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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  
 เน้ือหาในบทนี้ได้มกีารทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมแนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งกบัการวจิยั ดงันี้ 

1. ผูส้งูอาย ุ
2. นวตักรรม 
3. นวตักรรมบรกิาร 
4. สถานบรกิารสาํหรบัผูส้งูอาย ุ

 
ผูส้งูอาย ุ
 แนวคดิเกีย่วกบันิยาม และความตอ้งการของผูส้งูอาย ุมดีงันี้ 
 
 1. นิยามผูส้งูอาย ุ
 คาํว่าผูส้งูอายุโดยทัว่ไปเป็นคําทีบ่่งถงึตวัเลขของอายุว่ามอีายุมาก โดยมคีําทีเ่กีย่วขอ้ง 
เช่น คาํว่า “คนแก่” คอืคนมอีายุมาก “ชรา” คอื แก่ดว้ยอายุ ชาํรุดทรุดโทรม เป็นตน้ (อจัรา ปุรา
คม, 2558: 11) ความแก่ชราแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความแก่ชราตามอายุปฏิทิน 
(chronological age) ความแก่ชราตามชวีภาพ (biological age) และความแก่ชราตามการทํา
หน้าที่ของร่างกาย (functional age) (Wahlin et al., 2006: 318; Kotter-Grühn, Kornadt, & 
Stephan, 2016: 86; Nishizawa et al., 2017: 240) 
 ความแก่ชราตามอายุปฏทินินับตัง้แต่วนัทีท่ารกเกดิขึน้มา โดยพจิารณาจากสถานภาพ
และความสามารถทีจ่ะกระทาํกจิกรรมตามบทบาทของบุคคล บุคคลนบัวา่แก่เมือ่ไมส่ามารถทีจ่ะ
กระทํากิจกรรมที่เคยทําได้ ในขณะที่ความแก่ชราตามชีวภาพ  หมายถึง กระบวนการ
เปลีย่นแปลงหรอืเสือ่มของเนื้อเยื่อ ซึง่อาจเสือ่มเรว็หรอืชา้กวา่อายปุฏทินิ สว่นความแก่ชราตาม
การทําหน้าทีข่องร่างกายนัน้เป็นสิง่ทีบ่่งถงึสมรรถภาพทางกาย โดยผูท้ีป่ฏบิตักิจิกรรมทางกาย
อยา่งสมํ่าเสมอจะมคีวามแก่ชราชา้กวา่ผูท้ีไ่มม่กีจิกรรมทางกาย 
 นิยามผูส้งูอายุโดยทัว่ไปเป็นการใหน้ิยามตามลกัษณะของความแก่ชราตามอายุปฏทินิ 
ดงัเช่น องค์การสหประชาชาตทิี่ได้นิยามว่า ผู้สูงอายุ หมายถงึ ประชากรทัง้ชายและหญิงที่มี
อายุมากกว่า 60 ปี โดยเป็นการนิยามตัง้แต่อายุเกดิ ในยุโรป อเมรกิา และบางประเทศในเอเชยี
ทีพ่ฒันาแลว้ เช่น เกาหล ีญี่ปุ่ น และสงิคโปร ์ไดน้ิยามผูส้งูอายุคอืผูท้ีม่อีายุ 65 ปีขึน้ไป สาํหรบั
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ประเทศไทย ผู้สูงอายุ ตามพระราชบญัญตผิู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถงึ บุคคลซึ่งมอีายุเกิน
กว่าหกสบิปีบรบิูรณ์ขึน้ไป โครงสรา้งประชากรสูงอายุไทยออกเป็น 3 กลุ่ม (มูลนิธสิถาบนัวจิยั
และพฒันาผูส้งูอายไุทย, 2557; ศศพิฒัน์ ยอดเพชร, 2560: 9) ไดแ้ก่  

1) ประชากรสงูอายวุยัตน้ คอื ผูท้ีม่อีาย ุ60-69 ปี 
2) ประชากรสงูอายวุยักลาง คอื ผูท้ีม่อีาย ุ70-79 ปี 
3) ประชากรสงูอายวุยัปลาย คอื ผูท้ีม่อีาย ุ80 ปีขึน้ไป 

 ผูสู้งอายุมคีวามแตกต่างกนัตามลกัษณะการพึ่งพงิ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่
ไม่ต้องพึ่งพงิหรอืช่วยตนเองได้ด ีกลุ่มพึ่งพงิน้อย หรอืช่วยตนเองได้บ้าง และกลุ่มพึ่งพงิมาก 
ช่วยเหลอืตวัเองไดน้้อย ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนันัน้ทําใหก้ารดูแลมคีวามแตกต่างกนัดว้ยเช่นกนั 
(ทศันีย์ ญาณะ, 2557: 30) นอกจากน้ี ในการดูแลผูสู้งอายุควรมองว่าผูสู้งอายุเป็นผูท้ี่มคีุณค่า 
ควรมองว่าความสงูอายเุป็นภาวะตามธรรมชาตทิีทุ่กคนตอ้งเผชญิ และควรมองถงึความตอ้งการ
ของผูส้งูอายเุป็นสาํคญั 
 
 2. ความต้องการของผูส้งูอาย ุ
 นายแพทยบ์รรลุ ศริพิานิช ไดนํ้าเสนอไวว้่าความสขุของผูส้งูอายเุกดิจากคุณภาพชวีติที่
ดซีึง่ประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพ ดา้นการทาํงาน และดา้นความมัน่คง (สุพตัรา 
ศรวีณิชชากร, 2557: 18)  
   1) เสาหลักด้านสุขภาพ หมายถึง การมีสุขภาพที่ดีทัง้กาย จิต สงัคม และ
ปัญญา  
   2) เสาหลกัดา้นการทํางาน คอื การทีผู่ส้งูอายุยงัสามารถทํางานหรอืมสีว่นร่วม
ในงานโดยไม่อยู่ว่าง มกีจิกรรมทางกายที่ช่วยใหม้กีารกระตุ้นใหเ้กดิความคล่องแคล่วและเป็น
งานทีท่าํใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ื่น และสงัคม  
   3) เสาหลกัดา้นความมัน่คง เป็นเรือ่งของความมัน่คงทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ ความ
ปลอดภยั ครอบครวั ตลอดจนชุมชนและสิง่แวดลอ้ม  
 ทัง้สามเสาหลกัน้ีจงึเป็นมุมมองที่สะท้อนใหเ้หน็ความต้องการของผูสู้งอายุที่ไม่ได้มอง
เฉพาะมติดิา้นร่างกาย แต่ยงัครอบคลุมมติดิา้นจติใจ ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นสงัคม (Spirduso, 
1995; สุพชิชา เอกระ, 2559: 117; อจัฉรา ปุราคม, 2558; สุพตัรา ศรวีณิชชากร, 2557; สุธรรม 
นันทมงคลชัย, 2553) ผลการวิจัยของสุพิชชา เอกระ (2559: 118-119) เรื่อง “การจัดการ
สวัสดิการผู้สูงอายุในกลุ่มชุมชนคนจนเมือง: กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร” พบวา่ ผูส้งูอายุในชุมชนของกรุงเทพมหานครนัน้มปัีญหาทางดา้น
เศรษฐกจิมาเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาได้แก่ ปัญหาด้านร่างกาย ปัญหาด้านสงัคม และปัญหา
ด้านจติใจ สอดคล้องกบัผลงานของ สุธรรม นันทมงคลชยั (2553: 105) ที่แสดงให้เห็นว่าการ
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เตรยีมความพรอ้มใหผู้ส้งูอายุไดม้คีุณภาพชวีติทีด่แีละมคีวามสุข ควรครอบคลุมความตอ้งการ
ในดา้นรา่งกาย จติใจ เศรษฐกจิ และสงัคม  
 
   2.1 ความต้องการด้านร่างกาย 
   ความต้องการด้านร่างกายของผู้สูงอายุมคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะสุขภาพของ
ผูสู้งอายุ เน่ืองจากเมื่อก้าวสู่การสูงอายุ การเปลีย่นแปลงทางร่างกาย และการมอีาการของโรค
ต่างๆ มกัปรากฎใหเ้หน็ โรคทีผู่ส้งูอายุเป็นกนัโดยทัว่ไป มดีงันี้ (กาญจนา ตัง้ชลทพิย ์และคณะ, 
2553: 31) 
    1) โรคปวดต่างๆ เชน่ ปวดขอ้ ปวดหลงั ปวดเอว และปวดกลา้มเน้ือ  
    2) โรคนอนไม่หลบั เน่ืองจากผูส้งูอายุคดิมากและวติกกงัวลทัง้ในเรื่อง
สขุภาพของตวัเอง ลกูหลาน และเงนิทอง 
    3) โรคเกีย่วกบัตาและสายตา เชน่ ตาพรา่มวั และตอ้กระจก เป็นตน้ 
    4) โรคอลัไซเมอร ์
   การเปลี่นแปลงทางสุขภาพและโรคโดยทัว่ไปดงักล่าว ทําให้ผู้สูงอายุมคีวาม
ต้องการการดูแล ใหค้ําปรกึษา และรกัษาเพื่อใหม้ภีาวะสุขภาวะทีด่ขี ึน้ นอกจากน้ี ผลการวจิยั
ของสุพชิชา เอกระ (2559: 119) แสดงใหเ้หน็ความตอ้งการดา้นร่างกายมกัเกีย่วขอ้งกบัปัญหา
ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหาการเป็นโรคความดนัโลหติสูง โรคเบาหวาน และโรคหวัใจเป็น
ส่วนใหญ่ ดงันัน้จงึมคีวามตอ้งการในการเขา้ถงึการรกัษาโรคอย่างเร่งด่วนในโรงพยาบาล และ
ตอ้งการไดร้บัคาํแนะนําจากนกัโภชนาการเกีย่วกบัอาหาร การป้องกนั บาํบดั และควบคุมโรค  
   แนวคิดความต้องการที่สอดคล้องกับสภาะสุขภาพข้างต้นนี้ สอดคล้องกับ
สาํนกังานสง่เสรมิและสนบัสนุนวชิาการ 1-12 (2556: 12) ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ว่าความตอ้งการดา้น
รา่งกายของผูส้งูอายแุบ่งออกไดด้งันี้ 
    1) สขุภาพรา่งกายทีส่มบรูณ์แขง็แรง   
    2) การตรวจสขุภาพและการรกัษาพยาบาลทีส่ะดวก รวดเรว็ ทนัทว่งท ี
    3) การบาํรุงรกัษารา่งกายและการออกกาํลงักายทีส่มํ่าเสมอ 
    4) การไดร้บับรกิารรกัษาพยาบาลแบบใหเ้ปล่าจากรฐั 
    5) อาหารการกนิทีถู่กสขุลษัณะตามวยั 
    6) การนอนหลบัและพกัผอ่นอยา่งเพยีงพอ 
    7) การมผีูด้แูลชว่ยเหลอืและใหก้ารพยาบาลอยา่งใกลช้ดิ 
    8) สิง่อาํนวยความสะดวกเพือ่หอ้งกนัอุบตัเิหตุ 
    9) ทีอ่ยูอ่าศยัทีส่ะอาด อากาศด ีและสิง่แวดลอ้มด ี
   นอกจากน้ี แนวคดิความต้องการด้านร่างกายของผู้สูงอายุมคีวามสมัพนัธ์กบั
ภาวะสุขภาวะยงัสนบัสนุนดว้ยแนวคดิความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงตามสมรรถภาพทางกาย ซึง่
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พิจารณาจากความสามารถในการทําหน้าที่ของร่างกายเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังน้ี 
(Spirduso, 1995: 53; อจัฉรา ปุราคม, 2558: 23-24) 
    1) สมรรถภาพทางกายดเียีย่ม สามารถในการแข่งขนักฬีา ออกกําลงั
ในระดบัหนกัหรอืเสีย่งอนัตราย เชน่ ยกนําหนกั ปีนเขา และไต่หน้าผา เป็นตน้ 
    2) สมรรถภาพทางกายด ีสามารถทําได้ระดบัปานกลาง หรอือกกําลงั
กายแบบออกแรงตา้นทุกประเภท การเล่นกฬีาและงานอดเิรก เชน่ การตกปลา การทาํสวน และ
การปลกูตน้ไม ้เป็นตน้ 
    3) สมรรถภาพทางกายช่วยเหลอืตนเองได ้สามารถทํางานไดใ้นระดบั
เบา เป็นลกัษณะงานอดเิรก การทํากิจกรรมทางกายที่ออกแรงระดบัเบา เช่น การเล่นกอร์ฟ 
การออกงานสงัคม และการดาํเนินชวีติในสงัคมไดต้นเอง เป็นตน้ 
    4) สมรรถภาพทางกายระดบัอ่อนแรง สามารถทํางานได้ในระดบัเบา 
การทาํอาหาร การไปจา่ยตลาด และการปฏบิตักิจิวตัรประจาํวนัพืน้ฐานดว้ยตนเอง 
    5) สมรรถภาพทางกายระดบัต้องพึง่พงิ สามารถในการปฏบิตักิจิวตัร
ประจาํวนัของตวัเองไดอ้ยา่งลาํบาก ตอ้งมบีุคคลหรอืองคก์ารเขา้มาดแูล 
    6) สมรรถภาพทางกายระดบัทุพพลภาพ คอื ทุพพลภาพหรอืมคีวาม
พกิาร ตอ้งมบีุคคลหรอืองคก์ารเขา้มาชว่ยเหลอื 
   การตอบสนองความต้องการด้านร่างกายของผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมทางกาย
เพื่อใหผู้ส้งูอายุมสีุขภาพทีด่สีามารถดําเนินการไดใ้นรูปแบบกจิกรรมทางกายในชวีติประจําวนั 
(activity of daily living: ADL) เช่น การเดนิเล่นภายในบา้น การกวาดบา้น การถูบา้น และการ
รดน้ําต้นไม้ เป็นต้น หรอืกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทํางานและการเดินทาง โดย
กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการทํางาน เช่น การเดนิขึน้ลงบนัในที่งาน การเคลื่อนไหวต่างๆ ในที่
ทาํงาน และการทาํสวน เป็นตน้ สว่นกจิกรรมการเดนิทางนัน้เกีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนไหวในช่วง
ของการเดนิทางทัง้การเดนิ การขีจ่กัรยาน หรอืการเดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่ว  
   การเสรมิสรา้งสุขภาพทางกายยงัสามารถทําได้โดยกิจกรรมนันทนาการและ
กจิกรรมทางการทีไ่ดว้างแผนไว ้กล่าวคอื กจิกรรมนันทนาการเป็นกจิกรรมนอกเหนือจากการ
ทํางานประจํา กล่าวคอื เป็นกิจกรรมงานอดเิรกกระทําในงานว่าง เช่น การตกปลา การปลูก
ต้นไม้ การปืนเขา เป็นต้น ส่วนกิจกรรมทางกายแบบวางแผนอาจอยู่ในรูปแบบของการออก
กําลงักายเป็นกลุ่ม หรอืแบบรายบุคคล เช่น เต้นแอโรบคิ รําไทเกก็ เต้นรํา และการออกกําลงั
กายโดยเครื่องออกกําลงั เป็นต้น สําหรบัผูสู้งอายุที่ผูป่้วย มปัีญหาสุขภาพ หรอืไดร้บัอุบตัเิหตุ 
เช่น แขนหกั ขาหกั และไดร้บัการผ่าตดั ต้องไดร้บัการส่งเสรมิกจิกรรมทางกายโดยเฉพาะ ซึ่ง
อยู่ในความดูแลของแพทย์ นักกายภาพบําบดั หรอืเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (อจัฉรา ปุราคม, 
2558: 68-69) นอกจากนี้ ในการเสรมิสรา้งสุขภาพทางกายยงัควรจดัใหม้สีถานบรกิารที่มกีาร
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ใหบ้รกิารใหค้าํปรกึษาดา้นสุขภาพกายตามความตอ้งการของผูส้งูอายุดว้ย (อุทุมพร ศตะกูรมะ, 
ผอ่งลกัษม ์จติตก์ารุญ และชุมพล เสมาขนัธ,์ 2556: 133)  
 
