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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความสาํคญัและท่ีมาของปัญหา 

ประเทศไทยกําลงัก้าวสู่ยุคที่อตัราการเจรญิเติบโตของประชากรชะลอตัว เน่ืองจาก
นโยบายประชากรทีเ่น้นการวางแผนครอบครวัโดยสมคัรใจในกลุ่มคู่สมรสในช่วง 40 ปีทีผ่่านมา 
ประชากรที่อายุมากกว่า 60 ปีจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่า 20 ปีข้างหน้าจะมี
ผูส้งูอายกุว่า 80 ลา้นคน จาํนวนประชากรวยัทาํงานทีม่อีายุระหว่าง 30-64 ปี จะยงัคงเตบิโตไป
อกีระยะหนึ่ง หลงัจากนัน้จะเริม่ลดลง เช่นเดยีวกนักบัประชากรในวยัเดก็ (จนัทนา สทิธวรนนัท,์ 
2556: 2) การกา้วสู่สงัคมผูส้งูวยัของประเทศไทยอาจส่งผลกระทบตามมาในหลากหลายมติ ิทัง้
ทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมในภาพรวม (สุพชิา เอกระ, 2559: 114) จุดเปลี่ยนด้านประชากร
ของประเทศทําให้สงัคมไทยได้ก้าวสู่ “สงัคมผู้สูงอายุ” ผลที่ตามมา คือ ครอบครวั ภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคสงัคมจําเป็นต้องเตรยีมหาแนวทางวางมาตรการเพื่อสร้างความมัน่คง
ใหก้บัผูส้งูอาย ุทัง้ดา้นการมรีายได ้สขุภาพอนามยั และการอยูอ่าศยั  

ผลกระทบทีม่ตี่อผูสู้งอายุปรากฏใหเ้หน็เช่นเดยีวกนั ทัง้ในด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกจิ 
และด้านที่อยู่อาศยัและสภาพแวดล้อมสงัเกตได้จากขอ้มูลสําคญั เช่น ในด้านที่อยู่อาศยัและ
สภาพแวดลอ้มนัน้พบปัญหา ทัง้ในสว่นของสภาพบา้น บรเิวณนอกบา้น อาคารสาธารณะ พืน้ที่
สาธารณะ ตลอดจนถนนหนทาง และยานพาหนะยงัไมเ่หมาะสมกบัการใชช้วีติของผูส้งูวยั ทาํให้
เกิดปัญหาตามมา เช่น การพลดัตกหกล้มจนมโีอกาสนําไปสู่การบาดเจบ็รุนแรงและเสยีชวีติ
มากกว่าคนวยัอื่น ในขณะทีด่า้นเศรษฐกจิ ผูส้งูวยัถงึรอ้ยละ 62.8 ไม่ไดท้าํงานแลว้ ซึง่หมายถงึ
การไม่มีรายได้ประจํา รายได้ไม่เพียงพอต่อการยงัชีพให้มีคุณภาพขัน้พื้นฐานได้ (วรเวศม ์
สวุรรณรดา และอาภาพรรณ คาํวชริพทิกัษ์, 2552: 3) 

ดา้นสุขภาพ เมื่อประชากรมอีายุสงูขึน้ อตัราการเจบ็ป่วยทีต่อ้งไดร้บัการรกัษาดแูลเพิม่
สูงขึ้นตามไปด้วย การดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องสําคัญในสงัคมผู้สูงอายุ ผลสํารวจสุขภาพ
ประชาชนไทยในปี พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2552 แสดงใหเ้หน็ว่าเกนิครึง่ของผูส้งูอายุมปัีญหาในการ
มองเหน็ รอ้ยละ 25 เป็นตอ้กระจก และประมาณรอ้ยละ 33 นัน้มปัีญหาในการไดย้นิ นอกจากนี้ 
ยงัพบว่าจํานวนผู้สูงอายุมกีารเคี้ยวอาหารไม่ละเอยีดและเกิดปัญหาต่อระบบทางเดนิอาหาร
ตามมา อีกทัง้ยังมีจํานวนผู้สูงอายุจํานวนมากถึงร้อยละ 54.9 ที่มีภาวะโรคเรื้อรงัหรือโรค
ประจําตวั (กมล สุกิน, 2554: 7) นอกจากน้ี แนวโน้มผู้สูงอายุที่มอีายุ 80 ปี ขึ้นไปนัน้ยงัเพิ่ม
สูงขึ้น ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีโอกาสตกอยู่ในภาวะทุพพลภาพ นอนติดเตียง และอยู่ในสภาพที่

