรรมการศูนยฯ 
3. นายสมชัย  บุญญาสันติ รองประธานชมรมผูสูงอายุ ตําบลหนองเหยีง/กรรมการศนูยฯ 

  
อปท. : อบต.หนองเหียง   
1.  นายอาคม  ฉันทเจริญโชค นายก อบต.หนองเหนยีง 
2.  นายอภิรักษ  ไมงาม รองนายก อบต.หนองเหนียง  
3.  นายลมทัย  บุญเรือง นักพัฒนาชุมชน  
   
ผูนําชุมชน   
1.  นายไพศาล  แพงด ี ผูใหญบานหมู 7  
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ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
องคการบริหารสวนตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน  

ผูแทนกระทรวงหลัก    
1.  นายภูมิรัช  มีแกว นักพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย จังหวัดเพชรบุรี 
2.  นางกอบกาญจน  ปทุมมาศ นักพัฒนาสังคม (ชํานาญการ)  
3.  นางบุปผา  สุขใจ นักพัฒนาสังคม (ชํานาญการ)  
4.  นางพัชรินทร  จิตตสวัสดิ์ ผูแทนหวัหนาสถานีอนามัย สถานีอนามัยอางหิน 
   
คณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช.   
1.  นายสุขุม  องอาจ ประธานคณะกรรมการดําเนนิงาน ศอสช./ประธานสภา 
 อบต.สามพระยา 
   
อปท. : อบต.สามพระยา   
1.  นายอุดมพงษ  ลํ้าเลิศ นายก อบต. สามพระยา  
2.  นายเชิงชาย  ศรียานงค ปลัด อบต. สามพระยา  
3.  นางสาวสุกญัญา  ทรัพยมา นักพัฒนาชุมชน  
   
ผูนําชุมชน   
1.  นายอรุณ  จุลชีวะ เลขามัสยิดนูฮุลเอี๊ยะซาน  
2.  นายสุชาติ  ทรัพยมา กํานันตําบลสามพระยา  
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ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน  

ผูแทนกระทรวงหลัก    
1.  นางสาวสุธีรา  นุยจันทร นักพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย จังหวัดพัทลุง 

สํานักพัฒนาสงัคมฯ จังหวัดพัทลุง 
2.  นายชาติชาย  เทพรักษ การศึกษานอกโรงเรียน อําเภอเขาชัยสน 
3.  นางณัฐชยา  ซอนขํา พยาบาลวิชาชพี หัวหนากลุมงานเวชปฏิบตัิ 
 ครอบครัวและชุมชน รพ. เขาชัยสน  
4.  นายจารึก  ปยวาจานุสรณ สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน  
5. นายวรีะพัฒน  รัตนประดษิฐ 
 

ผูแทนกระทรวงแรงงาน/ 
ผช.ผอ.ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน 

  

คณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช.   
1.  นายบุญรัตน  เกตุสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร ศอสช. 
2.  นายเจือ  ศภุสิริพงศ รองประธานคณะกรรมการ ศอสช. 
3.  นายอุดม  การะนันต เลขานุการ ศอสช. 
4.  นางละมัย  วัตรุจุกฤต กรรมการ ศอสช. 
   
อปท. : เทศบาลตําบลเขาชยัสน    
1.  นายสมบูรณ  เหลาทอง นายกเทศมนตรีตําบลเขาชัยสน  
2.  นายสวัสดิ์  วัตรุจุกฤต รองนายกเทศมนตรี/รองประธานคณะกรรมการ ศอสช. 
   