   2.2 ความต้องการด้านจิตใจ 
   ผลจากการเปลีย่นแปลงด้านร่างกายทําใหผู้สู้งอายุเกดิความวติกกงัวล ส่งผล
กระทบต่อจิตใจ การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจของผู้สูงอายุที่พบโดยทัว่ไป ได้แก่ อารมณ์
เปลีย่นแปลงง่าย กลวัถูกทอดทิง้ ขาดความเชื่อมัน่ในตนเอง เกบ็ตวั ซมึเศรา้ หงุดหงดิ น้อยใจ 
และโกรธง่าย ผลงานวจิยัของสุพชิชา เอกระ (2559: 119) พบว่า ผูส้งูอายุต้องการการดูแลเอา
ใจใส ่และการยกย่องเชดิชใูนคุณงามความด ีความตอ้งการทีว่่าน้ีจะทาํใหผู้ส้งูอายุรูส้กึว่าตนเอง
มคีุณค่า มคีวามหมาย ไดร้บัความสนใจ และมคีวามสุขในสิง่ทีเ่คยทํา นอกจากน้ี ผูสู้งอายุบาง
รายยงัมคีวามตอ้งการทีเ่ป็นผลสบืเนื่องจากความผดิปกตทิางสมองและกลุ่มอาการผดิปกตทิาง
จติใจและอารมณ์ (สาํนกังานสง่เสรมิและสนบัสนุนวชิาการ 1-12, 2556: 13)  
   ดงันัน้ความต้องการด้านจติใจของผู้สูงอายุจงึเกี่ยวขอ้งกบัการแก้ปัญหาด้าน
จติใจทีเ่ป็นผลสบืเนื่องจากการเปลีย่นแปลงดา้นร่างกายดงักล่าว (รตพิร ถงึฝัง่ และสนิท สมคัร
การ, 2559: 39; สํานักงานส่งเสรมิและสนับสนุนวชิาการ 1-12, 2556: 13) สําหรบัการจดัการ
ความเครยีดและคลายความวติกกงัวลใหก้บัผูส้งูอายนุัน้  ศิริร ัตน์  ปานอุทัย  (2560: 144) ได้
นําเสนอไวว้่าควรไดม้กีารฝึกสมาธโิดยการฝึกหายใจร่วมกบัการจดจ่ออยู่กบัสิง่ใดสิง่หน่ึง ควร
ฝึกการผ่อนคลายกล้ามเน้ือ ซึ่งเมื่อฝึกอย่างต่อเน่ืองจะช่วยให้คลายกล้ามเน้ือได้เองอตัโนมตั ิ
ควรให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัความเจบ็ป่วยหรอืวธิกีารรกัษา ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุคลายความเครยีด
และลดความวติกกงัวลได ้และควรใหก้ารสนบัสนุนทางสงัคม โดยมผีูท้ีค่อยใหก้ารชว่ยเหลอืดแูล
ด้านอารมณ์เพื่อทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม รู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง ได้รบัการ
ยอมรบัจากบุคคลอื่นทาํใหส้ามารถลดความเครยีดลงได ้
 
   2.3 ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
   ผูส้งูอายุตอ้งการมชีวีติอยู่ไดอ้ย่างอสิระ ลดการพึง่พา มรีายไดเ้พยีงพอสาํหรบั
การดํารงชวีติ ความต้องการเหล่าน้ียงัต้องได้รบัการสนับสนับสนุนหรอืเสรมิสรา้งพลงัอํานาจ 
(empowerment) (ประนอม โอทกานนท,์ 2554: 130) ดงัทีผ่ลการวจิยัของรตพิร ถงึฝัง่ และสนิท 
สมคัรการ (2559: 55) แสดงใหเ้หน็วา่ สถานะทางการเงนิของผูส้งูอายนุัน้มโีอกาสลดลงคอ่นขา้ง
สงู ดงันัน้ผูสู้งอายุจงึความคาดหวงัว่าจะมโีอกาสได้ทํางานเตม็เวลาและหารายได ้ณ ช่วงเวลา
หน่ึงในอนาคต และต้องการได้รบัการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจจากรฐับาล การเสรมิสรา้งพลงั
อํานาจทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้สูงอายุควรดําเนินการเสรมิทกัษะใน 3 เรื่อง ได้แก่ การจดัการ
ทรพัยส์นิทีม่อียู ่การเพิม่รายได ้และการประหยดัคา่ใชจ้า่ย (ประนอม โอทกานนท,์ 2554: 131) 
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    การจดัการทรพัย์สนิที่มอียู่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการทรพัย์สนิไว้ให้ตนเองเพื่อ
ป้องกันภาวะการพึ่งพิงและการมีชีวิตอยู่อย่างไร้อิสระภาพ และเกี่ยวข้องกับการแบ่งปัน
ทรพัยส์นิในแก่ทายาทในขณะที่ผูสู้งอายุยงัมชีวีติ ซึ่งรวมถงึการซื้อขาย การโอน การชําระเงนิ 
และเงนิออม ขณะที่การเพิม่รายได้นัน้จําเป็นต้องมกีารวางแผนในการจดัหารายได้ซึ่งควรเริม่
ตัง้แต่ยงัไม่เขา้สูว่ยัสงูอาย ุการออมเงนิไวจ้าํนวนหนึ่งเพือ่นําไปลงทุนในกจิการทีม่คีวามเสีย่งตํ่า 
ซึง่เป็นอกีชอ่งทางหนึ่งทีช่ว่ยใหผู้ส้งูอายมุรีายไดเ้พิม่จากงานประจาํ  
   ผลงานวจิยัของสุพิชชา เอกระ (2559: 119) แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีความ
ตอ้งการในดา้นเศรษฐกจินัน้เป็นสิง่ทีส่าํคญัเป็นอย่างยิง่ โดยเป็นการตอ้งการมอีาชพีเสรมิทีต่รง
กบัศักยภาพของตนเองเพื่อให้มีรายได้มาใช้จ่ายในการดํารงชีวิตและเก็บออม สําหรบัการ
ประหยดัค่าใชจ้่ายนัน้สามารถทําไดโ้ดยการ มกีารกนิอยู่พอประมาณ ไม่สรา้งหน้ี หลกีเลีย่งการ
จบัจ่ายใชส้อยทีไ่ม่จําเป็น ลด ละ เลกิพฤตกิรรมเสีย่งทางสุขภาพ และตดัรายจ่ายที่จะเป็นการ
เพิม่ภาระผนัชวีติไปในทางการออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพ (ประนอม โอทกานนท,์ 2554: 133) 
 
   2.4 ความต้องการด้านสงัคม 
   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของผู้สูงอายุเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้าน
สถานภาพและบทบาททางสงัคม เช่น การเกษียณอายุ การสูญเสยีบทบาทการเป็นหวัหน้า
ครอบครวั การเปลีน่แปลงดงักล่าวน้ีทําใหผู้ส้งูอายุมคีวามรูส้กึดอ้ยคุณค่า ทอ้แทแ้ละสิน้หวงัได ้
ดงันัน้ผูสู้งอายุจงึมคีวามต้องการทางสงัคม ดงัน้ี (รตพิร ถงึฝัง่ และสนิท สมคัรการ, 2559: 39; 
สาํนกังานสง่เสรมิและสนบัสนุนวชิาการ 1-12, 2556: 13) 
    1) ตอ้งการไดร้บัความสนใจจากสงัคม  
    2) ตอ้งการเป็นสว่นหนึ่งของครอบครวั หมูค่ณะ และสงัคม 
    3) ตอ้งการชว่ยเหลอืสงัคมและมบีทบาทในสงัคมตามความถนดั 
    4) ต้องการการสนับสนุนและช่วยเหลือจากครอบครวัเกี่ยวกับชีวิต
ความเป็นอยูแ่ละการบรกิารต่างๆ 
   ผลงานวจิยัของสุพิชชา เอกระ (2559: 119) แสดงให้เห็นความต้องการด้าน
สงัคมของผูสู้งอายุนัน้สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว ดว้ยเหตุทีว่่าผูสู้งอายุต้องการลด
การพึง่พาผูอ้ื่นใหน้้อยลงจากการทีป่ระสบปัญหาการขาดความไวว้างใจ ผูส้งูอายุยงัตอ้งการเขา้
ร่วมกิจกรรมและการมีส่วนร่วมกับผู้อื่น กิจกรรมทางสงัคมที่สามารถจดัให้กับผู้สูงอายุได้
หลากหลาย ดงันี้ (ศริริตัน์ ปานอุทยั, 2560: 155) 
    1) กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน
เพลดิเพลนิ หรอืใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ตามความชอบความสนใจ เช่น การปลกูตน้ไม ้การ
วาดรปู การเล่นดนตร ีและการเล่นกฬีา เป็นตน้ 
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    2) กจิกรรมด้านอาชพี กจิกรรรมด้านอาชพีเป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน์หรอืทําเป็นอาชีพ อีกทัง้ยงัทําให้ผู้สูงอายุได้พบปะกันทางสงัคม มีโอกาสเรยีนรู ้
รวมทัง้มีโอกาสถ่ายทอดภูมิปัญญาให้บุคคลอื่น เช่น การทอผ้า การทําสมุนไพร และการ
ทาํอาหาร เป็นตน้ 
    3) กจิกรรมดา้นการศกึษา เป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
เช่น โรงเรยีนผู้สูงอายุ ที่ได้มีการรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุเพื่อมาเรยีนรู้ในเรื่องต่าๆ มีการ
บรรยายใหค้วามรู ้และเสรมิดว้ยกจิกรรมนนัทนาการ  
    4) กจิกรรมการพฒันาสงัคม เป็นกจิกรรมทีผู่ส้งูอายุไดเ้ขา้มามบีทบาท
ในการช่วยเหลือสงัคม เช่น การทําความสะอาดวดัหรอืชุมชน การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ช่วย
ตนเองไมไ่ดใ้นชุมชน และการรว่มรณรงคต์่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชน เป็นตน้ 
   กิจกรรมเหล่าน้ีช่วยให้ผู้สูงอายุได้มปีฏิสมัพนัธ์กบักลุ่มคนต่างๆ ทัง้ผู้สูงอายุ
ด้วยกัน ญาติ และบุคคลอื่นๆ ช่วยตอบสนองความต้องการด้านสงัคม ทัง้นี้ ในปัจจุบันนัน้
สามารถนําเทคโนโลยมีาประยุกต์ใชเ้พื่อสรา้งสรรคก์จิกรรมทางสงัคมใหก้บัผูส้งูอายุโดยเฉพาะ
ในเรื่องการสื่อสารกนัของผูส้งูอายุ ดงัผลการศกึษาเชงิปรากฎการณ์วทิยาของวศิปัตย ์ชยัช่วย 
(2560: 905) ที่พบว่าผู้สูงอายุในปัจจุบนัได้ใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพื่อสรา้งพื้นที่เสมอืน (virtual 
space) ที่ทําให้ผู้สูงอายุได้มปีฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อนหรอืญาติได้โดยไม่มขี้อจํากดัด้านเวลาและ
สถานที่ สื่อสงัคมออนไลน์ไดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งในชวีติประจําวนัตอบสนองความต้องการดา้น
สงัคมไดเ้พิม่ขึน้ ทศันีย ์ญาณะ (2557: 35-40) กล่าวถงึกจิกรรมการดแูลผูส้งูอายแุบบบรูณาการ 
เพือ่เสรมิสรา้งคุณภาพชวีติของผูส้งูอายใุน 4 ประการ ดงันี้ 
    1) กิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้
ผูส้งูอายุไดท้ํากจิกรรมร่วมกนั เช่น การรวมกลุ่มกนัออกกําลงักาย การทํากลุ่มอาชพี และชมรม
ผู้สูงอายุ เป็นต้น กิจกรรมเหล่าน้ีทําให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ และทํากจิกรรมร่วมกนัช่วยให้ผู้สูงอายุคลายเหงา เกดิความรูส้กึว่าตนเองยงัมคีุณค่า 
และยงัเป็นบุคคลทีม่ปีระโยชน์ต่อครอบครวั ชุมชน และสงัคม กจิกรรมเพือ่เปิดพืน้ทีท่างสงัคมน้ี
ถอืเป็นการพฒันาสขุภาพผูส้งูอายทุีค่รอบคลุมทัง้มติทิางกาย ทางจติ ทางสงัคม และทางปัญญา 
    2) กิจกรรมการให้บรกิารสุขภาพ โดยเฉพาะการตรวจร่างกาย การ
ฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย การทํากายภาพบําบดั และบรกิารสุขภาพเฉพาะราย ซึ่งต้องพยายามให้
ผูสู้งอายุได้เขา้รบับรกิารอย่างสะดวก และเป็นลกัษณะของการให้บรกิารเชงิรุก เช่น การดูแล
ผูส้งูอายทุีบ่า้น เป็นตน้ 
    3) กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
ปลอดภยัของผูส้งูอายุ โดยการจดัสภาพแวดลอ้มทีค่ํานึงถงึการเคลื่อนไหวทางกายดว้ยการเดนิ 
การลุกยนื การนัง่ และการนอนใหผู้ส้งูอายไุดพ้ึง่พาตนเองไดอ้ยา่งสะดวกสบายมากทีส่ดุ 
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    4) กจิกรรมเพือ่เตรยีมความพรอ้มดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ 
การจดัทําหรอืใชป้ระโยชน์จากกองทุนต่างๆ ทีส่่งผลต่อคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุ เช่น กองทุน
สะสมทรพัย ์กองทุนสวสัดกิารชุมชน และกองทุนสขุภาพตาํบล เป็นตน้ กองทุนเหล่าน้ีเป็นกลไก
ทีส่าํคญัในการจดัการทางการเงนิตอบสนองความตอ้งการดา้นเศรษฐกจิของผูส้งูอาย ุ
 ความต้องการของผู้สูงอายุมหีลากหลาย การที่จะทราบได้ว่าผู้สูงอายุมคีวามต้องการ
อย่างไรบ้างนัน้จงึจําเป็นต้องอาศยัการประเมนิความต้องการที่ครอบคลุมในลกัษณะองค์รวม 
(comprehensive geriatric assessment) ซึ่งสามารถกระทําได้โดยการประเมนิรายบุคคลจาก
การสมัภาษณ์ การสงัเกต เอกสารที่ได้บนัทกึไว ้และการตรวจร่างกาย เพื่อค้นหาปัญหาด้าน
ร่างกาย จิตใจ สงัคม และเศรษฐกิจ โดยครอบคลุมถึงการดูแลในครอบครวั การประเมิน
ความสามารถในการทําหน้าทีข่องตนเอง และความปรารถนาของผูส้งูอายุในอนาคต (Caprio & 
Williams, 2007: 41; ประนอม โอทกานนท,์ 2554: 139) 
 สรุป ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมอีายุเกินกว่าหกสบิปีบรบิูรณ์ขึ้นไป เป็นผู้ที่มกีาร
เปลีย่นแปลงทางร่างกาย จติใจ และสงัคม ผูสู้งอายุต้องการไดร้บัการตอบสนองความต้องการ
ดา้นร่างกาย ซึง่เปลีย่นหรอืแตกต่างกนัไปตามภาวะสุขภาพ ตอบสนองความตอ้งการดา้นจติใจ
โดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์ที่เปลีย่นแปลงง่าย การกลวัถูกทอดทิ้ง การขาดความเชื่อมัน่ใน
ตนเอง รวมถงึภาวะทีส่มัพนัธ์กบัโรค เช่น ซมึเศรา้ นอกจากนี้ ผูส้งูอายุยงัมคีวามต้องการดา้น
เศรษฐกจิ เกี่ยวกบัสถานะทางการเงนิของผูสู้งอายุ ท้งในเรื่องของการหารายได้ การมงีานทํา 
และการจดัการทรพัย์สินที่มีอยู่ รวมทัง้การตอบสนองความต้องการด้านสงัคมเพื่อช่วยให้
ผูส้งูอายไุมเ่กดิความรูส้กึดอ้ยคุณคา่ ทอ้แท ้หรอืสิน้หวงั 
 
