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 หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 
ซึ่ง อสม. เป็นผู้น าด้านสุขภาพในชุมชน ท าหน้าที่แก้ข่าวร้าย กระจายดี ช้ีบริการ ประสานงานสาธารณสุข
บ าบัดทุกข์ให้ประชาชน ท าตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชน เป็นบุคคลตัวอย่างด้านสาธารณสุข และเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพ  จึงมีความจ าเป็นย่ิงที่ อสม. จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและ         
น านวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้กับชุมชนตามความเหมาะสม 
 ดังนั้น อสม.แต่ละชุมชน จึงได้จัดท าโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2555 ข้ึน เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของ อสม. ในด้านองค์ความรู้ 
สร้างประสบการณ์และศึกษาแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อน าประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับใช้กับประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะในด้านสุขภาพให้แก่ อสม. ในเขตเทศบาล 
2. เพื่อหาประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐาน

ให้กับ อสม. 
3. เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี ระหว่าง อสม. ด้วยกัน 

 
งบประมาณด าเนินงาน 

 ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 

กลุ่มเปูาหมาย 
 อสม. ชุมชนทั้ง 18 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑. จัดท าโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๒. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ อสม.  
๔. จัดทัศนศึกษาดูงาน 
๕. สรุปผลการด าเนินงาน 
๖. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

 

๒. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 
(เพิ่มศักยภาพ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง) 
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ผลการด าเนินงาน 
- จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพวัน อสม.แห่งชาติ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค)มี อสม.เข้าร่วม จ านวน ๒๐๐ คน 
- จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพอสม.ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง วันที่ ๙ ก.ค.๕๖     

จัดอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาล วันที่ ๑๐-๑๑ ก.ค.๕๖ ทัศนศึกษา ณ เขากลม จ.กระบี่ และจ.ภูเก็ต           
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักสามัคคีสร้างขวัญและก าลังใจพร้อมทั้งเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
หน่วยงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีอสม. เข้าร่วมจ านวน 211 คน  

- ผลการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นในภาพรวมค่าเฉลี่ย 2.87 อยู่ในระดับมาก     
ด้านการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและค าแนะน ารวมทั้งความรู้ต่างๆที่ อสม. ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 
 

ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนินโครงการ เพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของ อสม. ในด้านความรู้ สร้าง
ประสบการณ์ใหม่ๆและศึกษาแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อน าประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับใช้กับประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  ซึ่งในการด าเนินงานในครั้งนี้ ได้ด าเนินการออกแบบแบบสอบภาม และจัดเก็บ
แบบสอบถามโครงการเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งข้าพเจ้าได้
สุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 
86 ชุด คิดเป็นร้อยละ 86  และได้ด าเนินการก าหนดข้ันตอนการประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล
และอภิปรายผลการด าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รายละเอียดข้ันตอนและผลการประเมินมีดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 
 โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อเพิ่มทักษะและ
ศักยภาพของ อสม. ในด้านความรู้ สร้างประสบการณ์ใหม่ๆและศึกษาแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆ            
เพื่อน าประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับใช้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  ในครั้งนี้ ได้รับมอบหมาย      
ให้ติดตามและประเมินผลจากการด าเนินโครงการดังกล่าว จึงด าเนินการก าหนดเนื้อหาการประเมิน ดังนี ้
 

1. ขอบเขตการประเมิน 
 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับโครงการ เพิ่ม

ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีขอบเขตการประเมิน คือ 
  ๑.๑  ขอบเขตด้านเน้ือหา  เป็นการประเมินผลด้าน ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ด้านการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและค าแนะน า ร่วมทั้งความรู้ต่างๆที่ทาง อสม. ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาล ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม. ด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ  
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป 
  ๑.๒ ขอบเขตด้านประชากร อสม. 18 ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 154 คน  
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  ๑.๓  ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  จัดเก็บข้อมูล  อสม.ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