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

2 
 

ช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้ ต้องพึ่งพงิผู้อื่นในการดําเนินชวีติประจําวนั (วพิรรณ ประจวบเหมาะ, 
2560: 70)  

ขอ้มลูดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการสาํรวจภาวะสุขภาพของผูส้งูอายุ พ.ศ. 2546 – 2550 
โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2551: 1) พบว่า ผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเน้ือ เส้นเอ็น 
กระดูกและขอ้ โรคระบบทางเดนิหายใจ โรคหวัใจและหลอดเลอืด ทําใหม้กีารเปลีย่นแปลงของ
ร่างกายทีเ่ป็นไปในทางเสื่อมลงจากการสงูอายุ ส่งผลใหป้ระสทิธภิาพในการทํางานของร่างกาย
เสือ่มถอยไปดว้ย เป็นเหตุใหผู้ส้งูอายุมปัีญหากบัสุขภาพเพิม่มากขึน้ ผูส้งูอายุยงัมแีนวโน้มของ
การเกดิภาวะสมองเสื่อมสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึน้ ภาวะสมองเสื่อมทําให้เกดิความบกพร่องด้าน
ความคดิ ความจาํ ความสามารถในการดาํเนินชวีติและการตดัสนิใจ ทาํใหภ้าวการณ์พึง่พาของ
ผูส้งูอายเุพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย (นนัทศกัดิ ์ธรรมานวตัร ์และกฤษณา ตรยีมณีรตัน์, 2554: 11) 