นวตักรรม 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบันวตักรรม มดีงันี้  
 
1. แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบันวตักรรม 
แนวคิดทัว่ไปเกี่ยวกับนวตักรรมที่นําเสนอในที่นี้ ได้แก่ ความหมายของนวตักรรม 

ทฤษฎีนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรม และการบริหารนวัตกรรม 
รายละเอยีดมดีงันี้ 

 
1.1 ความหมายนวตักรรม 
นวตักรรม มาจากรากศพัท์ในภาษาลาตินว่า nova ซึ่งเขา้ใจกนัโดยทัว่ไปว่า

หมายถงึ การแนะนําสิง่ใหมห่รอืวธิกีารใหม ่โดย Ed Roberts ศาสตราจารยแ์หง่สถาบนั MIT ได้
นิยามว่า นวตักรรมเป็นการประดษิฐส์ิง่ใหม่ทีผ่นวกเขา้กบัการใชป้ระโยชน์ เป็นการผสมผสาน
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หรอืการสรา้งสรรค์ความรูท้ี่ไม่เคยมมีาก่อนเพื่อเพิม่คุณค่าใหก้บัผลติภณัฑ์ กระบวนการ หรอื
บรกิาร (Luecke, 2003: 2) Crossan & Apaydin (2010: 1155) ได้นิยามนวตักรรมในขอบเขต
กวา้ง โดยกล่าวว่า นวตักรรม หมายถงึ การผลติ ปรบัใช ้และการใชป้ระโยชน์จากความแปลก
ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม (value-added novelty) ในด้านเศรษฐกิจและสงัคม การฟ้ืนฟูและขยาย
ผลติภณัฑ์บรกิารและการตลาด การพฒันาวธิกีารใหม่ๆ ในการผลติ และการพฒันาระบบการ
จดัการแบบใหม่ ดงันัน้นวตักรรมจงึเป็นไดท้ัง้กระบวนการและผลลพัธ ์(both a process and an 
outcome) 

Tidd & Bessant (2013: 19) กล่าววา่ นวตักรรมเป็นกระบวนการในการเปลีย่น
โอกาสต่างๆ ที่มใีห้กลายเป็นความคดิใหม่ๆ และสามารถไปไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
สอดคล้องกบั พยตั วุฒริงค์ (2555: 14) ที่ได้นิยามว่า นวตักรรม คอื สิง่ใหม่ที่ไม่เคยมมีาก่อน
และตอ้งสามารถนํามาใชไ้ดจ้รงิเพือ่สรา้งประโยชน์ในเชงิเศรษฐกจิและสงัคม  

ส่วนกีรติ ยศยิ่งยง (2552: 7) อธิบายว่า นวตักรรมเป็นกระบวนสร้างสรรค ์
คดิคน้ พฒันาสามารถนําไปปฏบิตัจิรงิและมกีารเผยแพร่ออกสู่ชุมชน ในลกัษณะของใหม่ที่ไม่
เคยมมีาก่อน หรอืของเก่าที่มอียู่แต่เติม แต่ได้รบัการปรบัปรุงเสรมิแต่งพฒันาขึ้นไป ทําให้มี
มลูค่าทางเศรษฐกจิ ความหมายนี้เป็นไปในทํานองเดยีวกนักบันพดล เหลอืงภริมย ์(2557: 12) 
ที่กล่าวว่า นวตักรรม หมายถึง สิง่ที่มลีกัษณะเด่นใน 2 ประการ คือ ลกัษณะของความใหม ่
(degree of novelty) และมมีลูคา่ทางเศรษฐกจิสามารถนําไปใชใ้นเชงิพานิชย ์ 

ดังนั ้นจึงกล่าวได้ว่า นวัตกรรม  หมายถึง ความใหม่ ในเชิงผลิตภัณฑ ์
กระบวนการ หรอืบรกิารทีส่ามารถนําไปใชป้รบัปรุงการทาํงานใหด้กีวา่เดมิ เป็นประโยชน์ในเชงิ
พานิชย ์เศรษฐกจิและสงัคม  

ทฤษฎพีืน้ฐานทีช่ว่ยทาํความเขา้ใจนวตักรรมนัน้มคีอ่นขา้งหลากหลาย อยา่งไร
กด็ ีแต่ละทฤษฎนีัน้ต่างแสดงใหเ้หน็ว่า นวตักรรมคอืกุญแจสาํคญัทีช่่วยสรา้งความไดเ้ปรยีบใน
การแข่งขนัให้กับองค์การ (Crossan & Apaydin, 2010: 1154) ซึ่งมีจุดเน้นที่สําคัญคือ การ
บรหิารคนดว้ยสตปัิญญา ซึ่งเป็นการดําเนินการโดยสรา้งทศันคตเิชงิบวก อยากรูอ้ยากเหน็ มี
การคดิแบบญาณหยัง่รู ้มปีรชัญาและหลกัการทีถู่กตอ้ง นอกจากนัน้ยงัควรมกีารคดิเชงิกลยุทธ ์
เป็นระบบ และบรหิารคนดว้ยการสง่เสรมิสนบัสนุน โดยสรา้งความเขา้ใจและความผกูพนั  

 
1.2 ทฤษฎีนวตักรรม 
ทฤษฎสีาํคญัของการศกึษานวตักรรม ไดแ้ก่ ทฤษฎนีวตักรรมในแนววศิวกรรม 

ทฤษฎีนวตักรรมในแนวการตลาด ทฤษฎีนวตักรรมห่วงโซ่ความสมัพนัธ์ ทฤษฎีนวตักรรมใน
แนวเครอืข่ายเทคโนโลย ีและทฤษฎีนวตักรรมแนวเครอืข่ายทางสงัคม (นพดล เหลอืงภริมย์, 
2557: 47) 
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การศกึษานวตักรรมในแนววศิกรรมมจุีดเริม่ตน้จากการแกปั้ญหาดา้นวศิวกรรม 
การปรบัปรุงผลติภณัฑ ์และกระบวนการผลติ ดงันัน้นวตักรรมจงึขึน้อยู่กบัความสามารถในการ
วจิยัและพฒันาในระดบัพื้นฐานและการวจิยัในภาคอุตสาหกรรม นอกจากน้ีนวตักรรมยงัถูก
ขบัเคลื่อนจากวทิยาศาสตรเ์พือ่การผลติสนิคา้และบรกิาร จากนัน้จงึเป็นการพฒันากระบวนการ
ผลติสนิคา้และบรกิาร จนไดร้ะบบการผลติและการใหบ้รกิารทีม่มีาตรฐาน หวัใจของทฤษฎนีี้คอื
ความสามารถในทางวศิวกรรมโดยมปัีจจยัทีส่ง่ผลต่อการสรา้งนวตักรรมทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ทุนทาง
การเงนิ ทุนมนุษย ์และทุนทางกายภาพ 

สําหรบัทฤษฎีนวตักรรมในแนวการตลาดนัน้มองกลบักนั โดยเชื่อว่าในการ
สรา้งสรรคน์วตักรรมควรใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการของตลาด ซึง่จะเป็นขอ้มลูสาํคญัในการ
ปรบัปรุงผลติภณัฑห์รอืกระบวนการผลติมากวา่การใชเ้ทคนิคทางวศิวกรรม เน่ืองจากนวตักรรม
ที่เกิดขึ้นนัน้หากไม่ได้รบัการยอมรบัจากตลาดหรอืลูกค้าย่อมมีโอกาสน้อยมากที่จะประสบ
ความสําเรจ็ ดงันัน้ความต้องการของตลาดและขอ้มูลทางการตลาดจงึมอีทิธพิลสําคญัในการ
สรา้งสรรคน์วตักรรม ในสว่นของทฤษฎนีวตักรรมหว่งโซ่ความสมัพนัธน์ัน้เกดิขึน้จากการมองว่า
ความต้องการของตลาดมีกลไกที่ซับซ้อนและมีความสัมพันธ์กันละเอียดอ่อน การสร้าง
นวตักรรมให้ประสบความสําเรจ็นัน้นอกจากความตต้องการขอ้มูลการตลาดแล้วยงัครอบคลุม
ขอ้มลูเครอืขา่ยธุรกจิ ซึง่ไดแ้ก่ ขอ้มลูลูกคา้ ขอ้มลูผูส้ง่มอบวตัถุดบิ เครื่องจกั วสัดุและอุปกรณ์ที่
จาํเป็นตอ้งใชใ้นกระบวนการผลติ 

ทฤษฎีนวตักรรมในแนวเครอืข่ายเทคโนโลย ีไดใ้หอ้งค์ความรูส้ําคญัที่ว่า การ
สร้างนวตักรรมนัน้ต้องอาศยัการผสมผสานระหว่างทุนที่จบัต้องได้และจบัต้องไม่ได้ ได้แก่ 
เครอืข่ายเทคโนโลย ีโดยที่สําคญั ไดแ้ก่ ผูส้่งมอบสถาบนั/องคก์ารที่ใหค้ําปรกึษา สถาบนัวจิยั
ของรฐั มหาวทิยาลยั โดยหากได้มกีารแลกเปลี่ยนข้อมูลกนัระหว่างเครอืข่ายมากขึ้นเท่าใด 
โอกาสในการถ่ายทอดขอ้มลูนวตักรรมจะมเีพิม่ขึน้ เครอืขา่ยเหล่าน้ีจะเชือ่มโยงเทคนิคทางวศิกร
รมและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการตลาด ทาํใหซ้ึง่ช่วยใหอ้งคก์ารมคีวามสามารถในการดดูซบั
ขอ้มลูทางนวตักรรมไดเ้พิม่สงูขึน้  

สว่นของทฤษฎนีวตักรรมในแนวเครอืขา่ยทางสงัคมนัน้เชือ่วา่ความรูท้ีฝั่งตวัอยู่
ในโครงสรา้งความสมัพนัธ์ การสื่อสาร และการถ่ายทอดความรูผ้่านขบวนการทางสงัคมนัน้มี
อิทธิพลต่อการสร้างนวตักรรม ดงันัน้ความสามารถในการสร้างนวตักรรมจึงขึ้นอยู่กับการ
ผสมผสานของทุนทีจ่บัต้องได ้เช่น ทุนทางการเงนิ ทุนทางกายภาพ ทุนทางทรพัยากรมนุษย ์
และทุนที่จบัต้องไม่ได้ในรูปแบบของทุนทางสงัคม เช่น ความไว้วางใจ ความเคารพนับถือ 
ความสมัพนัธก์นัในระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้ความสมัพนัธท์ัง้ในอดตีและปัจจุบนัของชุมชน
และสงัคมทีเ่ป็นบรบิทนกันวตักรรม (นพดล เหลอืงภริมย,์ 2557: 54) 
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1.3 ประเภทนวตักรรม 
นวัตกรรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (product 

innovation) นวัตกรรมกระบวนการ (process innovation) และนวัตกรรมบริการ (service 
innovation) (Tidd & Bessant, 2013: 23; ศุภชัย หล่อโลหการ และคณะ, 2553: 3; นพดล 
เหลืองภิรมย์, 2557: 15; ยุทธชัย ฮารบีิน สมนึก เอื้อจิระพงษ์พนัธ์ และสุนันทา เสียงไทย, 
2559: 81)  