2. แหล่งข้อมูล 
            แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 
  ๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสาร  ได้แก่  โครงการ เพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม  
  ๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  
 

 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร  ได้แก่ อสม. ชุมชนทั้ง 18 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
154 คน   
   กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ อสม. ชุมชนทั้ง 18 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้เข้า      
ร่วม โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ในวัน อังคารที่  9 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ จาก การทอดแบบสอบถามทั้งหมด 100 ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามได้          
จ านวน 86 ชุด 
 
 

 ๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้มี 2 ประเภท ได้แก่ 

4.1  แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในการจัดอบรม ณ ห้ องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตอบแบบสอบถามและการสุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถาม 

4.2 บัญชีลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)    
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 

       ๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเกบ็รวบรวมข้อมลูคณะผูป้ระเมนิเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการส ารวจ ตามข้ันตอนด้ังน้ี  
         ๕.1 ด าเนินการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อประกอบการ
ประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
         

 ๖. การประมวลผลข้อมูล 
   การประมวลผลข้อมูล  คือ การประเมินผลด้าน ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                 
ด้านการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและค าแนะน า ร่วมทั้งความรู้ต่างๆที่ทาง อสม. ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาล  ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม. ด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้ 
ส าหรับค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป
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เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถ่ีของตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผล     
การประมวลระดับความคิดเห็น 
   

 ๗. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 ๗.๑ วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามมาจัด
หมวดหมู่แล้วหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ตารางและการบรรยาย 
   ๗.๒ หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) เกี่ยวกับ ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
อบรมโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 
    แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ เพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น ๓ ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี ้
                        

เกณฑ์การประเมินผล 
ค่าเฉลี่ย  ระดับผลการด าเนินงาน/ความพึงพอใจ 

2.41– 3.00 
1.71 – 2.40 
1.00 – 1.70 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

มาก 
ปานกลาง 

น้อย 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการ เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้านการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและค าแนะน า ร่วมทั้งความรู้ต่างๆ    
ที่ทาง อสม. ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาล  ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม. ด้านความ     
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
การประเมินแบบท่ี ๑. ผลการวิเคราะห์แบบข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ    

          ชาย 4 4.65 
          หญิง 82 95.35 

รวม 86 100.00 
 

อภิปรายผล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ95.35 และเป็นเพศชาย
จ านวน 4 คน ร้อยละ ๔.๖๕ ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (อายุ) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
2.อาย ุ   

     ไม่เกิน 30 ปี 7 8.14 
     31 – 40 ป ี 18 20.94 
     41 – 50 ป ี 31 36.05 
     51 – 60 ป ี 28 32.55 
     61 ปีข้ึนไป 2 2.32 

รวม 86 100.00 
 

 

อภิปรายผล  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระบุอายุ 41 -50 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 36.05        

อายุ 51– 60 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 32.55  อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.94 อายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.14  และ 61 ปีข้ึนไป จ านวน 2 คน               
คิดเป็นร้อยละ 2.32 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (อาชีพ) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
3.อาชีพ   
       เกษตรกรรม 4 4.65 
       เปน็ลกูจา้งโรงงาน 2 2.33 
       ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 24 27.90 
       รบัจา้ง 11 12.80 
       แมบ่า้น 41 47.67 
       อ่ืนๆ 4 4.65 

รวม 86 100.00 
อภิปรายผล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุอาชีพแม่บ้าน จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 47.67           
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 27.90 อาชีพ อาชีพรับจ้าง จ านวน 11 คน      
คิดเป็นร้อยละ12.80 อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65 เป็นลูกจ้างโรงงาน         
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 อาชีพอื่นๆ จ านวน 4 คน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 4.65  ตามล าดับ  
 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ระยะเวลาท่ีท่านปฏิบัติงาน ในต าแหน่ง อสม. 
ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

4.ระยะเวลาท่ีท่านปฏิบัติงาน ในต าแหน่ง อ.ส.ม.   
       1 – 2 ป ี 4 4.65 
       3 - 5  ปี 21 24.42 
       5 ปี ข้ึนไป 61 70.93 