ผู้ที่มบีทบาทสําคญัในการดูแลผู้สูงอายุยงัคงเป็นครอบครวั คอื บุตรหลานและญาต ิ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ลูกสาว ซึ่งถอืเป็นผูดู้แลทีส่ําคญัในการดํารงชวีติประจําวนัของผูสู้งอายุ แต่
เน่ืองจากการทีค่รอบครวัไทยนัน้มลีูกน้อยลงหรอืไม่มลีูก ประกอบกบัอายุเฉลีย่ของประชากรที่
เพิม่ขึน้ รวมทัง้รปูแบบการอยู่อาศยัทีเ่ปลีย่นไปในลกัษณะทีม่ผีูส้งูอายุอยู่ตามลําพงัมากขึน้ลว้น
แต่ส่งผลให้การดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครวัเริม่มขีอ้จํากดั (วรเวศม์ สุวรรณระดา, 2559: 40) 
นอกจากนี้ ขอ้มลูแนวโน้มอตัราเจรญิพนัธุแ์สดงใหเ้หน็ว่า อตัราเจรญิพนัธุร์วมของไทยลดลงตํ่า
กว่าระดบัทดแทนตัง้แต่ปี 2535 โดยลดจาก 4.9 คนในปี พ.ศ. 2517 เหลอื 1.8 คน ช่วงปี พ.ศ. 
2535 และเหลอื 1.6 คนในปี พ.ศ. 2548 และยงัพบว่า สตรไีทยยงัมแีนวโน้มอยู่เป็นโสดมากขึน้ 
เพิม่จากรอ้ยละ 23 ในปี 2513 เป็นรอ้ยละ 32 ในปี 2543 และแต่งงานชา้ลง (สมัฤทธิ ์ศรธีํารง
สวสัดิ ์และกนิษฐา บุญธรรมเจรญิ, 2553: 3) ขอ้มูลอตัราส่วนศกัยภาพในการเกื้อหนุนผูสู้งวยั 
(potential support ratio) สะท้อนให้เห็นว่ามแีนวโน้มลดลงมาโดยตลอด และในอนาคตนัน้มี
แนวโน้มลดลงไปอีก ดงันัน้ประชากรวยัแรงงานที่สามารถให้การดูแลเกื้อหนุนผู้สูงอายุที่มี
แนวโน้มการลดลงอย่างรวดเรว็ ทําใหค้วามสามารถในการดูแลผูส้งูอายุลดน้อยลง ประชากรวยั
แรงงานต้องรบัภาระในการดูและเกื้อหนุนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทําให้คุณภาพชีวติของ
ผู้สูงอายุและวยัแรงงานลดลงไปด้วย ยิง่ไปกว่านัน้ประชากรวยัแรงงานยงัตกอยู่ในสถานะที่
เรยีกว่าบทบาทเชงิซ้อน (sandwich roles) คอื การทีต่้องรบับทบาทหลายดา้น ทัง้บทบาทของ
การเป็นภรรยา แม่บ้าน และการทํางานเพื่อหารายได้ไปพรอ้มกนั บทบาทเชงิซ้อนน้ีส่งผลให้
บุตรหลานหรอืญาตดิูแลผูส้งูอายุไดไ้ม่เตม็ที ่การเปลีย่นแปลงของระบบครอบครวัและสงัคมทํา
ใหผู้ส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิขาดคนดแูลเพิม่มากขึน้ (สมัฤทธิ ์ศรธีาํรงสวสัดิ ์และกนิษฐา บุญธรรม
เจรญิ, 2553: 3; สมศกัดิ ์ชุณหรศัม,ี 2556: 22)  
 สภาพเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และวถิชีวีติที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของผูส้งูอายุ กลายเป็นปัญหาทีผู่ส้งูอายไุมอ่าจจะหลกีเลีย่งได ้ผูส้งูอายเุป็นผูท้ีค่วร
ไดร้บัการช่วยเหลอืประคบัประคองจากสงัคมดว้ยการตอบสนองความตอ้งการ ซึง่สามารถแบ่ง
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ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการด้านจติใจ และความต้องการ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม (ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และคณะ, 2552: 255-258; สํานักส่งเสริมและ
สนบัสนุนวชิาการ 1-12, 2556: 12-14; ประกาศติ กายสทิธิ,์ 2560: 10) 
   1) ความต้องการด้านร่างกาย เช่น ความต้องการมสีุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
แขง็แรง การมผีูช้่วยเหลอืดูแลอย่างใกลช้ดิ การมทีี่อยู่อาศยัและสิง่แวดลอ้มที่ด ีความต้องการ
อาหารการกนิที่ถูกสุขลกัษณะ การไดร้บัการตรวจสุขภาพและการรกัษาพยาบาลที่สะดวกและ
รวดเรว็ การไดร้บัการนอนหลบัพกัผ่อนอย่างเพยีงพอ การบํารุงรกัษาร่างกายและการออกกาํลงั
กายอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทัง้ความตอ้งการสิง่อาํนวยความสะดวกเพือ่ป้องกนัอุบตัเิหตุ เป็นตน้ 
   2) ความต้องการด้านจิตใจ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย สังคม และ
สิ่งแวดล้อมจะทําให้จิตใจของผู้สูงอายุเปลี่ยนไป นอกจากนี้ความเครียดที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวยัสูงอายุยังมีผลต่อจิตใจของผู้สูงอายุมาก ผู้สูงอายุจะยึดติดกับ
ความคิด และเหตุผลของตัวเอง การรบัรู้สิ่งใหม่ๆ จึงเป็นไปได้ยาก ผู้สูงอายุมกัรู้สึกท้อแท ้
น้อยใจ มอีารมณ์ไม่มัน่คง อ่อนไหว หงุดหงดิหรอืโกรธงา่ย ผูส้งูอายุยงัต้องการการยอมรบัและ
เคารพนับถอื รวมทัง้การแสดงออกถงึความมคีุณค่าของตนเอง โดยเฉพาะคุณค่าทีม่ตี่อสมาชกิ
ในครอบครวัและสงัคม 
   3) ความต้องการทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของผูสู้งอายุ เช่น ความต้องการ
ไดร้บัความสนใจจากผูอ้ื่น ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครวั สงัคมและหมู่คณะ ความ
ตอ้งการช่วยเหลอืสงัคมและมบีทบาทในสงัคมตามความถนดั ความตอ้งการมชีวีติร่วมในชุมชน 
มสีว่นร่วมในกจิกรรมต่างๆ ของชุมชนและสงัคม รวมทัง้ความตอ้งการในเรือ่งการประกนัรายได ้
และประกนัความชราภาพ เป็นตน้ 
 จากความต้องการที่หลากหลายของผู้สูงอายุ และบทบาทของครอบครวัในการดูแล
ผู้สูงอายุที่ลดลง ทําให้ความต้องการการดูแลในสถานบรกิารที่มแีนวโน้มเพิม่สูงขึ้น ดงันัน้ใน
อนาคตจงึคาดว่าจะมกีลุ่มของผูสู้งอายุหนัมาใชบ้รกิารสถานดูแลผูสู้งอายุมากขึน้ ดงัที่วรเวศม ์
สุวรรณระดา (2559: 40) ได้กล่าวไวว้่า การดูแลผู้สูงอายุมกีารใช้บุคคลนอกครอบครวัมาเป็น
ผู้ดูแล มีผู้ร ับจ้างดูแลผู้สูงอายุ และจําเป็นต้องอาศัยระบบการดูแลระยะยาวจากสถาน
ประกอบการมากยิง่ขึน้ ผลงานวจิยัทีผ่่านมาของศริพินัธุ ์สาสตัย ์และคณะ (2552: 181) พบว่า 
การพึง่พาของผูส้งูอายุทีอ่ยู่ในความดูแลของสถานบรกิารอื่นทีน่อกเหนือจากการดูแลโดยคนใน
ครอบครวัพบมากขึ้นทัง้ในสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
สถานบรบิาล และบา้นพกัคนชรา ดงันัน้จงึกล่าวไดว้่า สถานบรกิารสาํหรบัผูส้งูอายุถอืเป็นภาค
สว่นหน่ึงทีม่บีทบาทสาํคญัในการเตรยีมความพรอ้มรองรบัสงัคมผูส้งูอายุของประเทศทีก่ําลงัจะ
เกดิขึน้  