นวตักรรมผลิตภัณฑ์ คือ การพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบ
เทคโนโลยหีรอืวธิกีารใช ้อยูใ่นรปูของสนิคา้หรอืผลติภณัฑ ์โดยเฉพาะสนิคา้อุปโภคบรโิภค เช่น 
สนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ใหม่ที่ไม่เคยมมีาก่อนในตลาด สนิค้าหรอืผลติภณัฑ์เดมิที่ได้พฒันาให้มี
ความโดดเด่นแตกต่างไปจากสนิคา้อื่น และสนิคา้หรอืผลติภณัฑท์ีไ่ดม้กีารปรบัปรุงจากของเดมิ
ใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ เป็นต้น ผลงานเชงินวตักรรมผลติภณัฑ์ทีเ่หน็ไดช้ดัเจน
คอื การสรา้งมูลค่าเพิม่ และผลงานหรอืสทิธบิตัรของผลติภณัฑ์ที่ได้จากการใช้ความรู ้ทกัษะ 
หรอืประสบการณ์ในการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยเีพือ่พฒันาผลติภณัฑ ์ 

นวตักรรมผลติภณัฑ์มุ่งเน้นการปรบัปรุงผลติภณัฑ์ที่ผลติเชงิพาณิชย์ให้ดขีึ้น
หรอืเป็นสิง่ใหมใ่นตลาด โดยเป็นสิง่ใหมท่ีม่ขี ึน้เพือ่องคก์าร ประเทศ หรอืแมแ้ต่ประโยชน์ต่อโลก 
ดงัตวัอย่างนวตักรรม “กะลายางยดื” ทีส่ามารถนํามาพฒันาเป็นผลติภณัฑท์ีน่อกจากจะสามารถ
ช่วยในการป้องกนัหรอืฟ้ืนฟูภาวะขอ้ตดิแขง็ กลา้มเนื้อ ฝ่อลบีในผูสู้งอายุทีม่ภีาวะตดิบา้นหรอื
ตดิเตยีงแลว้ ยงัถอืเป็นการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ในทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ เป็นการสง่เสรมิ
สุขภาพของผู้สูงอายุ บําบดั รกัษาผูป่้วยที่สอดคล้องกบัวถิชีวีติและวถิชีุมชน (องค์อร ประจนั
เขตต,์ 2557: 37) 

นวตักรรมกระบวนการเป็นรูปแบบของนวตักรรมที่มกีารปรบัเปลี่ยนแนวทาง 
กระบวนการ หรอืวธิกีารที่แตกต่างไปจากเดมิ เช่น การผลติแบบทนัเวลาพอด ี(just in time: 
JIT) การบรหิารงานคุณภาพองค์รวม (total quality management: TQM) และระบบพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์(E- commerce) ทีช่่วยลดความจําเป็นในการจดัการเอกสารของภาคธุรกจิ เป็น
ตน้ กล่าวไดว้่า นวตักรรมกระบวนการนัน้มเีป้าหมายสาํคญัคอื การลดตน้ทุน เพิม่ผลผลติ และ
ยกระดบัคุณภาพของผลติภณัฑ ์นํามาซึง่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคก์าร (นพพร ศรวี
รวไิล อดศิร ณ อุบล และจริพล จริะไกรศริ,ิ 2555: 128)  

สว่นนวตักรรมบรกิารนัน้เป็นการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่โดยมุ่งเน้นการปรบัปรุงการ
บรกิารให้ดขีึ้น ซึ่งอาจรวมถงึการพฒันาบรกิารใหม่ให้กบัธุรกจิ ได้แก่ การสรรหา คดิคน้ และ
การปรบัปรุงการบรกิารที่แตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอื่น (Agarwal & Selen, 2011: 1171) 
นวตักรรมบรกิารยงัรวมถงึการเพิม่บรกิารเสรมิใหก้บับรกิารหลกั โดยมุ่งนําเสนอผลประโยชน์
ใหก้บัลกูคา้เป็นสาํคญั (Marcel, 2001: 522)  
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1. 4 การสร้างและบริหารนวตักรรม 
การสรา้งนวตักรรมเริม่ตน้จากความเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัธุรกจิ (known your 

business) โดยเฉพาะความตอ้งการของลกูคา้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัคูแ่ขง่ และความรูเ้กีย่วกบัขดี
ความสามารถขององคก์าร (เสน่ห ์จุย้โต, 2558: 177) จากนัน้จงึใชก้ารบรหิารงานแบบ 3D เพื่อ
สรา้งนวตักรรม ไดแ้ก่ First Dimension คอื การรายงานผลที่ด ีSecond Dimension คอื ต้องมี
การพูดคุย เจรจาต่อรอง และการร่วมมอืกนัอย่างและต่อเน่ือง และ Third Dimension คอื การ
บรหิารการเปลีย่นแปลง ยกเลกิการบรหิารแบบเดมิ  

ทัง้นี้ ในการสรา้งนวตักรรมให้ประสบความสําเรจ็นัน้จําเป็นต้องอาศยัทมีงาน
ขา้มสายงาน (cross boundary task forces) เข้าร่วมทํางาน เพื่อก่อให้เกิดการเรยีนรู้ร่วมกนั
ขา้มสายงาน เกดิการถ่ายโอนความรู ้และการเรยีนรูโ้ดยทมี สมาชกิในทมีนําทกัษะทีม่ขีองแต่ละ
คนมาเสรมิกนั ทํางานด้วยมเีป้าหมายร่วมกนั และมคีวามรบัผดิชอบร่วมกนัในฐานะส่วนหน่ึง
ของทีม การบรหิารนวตักรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ตวัแบบ ได้แก่ ตวัแบบแรงผลกัดนั
นวตักรรม ตวัแบบกระบวนการพฒันานวตักรรม และตวัแบบกระบวนการบรหิารนวตักรรม ดงัน้ี 
(Tidd & Bessant, 2013: 21; เสน่ห ์จุย้โต, 2558: 301; ดวงกมล วลิาวรรณ, 2554: 1-16) 

 ตัวแบบแรงผลักดันนวัตกรรม มีแนวคิดพื้นฐานที่ว่า “แรงผลักผลักดันที่
ก่อให้เกดินวตักรรม ประกอบด้วยแรงผลกัดนัจากเทคโนโลย ี(technology push) แรงผลกัดนั
จากอุปสงค ์(demand push) และแรงผลกัจากเครอืขา่ย (network push)” การบรหิารนวตักรรม
แรงผลกัดนัจากเทคโนโลย ีเป็นการพฒันานวตักรรมทีม่พีืน้ฐานอยู่บนงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เริม่ต้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วผลักดนัให้เกิดนวตักรรมออกสู่ตลาด 
ในขณะที่การบรหิารนวตักรรมแรงผลกัดนัจากอุปสงค์มุ่งเน้นการสรา้งสรรค์นวตักรรมขึน้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาด อาศยัความต้องการของผู้บรโิภคมาเป็นโอกาสในการสรร
สร้างนวัตกรรม การบริหารนวัตกรรมแรงผลักดันจากเครือข่ายนัน้เป็นการมุ่งเน้นการใช้
ประโยชน์จากการพึง่พาทรพัยากรภายนอกองคก์ารโดยการมองหาแนวคดิหรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ 
จากมหาวทิยาลยั สถาบนัวจิยั องคก์ารภาครฐั และองคก์ารเอกชน แทนทีจ่ะทําการคน้ควา้วจิยั
และดาํเนินการพฒันานวตักรรมของตนเองทุกขัน้ตอน ตวัแบบกระบวนการพฒันานวตักรรมนัน้
กล่าววา่ การบรหิารนวตักรรมประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ดงันี้ (เสน่ห ์จุย้โต, 2558: 301) 

 1) ขัน้ความคดิและการคน้พบ ถอืเป็นจุดเริม่ตน้ของการสรา้งนวตักรรม 
โดยมกัเกดิขึน้จากความคดิสรา้งสรรคแ์ละการวจิยั โดยเฉพาะองคก์ารภาคเอกชนทีม่กีารลงทุน
ดา้นการวจิยัและพฒันา ซึง่สามารถทาํใหเ้กดินวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง 

 2) ขัน้การพฒันา เป็นการพฒันาความคดิที่มขีึน้ไปสู่การสรา้งต้นแบบ
สนิคา้ทีส่ามารถใชง้านไดจ้รงิ 

 3) ขัน้การออกแบบ มุง่เน้นการออกแบบรายละเอยีดของสนิคา้หรอืการ
พฒันาตน้แบบไปสูส่นิคา้ทีจ่ะนําออกสูต่ลาด ทัง้ขนาด รปูรา่ง และวสัดุทีใ่ช ้ 
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 4) ขัน้การวางแผนการผลติ เป็นการวางแผนการผลติในเชงิพาณิชย ์
โดยการพจิารณาว่าจะผลติเองทัง้หมดหรอืจะจ้างทําส่วนประกอบบางอย่าง รวมทัง้การจดัหา
วตัถุดบิ แรงงาน อุปกรณ์ เครือ่งจกัร และกระบวนการผลติทีเ่หมาะสม 

 5) ขัน้การทดสอบสนิค้า เป็นการนําสนิค้าที่ได้จากการผลติมานําร่อง 
ทดสอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่การนําออกสูต่ลาดนัน้จะไมม่อุีปสรรค 

 6) การนําสนิคา้ออกสู่ตลาด เป็นการผลติในเชงิพาณิชย ์นําสนิคา้ออก
วางตลาด โดยควรมกีารวางแผนการตลาด การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การสง่เสรมิการขาย และ
การกาํหนดชอ่งทางการจาํหน่าย 

ขณะทีต่วัแบบกระบวนการบรหิารนวตักรรมตอ้งการแสดงใหเ้หน็วา่ การบรหิาร
นวตักรรมประกอบด้วยกระบวนการที่ต่อเนื่องกนั สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะ
ค้นหา (search) ระยะคดัเลือก (select) ระยะการนําไปปฏิบัติ (implement) และระยะดกัจบั 
(capture) รายละเอยีดมดีงันี้ (ดวงกมล วลิาวรรณ, 2554: 1-16)  

  1) ระยะคน้หา คอื ระยะเริม่ต้นทีต่อ้งมกีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้
ภายนอกและภายในของธุรกจิ เพือ่คน้หาหรอืระบุสญัญาณทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ ปัจจยั หรอื
แนวโน้มต่างๆ ที่มศีกัยภาพพอทีจ่ะเปลีย่นแปลง เช่น เทคโนโลย ีกฎหมายหรอืระเบยีบต่างๆ 
กจิกรรมของคูแ่ขง่ขนั และความตอ้งการของตลาด เป็นตน้  

  2) ระยะคดัเลอืก คอื ขัน้ตอนการเลอืกสิง่ที่จะต้องทําและเหตุผลของ
การทํานวตักรรม โดยพจิารณาจากสิง่ที่เป็นขอ้ค้นพบจากระยะค้นหา ความสามาถหลกัของ
องคก์าร และความเหมาะสมของธุรกจิโดยรวม 

  3) ระยะการนําไปปฏบิตั ิคอื ระยะทีไ่ดม้กีารปรบัความคดิทีม่ศีกัยภาพ 
(potential ideas) ใหเ้กดิขึน้จรงิ (reality) เช่น ผลติภณัฑ์ใหม่ กระบวนการทํางานใหม่ บรกิาร
ใหม่ และรูปแบบธุรกิจใหม่ เป็นต้น ในระยะนี้จําเป็นต้องอาศยัความรู้ต่างๆ เขา้มาใช้ในการ
ดําเนินการเพื่อจะช่วยให้แน่ใจว่านวตักรรมนัน้มคีวามเป็นไปได้ทางเทคนิค เทคโนโลย ีและ
การตลาดหรอืไม่ ในระยะนี้ยงัครอบคลุมการนําทรพัยากรต่างๆ เขา้ใช้ในการดําเนินงาน และ
การบรหิารการเปลีย่นแปลง 

  4) ระยะดกัจบั คอื ระยะทีใ่ชป้ระโยชน์คุณค่าต่างๆ ทีไ่ดจ้ากนวตักรรม 
เช่น การลดต้นทุน ส่วนแบ่งทางการตลาด และกําไร เป็นต้น นอกจากนี้ ประโยชน์ที่ได้จาก
นวตักรรมยงัรวมถึงแรงกระตุ้นที่ทําให้เกิดการเริม่ต้นกระบวนการบรหิารนวตักรรมใหม่ ถ้า
นวตักรรมนัน้ไม่ประสบความสําเรจ็ บทเรยีนที่ได้จะถูกนํามาใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการปรบัปรุงใน
กระบวนการรอบใหมต่่อไป 

สรุป นวตักรรม หมายถึง ความใหม่ในเชิงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการที่
สามารถนําไปใช้ปรบัปรุงการทํางานให้ดกีว่าเดมิ เป็นประโยชน์ในเชงิพานิชย์ เศรษฐกจิและ
สงัคม นวตักรรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ นวตักรรมผลติภณัฑ์ นวตักรรมกระบวนการ 
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และนวตักรรมบรกิาร ในการสรา้งและบรหิารนวตักรรมนัน้จาํเป็นตอ้งเขา้ใจปัจจยัต่างๆ ทีส่ง่ผล
ต่อธุรกจิ โดยเฉพาะความต้องการของลูกคา้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัคู่แข่ง และความรูเ้กี่ยวกบัขดี
ความสามารถขององค์การ ธุรกิจสามารถนําแนวทางการบริหารนวัตกรรมตามตัวแบบ
แรงผลกัดนันวตักรรม ตวัแบบกระบวนการพฒันานวตักรรม หรอืตวัแบบกระบวนการบรหิาร
นวตักรรมเขา้มาปรบัใชเ้พือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