ผูนําชุมชน   
1.  นายสมบูรณ  เพชรนุย ครูสอนแพทยแผนไทย  
2.  นายชัยพงษ  วงศกระพนัธ อดีตประธานชมรมผูสูงอายุ รพ. เขาชัยสน 
   

 
 
 
 



 469 

ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
หมูบานเพชรทองคํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน  

 ผูแทนกระทรวงหลัก   
1.  นางสาวสุนียรัตน  เตชาภิวัฒนพันธุ หัวหนากลุมสงเคราะหผูสูงอายุ กทม. 
2.  นางยุวรัตน  รัตนนาคินทร หัวหนาฝายพฒันาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 เขตบางขุนเทียน กทม.  
3.  นางสาวมุกดา  ทองขุนคํา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4   ฝายพัฒนาชมุชนและ 
 สวัสดิการสังคม  
   
คณะกรรมการดําเนินงาน ศอสช. *  
1.  พอ.พิเศษ จริะศักดิ์  เจรญิวัลย ประธานชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา  
2.  นท. ประเสริฐ  ทับบรรจง รองประธานชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา  
3.  นายบุญชม  บัวหลา เลขานุการชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา  
4.  นายจนัทร  วงษมาเกษ คณะกรรมการชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา 
5.  นางละมัย  วงษมาเกษ คณะกรรมการชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา 
6.  นายทองสขุ  จันทรกลัด คณะกรรมการชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา 
7.  นายเสงี่ยม  สายทอง คณะกรรมการชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา 
8.  นายนนัท  นาคออน คณะกรรมการชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา 
9.  นางจินดา  สุขสวัสดิ์ คณะกรรมการชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา  
10. นางบรรจง  วรรณประเสริฐ คณะกรรมการชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา  
11. นางสุกัญญา  ทับมณฑา คณะกรรมการชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา  
12. นางสาวพรทวี  จันทะพนัโท คณะกรรมการชมรมผูสูงอายุเพชรทองคํา  
   
* เขารวมในการบรรยายสรุป และสัมภาษณกลุม แตเนนที่ประธาน และเลขานุการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
รายชื่อคณะวิจัย และผูชวยนักวิจัย 
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รายนามคณะวิจัยและผูชวยนักวิจัย 
 

คณะวิจัย 
1. รองศาสตราจารย ดร.นาถ  พันธุมนาวนิ   ที่ปรึกษาโครงการและนกัวจิยั 
2. ผูชวยศาสตราจารย อนุพร  สุวรรณวาจกกสิกิจ  หัวหนาโครงการวิจัย 
3. รองศาสตราจารย ดร.สาวติรี  รังสิภัทร   นักวจิัย 
4. ดร.สุปรียา  ศิริพัฒนกุลขจร    นักวจิัย 
5. อาจารย ปพชิญา  จินตพิทกัษสกุล   นักวจิัย 
6. ผูชวยศาสตราจารย รัตนา  อังกสิทธิ์   นักวจิัยและผูประสานงาน 
7. อาจารย เมตตา  เชยสมบัต ิ    นักวจิัยและผูชวยผูประสานงาน 
8. นางสาว บังอร  ดําแพร     เจาหนาทีก่ารเงิน 
9. นางสาว สุพรรษา  พินิจนันทพร   เจาหนาที่ธุรการ 
 
ผูชวยนักวิจัย 
1. นางสาว ธวชินี  แสงขรรคชัย   13. นางสาว ศริประภา  โพธิกาศ 
2. นางสาว ณฐัชยา  เอื้อมผิวเงิน   14. นางสาว ภาวิณี  สุดาปน 
3. นางสาว ทัดชาวดี  สิทธิสาร   15. นางสาว เพชรรัตน  สิทธิลักษณ 
4. นางสาว ศตรรรตน  รัตนพงษ   16. นางสาว อรสา  สิทธิไกรพงษ 
5. นางสาว สันทนา  ประเสริฐวัฒนากร  17. นางสาว สุชาลินี  ใจเย็น 
6. นางสาว วภิาวี  อยูเกต    18. นางสาว ธนิดา  สุกใส 
7. นางสาว มนัชยา  วองวิทยการ   19. นางสาว สายรุง  สังขเทศ 
8. นางสาว ธีระดา  บุญเลิศ   20. นาย อภวิฒัน  คําสิงห 
9. นางสาว ภัทรกมล  กิ้มเจรญิ   21. นาย ทรงศกัดิ์  เทพหน ู
10. นาย ชยธร  นฤทุม 
11. นาย ปรีชา  งามดี 
12. นาย ปยวฒัน  ฝนคําอาย 
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