รวม 86 100.00 
 

อภิปรายผล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าระยะเวลาในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง อสม. 5 ปี ข้ึนไป    
จ านวน  61 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.93 ระยะเวลา3 – 5 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 24.42                    
ระยะเวลา 1 – 2 ปี จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.65  ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 5  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน โดยวิธีใด) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
5.ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน โดยวิธีใด 

  

        เสนอตนเอง 70 81.40 
        เจา้หน้าทีเ่ทศบาลแนะน า 12 13.95 
        อื่นๆ  4 4.65 

รวม 100 100.00 
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อภิปรายผล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน โดยวิธีเสนอตนเอง จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 81.40 เจ้าหน้าที่เทศบาลแนะน า จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.95  และเข้ามาโดยวิธีอื่น จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65 ตามล าดับ 
  

ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมโครงเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสงในด้านการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและค าแนะน า ร่วมท้ังความรู้ต่างๆท่ี อสม. ได้รับ
จากเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล 
ตารางท่ี 6 การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและค าแนะน า ร่วมทั้งความรู้ต่างๆที่ อสม. ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาล 

ประเด็นความคิดเห็น  S.D. 
ระดับการสนับสนุนข้อมูล

ข่าวสาร/ค าแนะน า/ความรู้ 
1. เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ซักถามหรือให้ค าแนะน าในการท างาน
กับท่านอย่างสม่ าเสมอ 

2.91 0.27 มาก 

2. เจ้าหน้าที่เทศบาลได้เรียกประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข  
บทบาทของอสม.อยู่เสมอ 

3.00 0.15 มาก 

3. เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
แก่ท่าน 

2.96 0.18 มาก 

4. เจ้าหน้าที่เทศบาลได้แจกเอกสารศึกษาเพิ่มเติม 2.90 0.92 มาก 
5. เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดงานให้สมาชิก  อสม .ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

3.00 0.29 มาก 

6. เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ให้บริการเป็นอย่างดีเมื่อท่านเจ็บปุวย 2.94 0.23 มาก 
7. เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ให้บริการอย่างใกล้ชิดและสนิทสนม
เป็นกันเองกับท่าน 

2.96 0.18 มาก 

8. เจ้าหน้าที่เทศบาลจัดหาเอกสารและสิ่งของที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานที่ท่านต้องการ 

2.90 0.29 มาก 

9. มีการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานอย่าง
เพียงพอ 

2.79 0.40 มาก 

รวม 2.92 0.32 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในด้านสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและค าแนะน า ร่วมทั้ง
ความรู้ต่างๆที่ อสม. ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 2.92 อยู่ในระดับมาก             
โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดงานให้สมาชิกอสม.ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน และ เจ้าหน้าที่เทศบาลได้เรียก
ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข บทบาทของอสม.อยู่เสมอ ค่าเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับมาก 
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2. เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ให้บริการอย่างใกล้ชิดและสนิทสนมเป็นกันเองกับท่าน และ เจ้าหน้าที่
เทศบาลได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ท่าน ค่าเฉลี่ย 2.96  อยู่ในระดับมาก  

3. เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ให้บริการเป็นอย่างดีเมื่อท่านเจ็บปุวย  ค่าเฉลี่ย อยู่ใน  2.94                 
อยู่ในระดับมาก 

4. เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ซักถามหรือให้ค าแนะน าในการท างานกับท่านอย่างสม่ าเสม อ         
ค่าเฉลี่ย 2.91 อยู่ในระดับ มาก 

5. เจ้าหน้าที่เทศบาลได้แจกเอกสารศึกษาเพิ่มเติม และ เจ้าหน้าที่เทศบาลจัดหาเอกสารและสิ่งของ
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ท่านต้องการ ค่าเฉลี่ย 2.90 อยู่ในระดับมาก             

6. มีการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 2.79 อยู่ในระดับมาก             
 

ตอนท่ี 3   ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสงในด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ อสม. 
ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลเมือง  
ทุ่งสงในด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม. 
 