 
นวตักรรมบริการ 
 แนวคดิเกี่ยวกบัธุรกจิบรกิาร ความหมายและองค์ประกอบของนวตักรรมบรกิาร และ
การสรา้งนวตักรรมบรกิาร มดีงันี้ 
 

1. แนวคิดเก่ียวกบัธรุกิจบริการ 
ความหมายของธุรกิจบรกิารสามารถพิจารณาได้จากความหมายของคําว่า 

“บรกิาร หรอื service” ซึง่หมายถงึ กจิกรรมของการสง่มอบสนิคา้ทีไ่มม่ตีวัตน เพือ่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของผูร้บับรกิารจนนําไปสู่ความพงึพอใจ (กตญัญู หริญัญสมบูรณ์, 2557: 1; ชยั
สมพล ชาวประเสรฐิ, 2553: 18) โดยที่ ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2553: 18) ได้แสดงให้เห็น
ความหมายของคาํสาํคญัต่างๆ ดงักล่าว ดงันี้ 

1.1 กจิกรรมของการส่งมอบ หมายถงึ การดําเนินการหรอืการกระทํา
ใดๆ ของธุรกจิเพือ่ใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัการตอบสนองตามความตอ้งการ  

1.2 สนิคา้ทีไ่ม่มตีวัตน หมายถงึ บรกิารทีเ่กดิจากกจิกรรมการส่งมอบ 
เชน่ คาํปรกึษา การรบัประกนั การใหบ้รกิารความบนัเทงิ และการใหบ้รกิารทางการเงนิ เป็นตน้ 

1.3 ความต้องการของผู้รบัริการ หมายถึง ความจําเป็นและความ
ปรารถนาของผูร้บับรกิารทีค่าดหวงัว่าจะไดจ้ากบรกิารนัน้ๆ เช่น ตอ้งการไดร้บัประทานอาหาร
ทีอ่รอ่ย บรรยากาศด ีและมเีสยีงดนตรขีบักล่อม เป็นตน้ 

1.4 ความพึงพอใจ หมายถึง การที่ผู้รบับรกิารได้รบักิจกรรมการส่ง
มอบทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการจนเป็นทีน่่าพอใจ 
 จากความหมายข้างต้นนี้จึงทําให้สรุปได้ว่า ธุรกิจบรกิาร หมายถึง ธุรกิจที่
เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมการส่งมอบสนิคา้ทีไ่ม่มตีวัตนเพื่อตอบสนองความต้องการและสรา้งความ
พึงพอใจให้กบัลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกบันิยามที่สํานักงานส่งเสรมิและสนับสนุนวชิาการ 1-12 
(2556: 9) ได้ใหไ้วว้่า ธุรกจิบรกิาร หมายถงึ ธุรกจิที่ดําเนินกจิกรรมใหบ้รกิารในรูปแบบต่างๆ 
พร้อมทัง้เสนอขายบรกิารนัน้ให้กับผู้บรโิภคเพื่อความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความ
สนุกสนานบันเทิง ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค โดยผู้
ใหบ้รกิารจะเรยีกค่าบรกิารเป็นค่าตอบแทน ธุรกจิบรกิารเป็นธุรกจิทีต่อ้งใชบุ้คลากรเป็นหลกัใน
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การประกอบธุรกจิ โดยใชพ้นกังานในการเสนอและสง่มอบบรกิาร เช่น การใหบ้รกิารทางทนัตก
รรม ต้องอาศยัทนัตแพทย์เป็นผู้ให้บรกิารหลกั การให้บรกิารนวดสปาร์ ต้องอาศยัผู้ที่มคีวาม
เชีย่วชาญดา้นสปารแ์ละการนวด และการใหบ้รกิารรา้นตดัผม ตอ้งอาศยัชา่งตดัผมเป็นผูส้ง่มอบ
บรกิาร เป็นต้น ธุรกิจบรกิารจงึเป็นธุรกิจที่อาศยัผู้ให้บรกิารที่มคีวามชํานาญเฉพาะด้านที่มี
ความรูใ้นตวับรกิารทีใ่หเ้ป็นอยา่งด ี(สาํนกังานสง่เสรมิและสนบัสนุนวชิาการ 1-12, 2556: 10) 

 
2. ความหมายและองคป์ระกอบของนวตักรรมบริการ 
นวัตกรรมบริการ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาบริการหรือ

กิจกรรมใหม่ๆ โดยบูรณาการศักยภาพการจดัการและการสร้างปฎิสมัพันธ์กับลูกค้าเพื่อ
ก่อใหเ้กดิคุณค่าของการบรกิาร ตอบสนองความตอ้งการอนัหลากหลายของลูกคา้ และยกระดบั
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลของการบรกิารเพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ให้กบัธุรกิจ (Bitner, Ostrom, & 
Morgan, 2008: 69; Lusch & Nambisan, 2015: 161; วลยัลกัษณ์ รตันวงศ ์ณฐัธดิา สวุรรณโณ 
และธรีศกัด ิจนิดาบถ, 2557: 129; ชชัพล ทรงสนุทรวงศ,์ 2559: 15) 

den Hertog (2000: 495) นําเสนอองคป์ระกอบทีส่าํคญัของนวตักรรมบรกิาร 4 
ประการ ไดแ้ก่ การคดิใหม่ดา้นบรกิาร การสรา้งปฏสิมัพนัธ์ระหว่างลูกคา้ กระบวนการใหม่ใน
การสง่มอบบรกิาร และเทคโนโลยใีหมเ่พือ่สนบัสนุนการใหบ้รกิาร ดงัภาพที ่2.1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 องคป์ระกอบของนวตักรรมบรกิาร  
ท่ีมา : Adapted from den Hertog, 2000: 495 
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  รายละเอยีดของแต่ละองคป์ระกอบ มดีงันี้  
1) แนวคดิใหม่ด้านการบรกิาร (new service concept) คอื การเสนอ

คุณค่าใหม่ในการบรกิาร ดว้ยการปรบัปรุง การพฒันาสรา้งสรรคบ์รกิารรปูแบบใหม่ ดงัตวัอย่าง
ของเซาท์เวสต์ แอร์ไลน์ (Soutwest Airlines) นําเสนอคุณค่าในด้านนวตักรรมให้กับลูกค้า 
ได้แก่ ราคาตัว๋ที่ถูก การใหบ้รกิารเที่ยวบนิถี่ และความสนุกสนานจากการใชบ้รกิาร (Luecke, 
2003: 10) ตัวอย่างผลงานวจิยัของทศพร บุญวชัราภัย, วโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์ และขวญัฤด ี
ตันตระบัณฑิตย์ (2559: 1250) แสดงให้เห็นว่าแนวคิดใหม่ด้านการบริการนั ้นถือเป็น
องคป์ระกอบหลกัของนวตักรรมบรกิารดงักรณีของโรงแรมบูตกิไทย โดยพบว่าโรงแรมบูตกิไทย
ส่วนใหญ่ไดส้รา้งบรกิารเฉพาะทีมุ่่งเน้นความประทบัใจทีเ่หนือความคาดหมายใหแ้ก่ลูกคา้ทีม่า
ใชบ้รกิาร ได้แก่ การเสรฟิอาหารเชา้ตามความต้องการของลูกคา้และตามวตัถุดบิที่มใีนแต่ละ
ฤดูกาล และการสรา้งกจิกรรมให้ลูกคา้ที่มาใชบ้รกิารได้เรยีนรูแ้ละมกีจิกรรมร่วมกนั เช่น การ
สอนทําอาหาร การสอนทําขนมไทย การสอนทําสบู่ การแข่งกนักินเผด็ การแบ่งทีมเล่นเกม 
ต่อยมวย สอนเตะตระกรอ้ การพาไปเดนิเที่ยว การนิมนต์พระมาสอนธรรมะและฝึกนัง่สมาธ ิ
และการพาไปไหวพ้ระเก้าวดั เป็นต้น แนวคดิใหม่ในการใหบ้รกิารดงักล่าวนี้เป็นการเปิดพื้นที่
เชิงสร้างสรรค์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการได้สร้างสัมพันธ์ที่ดี แบ่งปันความรู้ และ
แลกเปลีย่นประสบการณ์รว่มกนั  แนวคดิใหม่ถอืเป็นความคดิสรา้งสรรคน์ี้ไดท้าํใหเ้กดิการสรา้ง
ความหมายใหม่จากกิจกรรมต่างๆ ที่กระทําร่วมกัน ดงันัน้จึงกล่าวได้ว่า นวตักรรมบรกิาร
เกดิขึน้จากความคดิสรา้งสรรคร์ว่มกนัระหวา่งผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารนัน่เอง  

2) การสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัลูกคา้ (new client interface) คอื นวตักรรม
บริการเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้รบับริการ ดังเช่น เดลล ์
คอมพวิเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ (Dell Computer Corporation) สรา้งความได้เปรยีบในการแข่งขนั
โดยการสรา้งนวตักรรมที่ยกเลกิการขายผ่านคนกลาง มกีารขายคอมพวิเตอร์ที่ปรบัแต่งตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ และขายใหก้บัลกูคา้โดยตรง รวมทัง้ไดม้กีารนํานวตักรรมในการบรหิาร
ห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิดการส่งมอบสนิค้าให้กบัลูกค้าที่รวดเรว็และมปีระสทิธผิลมากยิง่ขึ้น 
(Luecke, 2003: 10) นอกจากนี้ องคก์ารสามารถสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัลูกคา้โดยอาศยักลยทุธก์าร
จดัการลูกคา้สม้พนัธ ัดงัผลการวจิยัของวรรีตัน์ ดวงขจร และบุญฑวรรณ วงิวอน (2558: 8) ที่
พบว่า กลยุทธ์การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์มอีทิธพิลทางตรงต่อนวตักรรมบรกิาร ช่วยใหอ้งค์การ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์
กระบวนการใหม่ๆ  ใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ไดด้ยีิง่ขึน้ กลยทุธด์งักล่าว ไดแ้ก่ 

  - การแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ลูกค้าทราบผ่านจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Mail) การสง่ขอ้ความผา่นทางโทรศพัทม์อืถอื (SMS) และการสง่ขอ้ความผา่น
ไลน์ (Line)  
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  - การแจ้งรบัชําระเงนิผ่านระบบบารโ์คต้ การส่งขอ้ความผ่าน
ทางโทรศพัทม์อืถอืและไลน์  

  - การสื่อสารกับลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยมีฐานข้อมูล
เกีย่วกบัลกูคา้ทีถู่กตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

  - การสอบถามความคดิเหน็ของลูกค้าด้านการให้บรกิาร การ
สือ่สารทีถู่กตอ้งแม่นยาํ การตอบขอ้ซกัถามดว้ยความสุภาพและใหเ้กยีรต ิและการแกไ้ขปัญหา
ลกูคา้ 

  - โปรแกรมสรา้งสมัพนัธ์ เช่น การสื่อสารด้วยการจดักจิกรรม
การตลาด การออกบู๊ทพบปะลูกคา้และตดิตามดูแลผลอย่างต่อเนื่อง และการมอบรางวลัและให้
สว่นลดจากการใชบ้รกิารในชว่งเทศกาล เป็นตน้  

3) กระบวนการใหม่ในการส่งมอบบริการ (new service delivery 
system) คอื กระบวนการทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสามารถในระบบการจดัการขององคก์ารใหม่ 
เช่น การจดัการทรพัยากรมนุษย ์การพฒันาทกัษะ ความสามารถ และเจตคตใินการบรกิารของ
พนักงาน เป็นต้น โดย กตัญญู หิรญัญสมบูรณ์ (2557: 13) เห็นว่า การเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการบรกิารนอกจากผู้ให้บรกิารต้องมคีวามสามารถทางเทคนิคในการปฏิบตัิงานให้
สําเรจ็ลุล่วงแล้ว ผู้ให้บรกิารควรมมีนุษยสมัพนัธ์ที่ด ีให้บรกิารลูกค้าด้วยความเอาใจใส่และมี
น้ําใจ เน้นมารยาททีด่แีละใหเ้กยีรต ิและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดอ้ย่างนุ่มนวลดว้ยใจ
คอที่เยือกเย็นและมีเหตุผล ความสามารถของระบบการจดัการที่ได้มีการมุ่งเน้นการปรบั
พฤตกิรรมการใหบ้รกิารจะนําไปสูก่ารบรกิารแก่ลกูคา้ทีม่คีวามแตกต่างและเหนือกวา่คูแ่ขง่ขนั 