กรุงเทพมหานครเป็นจงัหวดัที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และรูปแบบการดําเนินชวีติ การเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ
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สว่นใหญ่ไม่สามารถปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ จงึประสบปัญหาทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ 
รวมทัง้พฤติกรรมการดํารงชีวิต (คริษฐา อ่อนแก้ว และจํานงค์ อดิวัฒนสินธุ์, 2554: 119) 
กรุงเทพมหานครเป็นพืน้ทีท่ีม่ผีูใ้หบ้รกิารภาคเอกชนทําหน้าทีใ่นการดูแลระยะยาวแก่ผูสู้งอายุ
เป็นจํานวนมากและหลากหลายประเภท ได้แก่ โรงพยาบาลที่รบัดูแลระยะยาว สถานบรบิาล 
ศูนย์จดัส่งผูดู้แล และสถานสงเคราะหใ์นลกัษณะศูนย์บรกิาร (วรเวศม ์สุวรรณระตา, 2553: 7) 
อย่างไรกต็าม สถานบรกิารเหล่าน้ีอยู่ในภาวะที่ต้องเผชญิกบัการแข่งขนัในเรื่องการให้บรกิาร
ผูสู้งอายุที่ค่อนขา้งรุนแรง กลายเป็นปัญหาสําคญัของผู้ประกอบการให้บรกิารผูสู้งอายุ อกีทัง้
สถานประกอบการยงัตอ้งเผชญิกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทัง้ในเรื่องเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม 
และเทคโนโลยทีี่เขา้มากดดนัการดําเนินงาน รวมทัง้ในการดูแลผู้สูงอายุนัน้จําเป็นต้องอาศยั
นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในทุกมิติ เป็นนวัตกรรมที่ได้รบัการ
พฒันาขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการของผูสู้งอายุ (ทศันีย์ ญาณะ, 2557: 3) จากปัญหาและ
ความทา้ทายดงักล่าวน้ี สถานบรกิารจงึควรมองหาหนทางทีจ่ะปรบัปรุงองคก์ารอย่างสมํ่าเสมอ 
มกีลยุทธ์การดําเนินงานใหม่ๆ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลง ซึ่ง
การนําแนวคดิด้านนวตักรรมเขา้ใช้ในการดําเนินงานถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมสําหรบัการ
สรา้งขดีความสามารถเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Walsh, Lynch, & 
Harrington, 2010: 1) นวตักรรมช่วยใหอ้งค์การสามารถอยู่รอดและเจรญิเตบิโตต่อไปไดอ้ย่าง
ยัง่ยนื (Maital & Seshadri, 2012: 22) 

นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างยัง่ยืน แต่การ
สรา้งสรรค์นวตักรรมให้เกดิขึ้นนัน้จําเป็นต้องอาศยัองค์ประกอบหลายประการ โดยเฉพาะใน
เรือ่งการเรยีนรูข้ององคก์าร การจดัการทรพัยากรมนุษย ์และการรบัมอืกบัสภาพแวดลอ้มทีม่ผีล
ต่อการสรา้งขดีความสามารถทางนวตักรรม (พยตั วุฒริงค,์ 2562: 4) ทาํใหอ้งคก์ารหลายแห่งมี
ปัญหาในการพฒันานวตักรรม ดงัทีผ่ลงานของ Sundbo (2017: 20) ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าองคก์าร
จํานวนมากมีข้อจํากัดในการพฒันานวตักรรมบรกิารทัง้ในแง่ของกระบวนการ การจดัการ
ทรพัยากรมนุษย ์และในมติขิององคก์าร กล่าวไดว้่า การพฒันานวตักรรมใหป้ระสบความสาํเรจ็
สาํหรบัธุรกจิบรกิารนัน้เป็นสิง่ทีม่คีวามทา้ทายเป็นอยา่งยิง่ 

ผลงานของ den Hertog (2000: 495) แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบที่สําคัญของ
นวตักรรมบรกิาร 4 ประการ ไดแ้ก่ การคดิใหม่ด้านบรกิาร การสรา้งปฏสิมัพนัธ์ระหว่างลูกคา้ 
กระบวนการใหม่ในการส่งมอบบรกิาร และเทคโนโลยใีหม่เพื่อสนับสนุนการใหบ้รกิาร และยงั
สะท้อนให้เห็นว่าในการพัฒนานวตักรรมบริการนัน้จําเป็นต้องอาศัยขีดความสามารถของ
องค์การ ขดีความสามารถทางการตลาด และขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์อย่างไรก็
ตาม ผลงานชิ้นน้ียงัไม่ได้ระบุว่าในการพฒันาขดีความสามารถทัง้ 3 ประการดงักล่าวนี้ควรมี
การดําเนินการที่เป็นรูปธรรมอย่างไร และควรมีวธิีปฏิบตัิ (practice) ใดบ้าง จงึจะทําให้การ
พฒันานวตักรรมบรกิารขององคก์ารต่างๆ นัน้ประสบความสําเรจ็ได้ นอกจากนี้ พยตั วุฒริงค ์
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(2562: 4) ไดท้บทวนใหเ้หน็วา่ ผลงานวจิยัเชงิประจกัษ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งขดีความสามารถ
นวตักรรมนัน้มจีาํกดั สอดคลอ้งกบัผลงานของ Schartinger (2013: 199) ทีไ่ดส้ะทอ้นใหเ้หน็ว่า 
นักวิชาการยังไม่มีข้อสรุปที่เห็นตรงกันว่าในการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมนั ้น
จาํเป็นตอ้งอาสยัองคป์ระกอบอะไรบา้ง มคีวามเหน็คอ่นขา้งแตกต่างกนัเกีย่วกบักระบวนการใน
การพฒันานวตักรรมบรกิารว่าแท้จรงิแล้วควรทําอย่างไรกนัแน่ ข้อจํากดัตรงนี้เองที่ถือเป็น
ช่องว่างขององคค์วามรู ้(knowledge gap) จําเป็นต้องทําการศกึษาเพิม่เตมิ ความรูท้ีไ่ดจ้ะเป็น
ประโยชน์ในนํามาปรบัใชส้าํหรบัการพฒันานวตักรรมบรกิารใหก้บัสถานบรกิารผูส้งูอาย ุ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรของ
ประเทศ และภาวะการแข่งขนัได้ทําให้สถานบรกิารสําหรบัผู้สูงอายุจําเป็นต้องแสวงหาแนว
ทางการดําเนินงานหรอืกจิกรรมใหม่ขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการของผูสู้งอายุใหไ้ด้ ดงันัน้
การศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบันวตักรรมบรกิารสาํหรบัผูส้งูอายุจงึมคีวามจําเป็น ดว้ยคําถามการวจิยั
ทีว่่า “ลกัษณะบรกิารในปัจจุบนัของสถานบรกิารดูแลระยะยาวสาํหรบัผูส้งูอายุเป็นอย่างไร และ
ควรไดม้กีารพฒันานวตักรรมการใหบ้รกิารใหม่ๆ  อยา่งไร” 
 
วตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยั 

1. เพือ่ศกึษารปูแบบบรกิารผูส้งูอายขุองสถานบรกิารดแูลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศกึษาองค์ประกอบขดีความสามารถนวตักรรมบรกิารของสถานประกอบการ

สถานบรกิารดแูลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศกึษาแนวทางการพฒันานวตักรรมบรกิารสําหรบัผู้ประกอบการสถานบรกิาร

ดแูลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของโครงการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ครอบคลุมการศกึษารูปแบบบรกิารผูส้งูอายุของสถานบรกิาร
ดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมบรกิารของผู้สูงอายุด้านร่างกาย ด้านจติใจ 
สงัคม และเศรษฐกิจ รวมทัง้ศึกษาขีดความสามารถนวตักรรมบริการ พร้อมทัง้เสนอแนว
ทางการพฒันาขดีความสามารถนวตักรรมบรกิาร โดยอาศยัองคป์ระกอบขดีความสามารถของ
องคก์าร ขดีความสามารถทางการตลาด และขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์ซึง่ถอืเป็น
องคป์ระกอบสาํคญัในการพฒันาขดีความสามารถนวตักรรมบรกิาร 

2. ขอบเขตดา้นประชากร วจิยัเอกสารรว่มกบัการวจิยัเชงิปรมิาณ ประชากรคอื สถาน
บรกิารดแูลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 161 แหง่  

3. ขอบเขตด้านเวลา ทําการรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – 
มถุินายน พ.ศ. 2561 
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นิยามศพัท ์
 นิยามศพัทเ์ฉพาะของการวจิยัครัง้นี้ มดีงันี้ 
 1. รูปแบบบรกิารผู้สูงอายุ หมายถงึ บรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอาย ุ
ตามลกัษณะของสถานบรกิาร ไดแ้ก่ สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานบรกิารใหค้วาม
ชว่ยเหลอืในการดาํรงชวีติ สถานบรบิาล และบา้นพกัคนชรา 
 2. สถานบริการดูแลระยะยาว หมายถึง สถานที่ให้บริการทางเลือกตามชีวิตความ
เป็นอยู่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ โดยมศีกัยภาพให้บรกิารดูแลผู้สูงอายุเป็น
ระยะเวลาอยา่งน้อย 3 เดอืนขึน้ไป 
 3. นวตักรรมบรกิาร หมายถึง ความคดิสร้างสรรค์ในการพฒันาบรกิารหรอืกิจกรรม
ใหม่ๆ โดยบูรณาการศกัยภาพการจดัการและการสร้างปฎิสมัพนัธ์กบัลูกค้า เพื่อก่อให้เกิด
คุณค่าของการบริการ ตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า และยกระดับ
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลของการบรกิารเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัธุรกจิ  
 4. ขดีความสามารถนวตักรรมบรกิาร หมายถงึ ความสามารถของธุรกจิในการพฒันา
บรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ โดยการดําเนินงานดา้นองคก์าร การตลาด และ
การจดัการทรพัยากรมนุษย ์
 
ประโยชน์ท่ีได้รบั 

1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบบริการผู้สูงอายุของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขต
กรุงเทพมหานคร  

2. ได้ความรู้เกี่ยวกบัองค์ประกอบของขดีความสามารถนวตักรรมบรกิารของสถาน
ประกอบการสถานบรกิารดแูลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ไดแ้นวทางการพฒันาขดีความสามารถนวตักรรมบรกิารสาํหรบัผูป้ระกอบการสถาน
บรกิารดแูลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 