ประเด็นความคิดเห็น  S.D. 
ระดับการสนับสนุนข้อมูล

ข่าวสาร/ค าแนะน า/ความรู้ 
1. ท่านได้พูดคุยแนะน าให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม 

2.89 0.34 มาก 

2. ท่านได้น าความรู้ด้านจากการอบรมเพิ่มพูนความรู้ออก
เผยแพร่ให้ประชาชนในชุมชนได้ทราบ 

2.93 0.25 มาก 

3. ท่านร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เทศบาลประชุมแก้ไขปัญหา
สุขภาพด้านต่างๆ ภายในชุมชนที่ท่านสังกัดอยู่ 

2.89 0.30 มาก 

4. ท่านตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจหาน้ าตาลในปัสสาวะ
แก่ประชาชนเพื่อดูโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 

2.80 0.42 มาก 

5. ท่านจัดหายาสามัญประจ าบ้านเพื่อให้การรักษาเบื้องต้นแก่
ประชาชนในชุมชนและแนะน าการใช้ยาแก่ผู้ปุวย 

2.82 0.43 มาก 

รวม 2.86 0.34 มาก 
อภิปรายผล 

จากการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม.ใน
ภาพรวมค่าเฉลี่ย 2.86 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. ท่านได้น าความรู้ด้านจากการอบรมเพิ่มพูนความรู้  ออกเผยแพร่ให้ประชาชนในชุมชนได้ทราบ  
ค่าเฉลี่ย 2.93 อยู่ในระดับมาก 

2. ท่านร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เทศบาลประชุมแก้ไขปัญหาสุขภาพด้านต่างๆ ภายในชุมชนที่ท่าน     
สังกัดอยู่ และ ท่านได้พูดคุยแนะน าให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ ม        
ค่าเฉลี่ย 2.89 อยู่ในระดับมาก 
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3. ท่านจัดหายาสามัญประจ าบ้านเพื่อให้การรักษาเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชนและแนะน าการ          
ใช้ยาแก่ผู้ปุวย ค่าเฉลี่ย 2.82 อยู่ในระดับมาก 

4. ทา่นตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจหาน้ าตาลในปัสสาวะแก่ประชาชนเพื่อดูโรคความดันโลหิต
สูงและโรคเบาหวาน ค่าเฉลี่ย 2.80 อยู่ในระดับมาก 
   

ตอนท่ี 4 ด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง  
ตารางท่ี 8  ด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง  

 

ประเด็นความคิดเห็น  S.D. 
ระดับการสนับสนุนข้อมูล

ข่าวสาร/ค าแนะน า/ความรู้ 
1. จัดอบรมในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ในด้าน
สุขภาพให้แก่ อสม.ในเขตเทศบาลมากขึ้นเพียงใด 

2.83 0.40 มาก 

2. ในการจัดทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นศึกษาเพื่อหา
ประสบการณ์ ร่วมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชนที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่อยู่ 

2.84 0.42 มาก 

3. การจัดกิจกรรมในครั้งสร้างความรักและความสามัคคี 
ระหว่าง  อสม.ด้วยกันเพียงใด 

2.83 0.40 มาก 

รวม 2.83 0.40 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 2.83 อยู่ในระดับมาก  โดยสามารถแยก    
เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. ในการจัดทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นศึกษาเพื่อหาประสบการณ์ ร่วมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนา
งานด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่อยู ่ค่าเฉลี่ย 2.84 อยู่ในระดับมาก 

2. การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ในด้านสุขภาพให้แก่ อสม.ในเขตเทศบาลมากขึ้น
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 2.83 อยู่ในระดับมาก 