4) เทคโนโลยีในการให้บริการ (technological option) คือ การใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังตัวอย่างของการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บรกิารของซิปคาร์ (Zipcar) โดยซิปคาร์ได้สร้าง
ทางเลอืกใหม่ในการเป็นเจา้ของรถยนต์ ใหบ้รกิารเช่ารถยนต์ตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อใชเ้ดนิทาง
ไปกลบัในระยะทางทีไ่ม่ไกลมากนัก เมื่อมลีูกคา้ต้องการใชบ้รกิารเพื่อขบัไปแถบชานเมอืงหรอื
ซือ้ของใชป้ระจาํสปัดาห ์ลูกคา้สามารถจองรถผ่านเวปไซต์ แลว้เดนิทางไปรบัรถทีส่าขาซึง่มอียู่
หลายแหง่ การคดิราคาจะคาํนวณตามเวลาทีใ่ชแ้ละระยะทางทีข่บั (Luecke, 2003: 10) 
  นวตักรรมนบัเป็นกุญแจสาํคญัสาํหรบัองคก์ารธุรกจิในการแสวงหาผลประโยชน์
หรอืโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อสรา้งธุรกจิและบรกิารที่มคีวามแตกต่างจากคู่แข่ง 
(Guidice, Heames, & Wang, 2009: 143) ในแง่ของโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงทางลกัษณะ
ประชากรไทยทีก่ําลงักา้วสูส่งัคมผูส้งูอายุนัน้อาจทาํใหเ้กดิทศิทางการใหบ้รกิารของธุรกจิบรกิาร
สาํหรบัผูสู้งอายุ ซึ่งถอืว่าเป็นนวตักรรมบรกิารสําหรบัผูสู้งอายุในอนาคตใน 4 ดา้น (สํานักงาน
สง่เสรมิและสนบัสนุนวชิาการ 1-12, 2556) ไดแ้ก่  
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    1) นวตักรรมบรกิารสาํหรบัผูส้งูอายดุา้นกฎหมาย ซึง่เป็นการใหบ้รกิาร
ในลกัษณะของตวัแทนผู้สูงอายุในการดําเนินการทางกฎหมาย บรกิารกฎหมายรองรบัธุรกิจ
การเงนิซึง่บรหิารจดัการเปลีย่นจากเงนิบําเหน็จเป็นการจ่ายรายเดอืน/รายปีใหแ้ก่ผูส้งูอายุ เพื่อ
ไมใ่หเ้งนิกอ้นทีไ่ดร้บัถูกใชจ้า่ยหมดในระยะเวลาอนัสัน้ 
    2) นวตักรรมบรกิารสาํหรบัผูส้งูอายุดา้นทีอ่ยู่อาศยั เช่น การออกแบบ
ด้านและสิ่งแวดล้อมสําหรบัผู้สูงอายุในลักษณะ universal design บริการปรบัปรุงโยกย้าย
เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านที่ปลอดภยัและราคาเหมาะสม บรกิารออกแบบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
ดํารงชวีติประจําวนั บรกิารดูแลทีบ่้านโดยใชร้ะบบไอทเีพื่อดูแลความสะอาดและปลอดภยัโดย
เชื่อมต่อหน่วยงานรกัษาความปลอดภัยใกล้บ้าน บรกิารจําหน่ายอุปกรณ์หรอืเครื่องมอืที่ใช้
สาํหรบัเพิม่ความสะดวกสบายทีบ่า้น และบรกิารสถานทีพ่กัอาศยัแบบหอ้งชุดสาํหรบัผูส้งูอายุมี
พีเ่ลีย้งประกอบกจิกรรมรว่มกนัสาํหรบัผูพ้กัอาศยั 
    3) นวตักรรมบรกิารสําหรบัผู้สูงอายุด้านสุขภาพ เช่น บรกิารคลินิก
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเฉพาะทางครบวงจร บรกิารดูแลผู้สูงอายุในระยะสุดท้ายอย่างครบวงจร 
บรกิารจดัส่งอาหารปรุงสําเรจ็ที่ถูกต้องตามหลกัโภชนาการ ธุรกจิบรกิารด้านนันทนาการครบ
วงจร การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยหรอืผู้สูงอายุในระยะพกัฟ้ืนที่บ้าน บรกิารออกแบบ
เครือ่งแต่งกายทีเ่หมาะสมกบัวยัและสุขภาพของผูส้งูอายุ และบรกิารทีพ่กัแบบกลุ่มซึง่ใหบ้รกิาร
กบัผูส้งูอายทุีม่อีาการป่วยของโรคความจาํเสือ่ม 
    4) นวตักรรมบรกิารสําหรบัผูสู้งอายุด้านสงัคม เช่น สายด่วนผูสู้งอาย ุ
บรกิารจดัหาเพื่อนสําหรบัผู้สูงอายุ ธุรกิจจดัหางานสําหรบัผู้สูงอายุ บรกิารท่องเที่ยวสําหรบั
ผูส้งูอาย ุธุรกจิบรกิารรถ taxi สาํหรบัผูส้งูอาย ุและธุรกจิพีเ่ลีย้งผูส้งูอายดุา้นนนัทนาการ 

นวัตกรรมของบริการคือสิ่งใหม่ของบริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กๆ น้อยๆ โดยนวัตกรรมที่
เปลีย่นแปลงไปอย่างสิน้เชงิ (major or radical innovations) นัน้เป็นสิง่ใหม่ทีไ่ม่เคยมมีาก่อนใน
ตลาด เช่น ในยุคสมยัทีเ่พิง่จะมบีรกิารสื่อโทรทศัน์เกดิขึน้ครัง้แรกในโลก การไปรษณียไ์ทยยุค
แรกเริม่ และการใหบ้รกิารทางการแพทยเ์ทีย่งคนืของโรงพยาบาลเจา้พระยา เป็นตน้ นวตักรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชงินี้มกัได้รบัอทิธพิลจากการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเกดิขึ้น
จากสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ และทําให้เกิดแบรนด์ใหม่ๆ ขึ้นใน
ตลาดอยา่งมากมาย (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2013: 224) 

ธุรกจิแรกเริม่ (start-up business) เป็นอกีลกัษณะหนึ่งของนวตักรรมการเสนอ
บรกิาร กล่าวคอื ธุรกจิประเภทนี้จะนําเสนอบรกิารทีใ่นตลาดมอียู่แลว้ เพยีงแต่ไดส้รา้งบรกิารที่
แตกต่างออกไปเพื่อตอบสนองความจําเป็นของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การให้บรกิาร
ธุรกรรมทางการเงนิออนไลน์ การเปิดศูนย์สุขภาพดีของโรงพยาบาลเพื่อส่งเสรมิสุขภาพที่
นอกเหนือจากการตรวจวนิิจฉัยและการรกัษาเป็นหลกั บรกิารเปิดประตูโดยสารจากตวัอาคารผู้
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ถงึยงัเครื่องบนิโดยตรงของสายการบนิแทนการใชร้ถรบัส่ง เป็นต้น การนําเสนอบรกิารใหม่ๆ 
ยงัสามารถทําไดโ้ดยการขยายสายการใหบ้รกิาร (service-line extension) ดงัเช่น การเพิม่เมนู
ใหม่ๆ ของร้านอาหาร การเปิดเส้นทางการบินใหม่ การเพิ่มบรกิารของบรษิัทที่ปรกึษาด้าน
กฎหมาย และการเปิดหลกัสตูรใหมข่องมหาวทิยาลยั เป็นตน้  

นอกจากนี้ การปรบัปรุงบรกิาร (service improvement) เช่น การปรบัปรุงการ
ให้บรกิารที่รวดเรว็ขึ้น การขยายเวลาการให้บรกิาร และการให้บรกิารไวไฟอินเตอร์เน็ตของ
รา้นอาหาร เป็นต้น รวมทัง้มกีารเปลี่ยนแปลงสไตล์ (style changes) ของการให้บรกิาร เช่น 
การเปลีย่นแปลงโทนสรีา้นอาหารเพิม่คุณค่าทางอารมณ์ใหก้บัลูกคา้ การปรบัโลโกข้องแบรนด ์
แลละการปรบัปรุงเวปไซต์ เป็นตน้ นวตักรรมบรกิารทีอ่ยู่ในกลุ่มนี้ถอืเป็นการเปลีย่นแปลงการ
เสนอบรกิารเพยีงเลก็น้อย  

 
3. การสร้างนวตักรรมบริการ 
การสร้างนวัตกรรมบริการควรให้ความสําคัญกับกระบวนการที่สนับสนุน

ใหบ้รกิารเกดิขึน้ โดยการคดิอย่างรอบคอบในทุกขัน้ตอนที่จะเริม่ดําเนินการและใหบ้รกิารจรงิ 
โดยอาศัยการขยายขอบเขตบริการผ่านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการเสริมสร้าง
วฒันธรรมนวตักรรมบรกิาร รายละเอยีดดงันี้ 

 
   3.1 การขยายขอบเขตบริการผา่นการบริหารทรพัยากรมนุษย ์

มาโคโตะ ยซููอ ิ(Makoto Usui) ในหนงัสอืชื่อ Zukai seven-eleven ryu 
service innovation no joken แปลโดย ชไมพร สุธรรมวงศ์ และบัณฑิต โรจน์อารยานนท ์
(2554: 425) ได้แสดงให้เห็นว่า ความสําเรจ็ในการสรรสร้างนวตักรรมบรกิารเกิดขึ้นจากการ
ขยายขอบเขตของบรกิาร โดยการมองภาพรวมของความสมัพนัธ์ระหว่างสงัคม อุตสาหกรรม 
และกลุ่มคนทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ทาํใหต้ําแหน่งของบรกิารเปลีย่นแปลงไป ธุรกจิจะขยายขอบเขตการ
บรกิารได้นัน้มากจากการพจิารณาประเภทของบรกิาร โครงสรา้ง และหน้าที่ต่างๆ ที่สมัพนัธ์
และสนับสนุนซึ่งกนัและกนัตามแนวคดิห่วงโซ่กําไร (service profit chain) ที่มมีุมมองว่า “ไม่มี
ความพงึพอใจของพนักงาน ไม่มคีวามพงึพอใจของลูกคา้” ดงันัน้ในการสรา้งนวตักรรมบรกิาร
จงึอาศยัวธิกีารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์เพื่อกระตุน้จติวญิญาณในการ
ทํางาน ทําใหพ้นักงานยกระดบับรกิารและสรา้งสรรค์นวตักรรมในขอบเขตที่กวา้งขวางขึน้ ใน
หนังสอืเล่มนี้ มาโคโตะ ยซููอ ิยงัไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า องคก์ารแต่ละแห่งมวีธิกีารจดัการทรพัยากร
มนุษยเ์พือ่กระตุน้ใหพ้นกังานสรา้งนวตักรรมบรกิารทีแ่ตกต่างกนั ดงัตวัอยา่งในตารางที ่2.1 
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ตารางท่ี 2.1 การบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์พือ่สรา้งนวตักรรมบรกิาร 
วิธีการ กระตุ้นจิตวิญญาณในการ

ทาํงาน 
ความสมัพนัธร์ะหว่าง
พนักงานกบัองคก์าร 

ตวัอย่างบริษทัท่ีใช้
วิธีการน้ี 

ใชค้วาม
ภาคภมูใิจใน
เรือ่งพนัธกจิ
และคุณคา่ 

• ความไวว้างใจซึง่กนัและกนั 
• ความภาคภมูใินในองคก์าร 
• การควบคุมตวัเองในการ
ปฏบิตังิานใหด้ ี

• ความมุง่มัน่ต่อองคก์าร 
• ความตอ้งการบรรลุ
เป้าหมาย 
• ความภมูใิจในการสบื
สานตาํนาน 
• การมคีา่นิยมรว่ม 

• ทหารอเมรกินั 
• 3 M  
• คณะบลัเล่ตข์องเมอืง
นิวยอรก์ 

ใชก้าร
ประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน 

• ตวัชีว้ดัทีโ่ปรง่ใส 
• วธิกีารวดัความสาํเรจ็ทีเ่ขา้ใจ
งา่ย 

• การทาํความเขา้ใจสิง่ที่
ควรปฏบิตั ิและวธิกีาร
วดัผลการปฏบิตังิาน 

• Johnson Controls 
• Hill Pet Nutrition 
• Toyota Motor 

ใชจ้ติวญิญาณ
ของเจา้ของ
กจิการ 

• ใหอ้สิระแก่พนักงาน 
• โอกาสไดร้บัค่าตอบแทนสงู 
• พนกังานกาํหนดผลงานขัน้ตํ่า 
• พนกังานตอ้งรบัความเสีย่งใน
สิง่ทีเ่สนอไว ้

• พนกังานเป็นผู้
ตัง้เป้าหมายในลกัษณะ 
high risk high return 
• พนกังานยอมรบัเงือ่นไข
และสภาพการทาํงาน 

• Hambrecht & Quist 
Capital Management 
• BMC Software 
• Bail Ski Snowboard 
School 

ใชค้วามสาํเรจ็
ของพนกังาน 

• ไมไ่ดเ้น้นการตอบแทนทีส่งู
มากพรอ้มกบัการใหค้วามเสีย่ง 
แต่อาศยัการเคารพความสาํเรจ็
ของพนกังานทีม่คีวามสามารถ 

• การประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของพนกังาน
ตามคุณภาพของผลงาน
เป็นรายบุคคล 

• First USA 
• McKinsey & Company 
• Perot System 

ใหค้า่ตอบแทน
สงูและใหก้าร
ยกยอ่ง 

• ใหก้ารยอมรบัและใหคุ้ณคา่ใน
ฐานะความสาํเรจ็ขององคก์าร 
• ใหก้ารยกยอ่ง 

• สภาพแวดลอ้มทีใ่หก้าร
สนบัสนุน และสรา้ง
ความสมัพนัธใ์นองคก์าร 

• Marie Claire 
• Tupperware 

ท่ีมา: ปรบัจาก ชไมพร สธุรรมวงศ ์และบณัฑติ โรจน์อารยานนท,์ 2554: 428 
 
แนวคดิการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์พื่อสรา้งนวตักรรมบรกิารดงักล่าว

สอดคลอ้งกบั ปรชีา คํามาด,ี จริาวรรณ คงคลา้ย, และเฉลมิชยั กติตศิกัดิน์าวนิ (2560: 221) ที่
กล่าวว่า กลไกลในการสร้างองค์การแห่งนวตักรรมให้ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องอาศัย
ทีมงานทํางานร่วมกนั โดยต้องมกีารกําหนดเป้าหมาย ทิศทาง รูปแบบองค์การ และวธิกีาร
ปฏบิตังิานขององคก์ารใหช้ดัเจน มกีารกระตุน้และจูงใจพนักงานใหเ้กดิความมุ่งมัน่ทีจ่ะทํางาน
ตามบทบาทและหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกนัเพื่อบรรลุเป้าหมายของการสรา้งคุณค่าให้แก่
องคก์าร  
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3.2 การเสริมสร้างวฒันธรรมนวตักรรมบริการ 
Luecke (2009: 314) ในหนังสือชื่อ “The Innovator’s Toolkit” กล่าว

ไวว้่า วฒันธรรมองค์การมผีลต่อความสามารถในการสรา้งนวตักรรม กล่าวได้ว่า องคก์ารใดที่
ขาดวฒันธรรมทีส่นับสนุนความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมนัน้เปรยีบเหมอืนกบัเมลด็พืช้ทีถู่ก
นําไปปลูกบนผืนดินแข็งๆ ที่แห้งแล้ง นวัตกรรมจึงไม่สามารถเจริญงอกงามได้หากขาด
วฒันธรรมทีส่นบัสนุน โดยวฒันธรรมองคก์ารทีเ่อือ้ต่อการสรา้งนวตักรรม มดีงันี้ 

1) ไม่หลงและย่ามใจในความสําเรจ็ที่เป็นอยู่ปัจจุบนั ตดิตาม
สภาพแวดลอ้มทีก่ระทบต่อองคก์ารและนํามาปรบัเปลีย่นการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 

2) เปิดโอกาสพนกังานไดใ้หข้อ้มลูกบัองคก์ารเกีย่วกบัปัญหาที่
กาํลงัเผชญิ ยอมรบัและใหค้วามสาํคญักบัความคดิสรา้งสรรคแ์ละไอเดยีใหม่ๆ   

2) กลา้เสีย่ง ไมก่ลวัทีจ่ะลม้เหลว 
3) มกีารบรหิารทีย่ดืหยุน่ คล่องตวั ไมเ่ป็นระบบราชการ 
5) ใหร้างวลักบัการกระทาํทีส่รา้งสรรค ์

ผลงานของนิรุษา ศริวิรษิกุล (2560: 85) รวมทัง้ผลงานของปรชีา คํา
มาด ีและคณะ (2560: 221) แสดงใหเ้หน็ว่าในการเสรมิสรา้งวฒันธรรมเพื่อพฒันาและคงความ
ต่อเน่ืองของนวตักรรมนัน้ผูบ้รหิารควรตระหนกัถงึความสาํคญัของการสรา้งนวตักรรมตัง้แต่ตน้ 
โดยผู้บริหารต้องมีแนวคิดการเป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง เปิดรบัความคิดสร้างสรรค ์
สนับสนุนใหพ้นักงานกลา้คดิกลา้ทํา พรอ้มจะเรยีนรูแ้ละพฒันาอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการ
จดักระบวนการภายในองคก์ารเพือ่สรา้งบรรยากาศแห่งนวตักรรม นอกจากน้ี พสิทิธิ ์พพิฒัน์โภ
คากุล (2553: 26) ไดเ้สนอว่า การเสรมิสรา้งวฒันธรรมนวตักรรมบรกิารสามารถดําเนินการได้
โดยการกําหนดวตัถุประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรม การระบุพฤติกรรมที่คาดหวัง การสร้าง
สญัลกัษณ์ กระบวนการหรอืมาตรฐานบรกิาร การสื่อสาร ฝึกอบรม ตดิตามผล และให้รางวลั 
และการรกัษามาตรฐาน  
 สรปุ ธุรกจิบรกิาร หมายถงึ ธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมของการส่งมอบสนิค้าที่ไม่มี
ตวัตนเพื่อตอบสนองความต้องการและสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ ธุรกจิบรกิารในปัจจุบนั
จาํเป็นตอ้งพฒันานวตักรรมบรกิารขึน้มาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสรา้งความ
ได้เปรยีบในการแข่งขนั องค์ประกอบที่สําคญัของนวตักรรม คอื แนวคดิใหม่ด้านการบรกิาร 
การสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัลูกค้า กระบวนการใหม่ในการส่งมอบบรกิาร และเทคโนโลยใีนการ
ให้บรกิาร ซึ่งต้องอาศยัขดีความสามารถขององค์การ ขดีความสามารถทางการตลาด และขดี
ความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์นวตักรรมบรกิารจําเป็นตอ้งอาศยัวธิกีารต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ และอาศยัการเสรมิสร้างวฒันธรรมที่สอดคล้องกบัความคิด
ใหม่ๆ  และการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ เพือ่ทาํใหพ้นกังานยกระดบับรกิารและสรา้งสรรคใ์นเรือ่งของ
บรกิารทีก่วา้งขวางขึน้ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

28 
 

สถานบริการสาํหรบัผูส้งูอาย ุ
 แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานบรกิารสาํหรบัผูส้งูอายุทีนํ่าเสนอในทีน่ี้
แบ่งออกเป็นธุรกจิบรกิารสําหรบัผู้สูงอายุ และสถานบรกิารดูแลระยะยาวสําหรบัผู้สูงอายุ ดงั
รายละเอยีดต่อไปน้ี 
 
 1. ธรุกิจบริการสาํหรบัผูส้งูอาย ุ
 การดําเนินธุรกจิบรกิารสาํหรบัผูส้งูอายุต้องคํานึงถงึความต้องการของผูสู้งอายุ รายได ้
กําลงัซื้อบรกิาร และศกัยภาพของผูส้งูอายุ ธุรกจิบรกิารสําหรบัผูสู้งอายุจะต้องทําใหผู้สู้งอายุมี
สุขภาพด ีมเีงนิใช ้สามารถอยู่กบัครอบครวัไดโ้ดยมสีิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม ดงันัน้ลกัษณะของ
ธุรกจิบรกิารสําหรบัผูสู้งอายุแบ่งออกเป็นธุรกจิบรกิารด้านสุขภาพ ธุรกจิบรกิารด้านเศรษฐกจิ 
และธุรกจิบรกิารดา้นสงัคม (สาํนกังานสง่เสรมิและสนบัสนุนวชิาการ 1-12 (2556: 106-112) 
  ธุรกจิบรกิารดา้นสุขภาพเกีย่วขอ้งกบัการดแูลฟ้ืนฟูสุขภาพของผูส้งูอายุใหแ้ขง็แรงหรอื
คงสภาพแขง็แรงให้นานที่สุด โดยมุ่งเน้นบรกิารที่เกี่ยวข้องกบัการออกกําลงักายเพื่อฟ้ืนฟู
ร่างกายและมกีารดูแลเป็นอย่างดสีําหรบัผูสู้งอายุทีม่รี่างกายออกแรง เช่น สปอรต์คลบัที่มสีระ
ว่ายน้ํา โยคะ และนวดสมุนไพร เป็นต้น รูปแบบของธุรกจิที่ตอบสนองลกัษณะบรกิารดงักล่าว 
ได้แก่ ศูนย์ดูแล (day care center) และการดูแลที่บ้าน (home care) โดยจดับรกิารในเวลา
กลางวนั มพีีเ่ลีย้งหรอืผูด้แูลทีไ่ดม้าตรฐานเหมาะกบัคา่ใชจ้า่ย สะดวก และน่าเชือ่ถอื 
  กรณีผูส้งูอายุวยัปลายซึง่มปัีญหาดา้นสุขภาพทีซ่บัซอ้นมากขึน้นัน้จาํเป็นตอ้งไดร้บัการ
ดูแลทัง้กลางวนัและกลางคนื ตัง้แต่ตื่นนอน การทําภารกจิส่วนตวั อาบน้ํา ขบัถ่าย รบัประทาน
อาหารและยา มอุีปกรณ์ช่วยเหลอืต่างๆ และมกีารออกแบบอาคารและสิง่แวดลอ้มภายในทีช่่วย
ลดอุบัติเหตุ ส่วนผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง การให้อาหารทางหลอดอาหาร ภารกิจส่วนตัว
เกดิขึน้ทัง้หมดทีเ่ตยีง ดงันัน้จงึจําเป็นต้องอาศยัผูช้ํานาญเฉพาะ นอกจากนี้ ยงัไดม้กีารพฒันา
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการดแูลผูส้งูอายเุพือ่ตดิต่อแพทยใ์นกรณีเจบ็ป่วยไมม่าก คอย
ใหค้าํปรกึษาใหก้ารดแูลไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี
 สําหรบัธุรกิจบรกิารด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุโดยทัว่ไปนัน้เกี่ยวกบัการทําธุรกรรม
ทางการเงนิ การวางแผนการเตรยีมความพรอ้มก่อยวยัเกษียณ และบรกิารทางด้านกฎหมาย 
นอกจากน้ี ธุรกจิบรกิารด้านเศรษฐกจิยงัมลีกัษณะเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการด้านการเงนิให้กบั
ผู้สูงอายุเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้สูงอายุจะมีเงินใช้ไปจนสิ้นอายุขยัในรูปแบบของการซื้อ
ประกนัภยัชวีติ สนิเชือ่เงนิกูส้าํหรบัผูส้งูอาย ุและธุรกจิบรกิารจดัการทรพัยส์นิอยา่งครบวงจร 
 ขณะที่ธุรกิจบรกิารด้านสงัคมนัน้มกัเกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยว นันทนาการ และการ
พกัผอ่น โดยธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วและนนัทนาการทีเ่ชือ่มโยงกบัสขุภาพเป็นธุรกจิที่
มแีนวโน้มถูกใชบ้รกิารมากขึน้ รูปแบบของธุรกจิทีเ่ชื่อมโยงกบัการท่องเทีย่ว เช่น สโมสร และ
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สมาคมรกัษ์สขุภาพจะไดร้บัความสนใจ นอกจากน้ี การนําเทคโนโลยเีขา้มาชว่ยตอบสนองความ
ตอ้งการดา้นสงัคมของผูส้งูอายุจะช่วยตอบสนองความตอ้งการดา้นสงัคมของผูส้งูอายุไดเ้พิม่ขึน้ 
ดงันัน้ รูปแบบของธุรกจิที่จดัให้มกีารพบปะแลกเปลี่ยนกนัขอ้งผูสู้งอายุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
การมศีูนย์ที่ปรกึษาผู้สูงอายุ (call canter) และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงอายุ สําหรบัแลกเปลี่ยน
พดูคุยเพือ่คลายความเหงา และถ่ายทอดภมูปัิญญาเพือ่ทาํใหผู้ส้งูอายเุกดิความภมูใิจและเป็นน้ํา
หล่อเลีย้งผูส้งูอายใุนการดาํรงชวีติ 
 
 2. สถานบริการดแูลระยะยาวสาํหรบัผูส้งูอาย ุ
 นิยามการดูแลระยะยาว ประเภทของสถานบริการดูแลระยะยาว และปัจจัยแห่ง
ความสาํเรจ็ของการประกอบการสถานบรกิารดแูลระยะยาวสาํหรบัผูส้งูอาย ุมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 
   2.1 การดแูลระยะยาว 
   แมว้่าการดูแลระยาว (long- term care) ยงัไม่เป็นทีรู่จ้กักนัอย่างแพร่หลาย แต่
คาํว่าการดแูลระยะยาวนัน้เป็นคําทีคุ่น้เคยในกลุ่มนักวชิาการดา้นสาธารณสุขมานานพอสมควร 
องค์การอนามยัโลก (World Health Organization, 2000:1) กล่าวไวว้่า การดูแลระยะยาวเป็น
สว่นหนึ่งของระบบสุขภาพและระบบสงัคม เป็นสิง่ทีม่ขี ึน้เพื่อใหบ้รกิารกบัผูท้ีต่อ้งการไดร้บัการ
ดูแลทัง้ที่จดัโดยผู้ดูแลแบบไม่เป็นทางการ (informal caregivers) เช่น สมาชิกในครอบครวั 
เพื่อน และเพื่อนบ้าน เป็นต้น และผู้ดูแลที่เป็นทางการซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ (formal 
caregivers) เช่น นักวชิาชีพ ผู้ช่วยแพทย์ และพยาบาล เป็นต้น ขณะที่ศศิพฒัน์ ยอดเพชร 
(2549: 98) ผูเ้ชีย่วชาญด้านสงัคมสงเคราะห์ผูสู้งอายุ ได้นิยามว่า การดูแลระยะยาว หมายถงึ 
การจดับรกิารทัง้อยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการเพือ่ทดแทนความตอ้งการพืน้ฐานทีจ่ะชว่ย
ใหบุ้คคลทีส่ญูเสยีหรอืเสื่อมความสามารถใหก้ระทําหน้าทีท่างสงัคม มสีุขภาพและความเป็นอยู่
ทางสงัคมทีด่ทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได ้เป็นลกัษณะของการดแูลอย่างต่อเน่ืองและเชื่อมโยงกนัระหว่าง
การดแูลในครอบครวั สถาบนัและชุมชน โดยใหม้กีารกระจายบรกิารทัง้ดา้นสขุภาพและสงัคมไป
ยงักลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 
   สถานบรกิารดูแลระยะยาว (institutional long-term care) หมายถึง สถานที่
ใหบ้รกิารทางเลอืกตามชวีติความเป็นอยู่ (life style) เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลของ
ผูส้งูอายุและความตอ้งการของผูส้งูอายุตลอดกระบวนการสงูอายุ โดยมศีกัยภาพใหบ้รกิารดูแล
ผูสู้งอายุเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดอืนขึน้ไป (ศริพินัธุ ์สาสตัย ์และคณะ, 2552) ผูใ้หบ้รกิาร
สถานบรกิารดูแลระยะยาวอาจมาจากภาครฐั เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมประชาสงเคราะห ์
องคก์รบรหิารส่วนทอ้งถิน่ หรอืภาคเอกชนทัง้ทีห่วงัผลกําไรและองคก์รการกุศล เป้าหมายของ
สถานบรกิารดแูลระยะยาวคอื ป้องกนั บาํบดั ฟ้ืนฟูและสนบัสนุนการทาํหน้าทีข่องรา่งกาย จติใจ 
และสงัคมใหม้คีวามเหมาะสม เป็นการช่วยเหลอืบุคคล ผูส้งูอายุหรอืผูท้ีม่ภีาวะทุพพลภาพใหม้ี
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คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ มภีาวะที่ต้องพึ่งพงิผูอ้ื่นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และสามารถอยู่ร่วมมี
ตวัตนในสงัคมไดอ้ยา่งภาคภมูใิจ   
   การดูแลระยะยาวมีความหลากหลายของบริการเพื่อช่วยตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลที่ป่วยเป็นโรคเรือ้รงัหรอืทุพพลภาพ ทัง้ที่เป็นความต้องการทางการแพทย์
และทีไ่ม่ใช่ความตอ้งการทางการแพทย ์(อรวรรณ์ คูหา พงางาม พงศจ์ตุรวทิย ์และนิตกุิล ทอง
น่วม, 2556: 10) การดแูละระยาวจงึเป็นการผสมผสานบรกิารทีอ่าจไม่ตอ้งการทกัษะเฉพาะและ
ครอบคลุมบริการขัน้สูงซึ่งเป็นบริการทางการแพทย์ที่ต้องการผู้ดูแลที่มีทักษะเฉพาะด้าน 
เน่ืองจากการดแูลระยาวนัน้แตกต่างกนัไปตามเงือ่นไขดา้นสุขภาพของแต่ละบุคคล (Nadash & 
Ahrens, 2005) ดงันัน้ การคํานึงถงึความจําเป็นที่จะต้องได้รบับรกิารและการเคารพในคุณค่า
ของบุคคลจงึเป็นสิง่สําคญั ซึ่งอาจเป็นรูปแบบการใหบ้รกิารที่บ้าน (home- based) หรอืที่เป็น
สถาบนั (institutional) (อรวรรณ์ คหูา และคณะ, 2556: 12) 
 