3. การจัดกิจกรรมในครั้งสร้างความรักและความสามัคคี ระหว่าง  อสม.ด้วยกันเพียงใด ค่าเฉลี่ย 2.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
อยู่ในระดับมาก 
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ตอนท่ี 5  สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง ท้ัง 3 ด้าน ในครั้งน้ี 
ตารางท่ี 9  สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง ทั้ง 3 ด้าน ในครั้งนี้ 

ประเด็นความคิดเห็น  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้านท่ี 1  การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและค าแนะน า ร่วมทั้งความรู้
ต่างๆที่ อสม. ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 

2.92 0.32 มาก 

ด้านท่ี 2  ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม. 2.86 0.34 มาก 
ด้านท่ี 3  ด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  

2.83 0.40 มาก 

รวม 2.87 0.35 มาก 
 

อภิปรายผล 
 จากประเมินผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 ด้าน ในการด าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 2.87       
อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

1. ด้านท่ี 1  การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและค าแนะน า ร่วมทั้งความรู้ต่างๆที่ อสม. ได้รับ           
จากเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ค่าเฉลี่ย 2.92  อยู่ในระดับมาก 

2. ด้านท่ี 2 ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม. ค่าเฉลี่ย 2.86 อยู่ในระดับมาก 
3. ด้านท่ี 3  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)      

ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ค่าเฉลี่ย 2.83 อยู่ในระดับมาก 
 

ตอนท่ี 6 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป 
1. อยากให้ อสม.ของเทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานที่ได้รับให้อย่างเต็ม

ความสามารถและอยากให้มีความพร้อมให้มากกว่าน้ีในการไปศึกษาดูงานในครั้งต่อไป        
2. ควรจะดูตัวอย่าง อสม. ของเทศบาลนครภูเก็ต เพราะเทศบาลนครภูเก็ตมีความเข็มแข็งในการ

ปฏิบัติงานและมีร่วมมือกันท างานเป็นอย่างดี และให้การต้อนรับดีมาก 
3. ควรปลูกพืชผักต่างๆไว้ในชุมชน เพราะแต่ละชุมชนจะได้มีผักปลอดสารพิษมาบริโภค 
4. ในการเขียนโครงการควรให้ อสม. มีส่วนร่วมบ้าง ไม่ใช้เจ้าหน้าที่ท าอยู่เพียงฝุายเดียว 
5. ในปีหน้าอยากให้ไปศึกษาดูงานไกลๆบ้าง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ 
6. ได้ความรู้เกี่ยวกับ หลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครภูเก็ตและจะได้น าความรู้ที่ได้รับมา

ปรับปรุงใช้กับชุมชนของเทศบาลเมืองทุ่งสงต่อไป 
7. กิจกรรมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองและมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
8. ประทับใจวิธีการเลี้ยงปลาดุก เพราะเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ 
9. มีความประทับใจ วิศวกร ที่เขากลม จ.กระบี่ 
10. เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อาหาร ที่พัก และการให้ค าปรึกษาในทุกๆด้าน 
11. เวลาในการศึกษาดูงานน้อยน้อยเกินไป ในครั้งหน้าควรจัดการศึกษาดูงานให้มากกว่าน้ี ประมาณ 

4 – 5 วัน 
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ประมวลภาพ 
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง กล่าวเปิดพิธีการจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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บรรยากาศในการมีส่วนร่วมในการฟังการบรรยายในห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมฟังการบรรยายการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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     นางอารีย์ สุวรรรณา พยาบาลวิชาชีพ 7ว ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
ศึกษาดูงาน ณ เขากลม จังหวัดกระบี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
       
  
           

อาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่วมฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครภูเก็ต 
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อาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ เทศบาลนครภูเก็ต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      
 

       อาสาสมคัรสาธารณสขุเข้ารว่มฟังการบรรยาย ณ เทศบาลนครภูเก็ต 
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เจ้าหน้าที่ (อสม.) เทศบาลนครภูเก็ตมอบของที่ระลึกให้แก่นาง คติ เวสนุสิทธ์ิ ประธานอาสาสมัคร 
สาธารณสุข 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