   2.2 รปูแบบการดแูลระยะยาว 
   การดูแลระยะยาวมีทัง้ที่ เป็นทางการ (formal care) และไม่เป็นทางการ 
(informal care) (World Health Organization, 2000: 8; ศศพิฒัน์ ยอดเพช็ร, 2549: 98) การดู
และที่เป็นทางการเป็นการจดับรกิารโดยองค์การภาครฐั และภาคเอกชน ซึ่งจดับรกิารโดยนัก
วชิาชพี (แพทย ์พยาบาล นักสงัคมสงเคราะห์ และผูช้่วย) ขณะที่การดูแลที่ไม่เป็นทางการนัน้
เป็นการดแูลโดยครอบครวั เพือ่นบา้น เพือ่นและอาสาสมคัร  
 
    2.2.1 รปูแบบการดแูลระยะยาวโดย Koff & Bursac  
    Koff & Bursac (1995: 59-63) แบ่งรปูแบบการดแูละระยะยาวออกเป็น 
4 ประเภท ไดแ้ก่ ศูนยก์ารใหบ้รกิารทีบ่้านแบบบูรณาการ (integrated home- service center) 
การให้บริการแบบองค์รวม (congregate service) การให้บริการดูแลที่บ้าน (home care 
service) และการดแูลในสถาบนั (institution care)  
    ศูนย์การให้บรกิารที่บ้านแบบบูรณาการ คอื ศูนย์บรกิารที่ให้บรกิาร
พื้นฐานพ้านสุขภาพ และบรกิารทางสงัคมเพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุนอกเหนือจากครอบครวั ซึ่ง
เป็นการจดับรกิารภายในศูนย์ที่ผู้สูงอายุสามารถเขา้ไปรบับรกิารได้ตามความพรอ้มและตาม
ความสะดวก โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยมาก สถานที่จดับริการ ได้แก่ ศูนย์บรกิารสุขภาพ ศูนย์
นันทนาการ รูปแบบของการใหบ้รกิารครอบคลุมการดูและสุขภาพ การใหค้ําปรกึษา การจดัรถ
รบั-ส่ง การจ้างงาน การจดัอาหาร การออกกําลงักาย การดูแลสุขอนามยัที่บ้าน บรกิารด้าน
กฎหมาย และบรกิารทางโทรศพัท ์ 
    การใหบ้รกิารแบบองคร์วม เป็นการรวบรวมบรกิารพืน้ฐานหลากหลาย
อย่าง โดยทีค่รอบครวัเขา้มามบีทบาทน้อย เพราะมสีถาบนัเขา้มาใหก้ารดแูลและจดัหาบรกิารที่
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ตอบสนองความต้องการของผูสู้งอายุ สถานที่จดับรกิารคอื ครอบครวัอุปถมัภ์ บ้านพกัคนชรา 
รูปแบบของการใหบ้รกิาร เช่น บรกิารอาหาร นันทนาการ การให้ความรูเ้รื่องการดูแลสุขภาพ 
การทาํงานอดเิรก บรกิารแมบ่า้น การดแูลสขุอนามยัทีบ่า้น และบรกิารรถสาํหรบัรบั-สง่ โดยการ
ให้บรกิารดูแลที่บ้านนัน้เป็นบรกิารเบื้องต้นสําหรบัผู้สูงอายุเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูส้งูอายุและครอบครวั รวมทัง้หลกีเลีย่งการนําผูสู้งอายุไปอยู่ในสถาบนั สถานทีจ่ดับรกิาร คอื 
บ้าน รูปแบบการให้บรกิาร ได้แก่ บรกิารทางโทรศพัท์ แม่บ้าน อาหาร บรกิารดูแลสุขภาพ
กลางวนั การดแูลสุขอนามยัทีบ่า้น การเยีย่มบา้น และบรกิารรถรบั-สง่ไปรกัษาพยาบาล ขณะที ่
การดแูลในสถาบนั คอื บรกิารในสถาบนัสาํหรบัผูส้งูอายทุีต่อ้งการดแูล บําบดั ฟ้ืนฟู และพกัฟ้ืน
ภายหลงัเจบ็ป่วย การดูแลในสถาบนัจะใหร้ะดบัการช่วยเหลอืตนเอง หรอืการพึง่พาตนเองลด
น้อยลง สถานที่จดับรกิาร เช่น หน่วยงานที่ให้การดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล โดยมรีูปแบบ
บรกิารคือ บรกิารห้องพกั การทําความสะอาด การให้การพยาบาล การดูแลทางการแพทย ์
นนัทนาการ การใหค้าํปรกึษา จติบาํบดั อาชวีบาํบดั ศาสนบาํบดั และบรกิารทางสงัคมอื่นๆ  
  
    2.2.2. รปูแบบการดแูลระยะยาวในประเทศไทย 
    ในประเทศไทยสามารถแบ่งรูปแบบการดูแลระยะยาวออกเป็น 5 
ประเภท ได้แก่ บ้านพกัคนชรา (residential home) สถานที่ให้การช่วยเหลอืในการดํารงชวีติ 
(assisted living setting) สถานดแูลระยะยาวในโรงพยาบาล (long-stay hospital) สถานบรบิาล 
(nursing home) และสถานดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (hospice care) (ศริพินัธุ ์สาสตัย ์และคณะ, 
2552: 181-183) 
    บ้านพักคนชรา หรืออาจเรียกว่า ชุมชนสําหรบัผู้สูงอายุที่สามารถ
ช่วยเหลอืตัวเองได้ (independent living communities) หรอืชุมชนผู้เกษียณอายุ (retirement 
communities) เป็นสถานทีใ่หบ้รกิารหอ้งพกัสาํหรบัผูท้ีย่งัช่วยเหลอืตวัเองได ้ผูพ้กัอาศยัจะตอ้ง
สามารถเดนิเองได้ เดนิโดยใชไ้ม้เท้า (cane) ไมเ้ท้าช่วยเดนิ (crutches) หรอือุปกรณ์ช่วยเดนิ 
(walker) แต่ผู้พกัอาศยัไม่ได้ต้องการการดูแลจากพยาบาลวชิาชีพหรอืผู้ช่วยดูแล ให้บรกิาร
ชว่ยเหลอืในดา้นการดา้นดแูลสว่นบุคคล เชน่ การอาบน้ํา แต่งตวั เป็นตน้ 
    สถานทีใ่หก้ารชว่ยเหลอืในการดาํรงชวีติ เป็นสถานทีพ่กัอาศยัสาํหรบัผู้
ทีม่ขีอ้จาํกดัทางดา้นรา่งกายทีเ่กีย่วขอ้งกบัอายหุรอืความพกิารทีต่อ้งการชว่ยเหลอืในการปฏบิตัิ
กจิวตัรประจําวนับางอย่าง ไม่สามารถพกัอาศยัอยู่ทีบ่้านไดอ้ย่างปลอดภยัแต่ตอ้งการอยู่อย่าง
อสิระมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได ้มบีรกิารการดแูลสว่นบุคคล และการดแูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพ ผู้
พกัอาศยัสามารถทํากจิกรรมต่างๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งมผีูท้ีค่อยกํากบัดูแลและไม่ตอ้งการการดูแลที่
ตอ้งใชท้กัษะทางดา้นการแพทยห์รอืการพยาบาล มหีอ้งรบัประทานอาหารรวมและมรีะบบการ
ขอความชว่ยเหลอืฉุกเฉิน 
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    สําหรับสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาลนัน้ คือ สถานที่ให้การ
รกัษาพยาบาลทัว่ไป ที่ให้บรกิารการดูแลระยะยาวสําหรบัผู้สูงอายุเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 
เดือนขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นโรงพยาบาลของรฐัหรอืโรงพยาบาลเอกชน ส่วนสถานบรบิาล เป็น
สถานที่ให้การดูแลระยะยาวสําหรบัผู้ป่วยที่มีอาการป่วยไม่มากที่จะต้องรบัการรกัษาอยู่ใน
โรงพยาบาลแต่ไมส่ามารถอยูท่ีบ่า้นได ้และเป็นสถานทีใ่หบ้รกิารการดแูลทีต่อ้งใชท้กัษะทางการ
พยาบาล 24 ชัว่โมงต่อวนั หรอืให้บรกิารกํากบัดูแลในดา้นการรบัประทานยา การรบัประทาน
อาหารและการช่วยเหลือด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันบางอย่าง แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
เปราะบางและ/หรอืมโีรคเรือ้รงั มคีวามพกิารทางดา้นร่างกาย หรอืทางดา้นการรบัรูด้า้นเชาวน์
ปัญญา (สมองเสือ่ม) หรอืพกิารทัง้สองอยา่ง 
    สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย คือ สถานที่ให้การดูแลผู้ป่วยก่อน
เสยีชวีติ เพื่อช่วยในการดูแลลดอาการเจบ็ปวด หรอือาการอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการให้ความสุข
สบายและเปิดโอกาสใหม้เีวลาอยู่กบัครอบครวัและเพื่อนๆ เป้าหมายในการดูแลกค็อื ส่งเสรมิ
คุณภาพชวีติมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้เพื่อช่วยใหผู้ป่้วยไปอย่างสงบในวนัสุดทา้ยของชวีติโดย
ไมใ่หก้ารรกัษา 

ผลการสํารวจเกี่ยวกบัสถานบรกิารระยะยาวของศริพินัธุ์ สาสตัย ์และ
คณะ (2552: 181-183) พบว่าในประเทศไทยมจีํานวนสถานบรกิารดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มี
จาํนวนมากทีส่ดุ คอื สถานบรบิาล รองลงมา ไดแ้ก่ สถานสงเคราะหค์นชรา สถานดแูลระยะยาว
ในโรงพยาบาล สถานที่ให้การช่วยเหลือในการดํารงชีวติ และสถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
ตามลําดบั และพบว่าสถานบรกิารดูแลผูสู้งอายุระยะยาวภาครฐัส่วนใหญ่เป็นสถานสงเคราะห ์
ในสงักดักระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ขณะที่ในภาคเอกชนส่วนใหญ่เป็น
สถานบรบิาล  

ผลการวจิยัของสํานักงานส่งเสรมิและสนับสนุนวชิาการ 1-12 (2556: 
81) พบว่า ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็การประกอบการสถานบรกิารดแูลระยะยาวในประเทศไทยนัน้
ขึน้อยู่กบัปัจจยัสาํคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ คุณภาพ จาํนวนและทกัษะของบุคลากร นวตักรรมทาง
เทคโนโลย ีและระบบการบรหิารจดัการ กล่าวคอื ดา้นคุณภาพนัน้ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งใสร่
ในเรือ่งคุณภาพบรกิาร โดยเฉพาะความน่าเชือ่ถอืของการใหบ้รกิาร ซึง่ถอืเป็นสิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ดที่
ผู้ใช้บริการนัน้พิจารณาตัดสินใจเลือกใช้บริการ ในด้านจํานวนและทักษะของบุคลากรนัน้
จําเป็นต้องมคีวามเหมาะสม เช่น การมพียาบาลและผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชดิ โดยทัว่ไปมี
อตัราสว่นอยูท่ี ่1:15 – 1:25 ทางดา้นนวตักรรมทางเทคโนโลย ีผูป้ระกอบการตอ้งนําเทคโนโลยี
สมยัใหม่มาใหบ้รกิารเสรมิจากบรกิารพื้นฐานเพื่อเพิม่มูลค่าใหก้บัธุรกจิ ส่วนระบบการบรหิาร
จดัการควรไดม้กีารจดัการภายในองคก์ารอย่างเป็นระบบเพือ่สรา้งความมัน่ใจในคุณภาพบรกิาร
และกบับุคลากรภายในและผูใ้ชบ้รกิาร 
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 สรุป ลกัษณะของธุรกิจบรกิารสําหรบัผู้สูงอายุแบ่งออกเป็นธุรกจิบรกิารด้านสุขภาพ 
เศรษฐกจิ และสงัคม การใหบ้รกิารผูสู้งอายุนัน้มรีูปแบบหลากหลาย เช่น ศูนยก์ารใหบ้รกิารที่
บา้นแบบบรูณาการ การใหบ้รกิารแบบองคร์วม การใหบ้รกิารดแูลทีบ่า้น และการดแูลในสถาบนั 
รปูแบบเหล่าน้ีเป็นการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลผูส้งูอายุระยะยาว ซึง่ในประเทศไทยนัน้
ไดม้สีถานบรกิารทีใ่หก้ารดดููแลระยะยาว ไดแ้ก่ บา้นพกัคนชรา สถานทีใ่หก้ารช่วยเหลอืในการ
ดาํรงชวีติ สถานดแูลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานบรบิาล และสถานดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ย 

 
กรอบแนวคิดการวิจยั 

การวจิยัครัง้น้ีทําการศกึษาลกัษณะบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย 
จติใจ สงัคม และเศรษฐกจิของผูส้งูอายุ โดยใชต้วัอย่างกรณีศกึษาสถานบรกิารดแูลระยะยาว 4 
รูปแบบ ได้แก่ สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานบริการให้ความช่วยเหลือในการ
ดาํรงชวีติ สถานบรบิาล และบา้นพกัคนชรา รว่มกบัการศกึษานวตักรรมบรกิารของสถานบรกิาร
ดแูลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ตามองคป์ระกอบทีส่าํคญัของขดีความสามารถนวตักรรม
บรกิาร ซึ่งม ี3 ประการ ได้แก่ ขดีความสามารถขององค์การ ขดีความสามารถทางการตลาด 
และขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดของ den Hertog (2000: 495) 
ผลการวจิยัทีไ่ดนํ้าซึง่การเสนอแนวทางการพฒันานวตักรรมบรกิารสาํหรบัผูป้ระกอบการสถาน
บรกิารดแูลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ดงักรอบแนวคดิการวจิยั ในภาพที ่2.2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2 กรอบแนวคดิการวจิยั 
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ขดีความสามารถนวตักรรมบรกิาร 

ขดีความสามารถ
องคก์าร 

ขดี
ความสามารถ
ทางการตลาด 

ขดีความสามารถ
ทางทรพัยากร

มนุษย ์

แนวทางการพฒันานวตักรรมบรกิารสาํหรบัผูป้ระกอบการ 
สถานบรกิารดแูลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 




