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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 

บทนี้ผู้วจิยัได้นําเสนอรูปแบบนวตักรรมบรกิารผู้สูงอายุ ขีดความสามารถวตักรรม
บรกิารสถานบรกิารดูแลระยะยาว และแนวทางการพฒันานวตักรรมบรกิารสถานบรกิารดูแล
ระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร รายละเอยีด มดีงันี้ 
 
รปูแบบบริการผูส้งูอายขุองสถานบริการดแูลระยะยาว 
 เนื้อหาในส่วนนี้ ได้นําเสนอรูปแบบบริการของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานบริการให้ความ
ชว่ยเหลอืในการดาํรงชวีติ สถานบรบิาล และบา้นพกัคนชรา ตามลาํดบัดงันี้ 
 
 1. สถานดแูลระยะยาวในโรงพยาบาล 

สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล คอื โรงพยาบาลที่ให้การดูแลผู้สูงอายุตามความ
ตอ้งการ โดยทัว่ไปมกีารรกัษาและฟ้ืนฟูสภาพทางร่างกาย ดูแลผูส้งูอายุทัง้ทีม่อีาการเรือ้รงัและ
เฉียบพลนั ดงัตวัอย่างของโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ําไท 2 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่
เชีย่วชาญดา้นการดแูล รกัษา และฟ้ืนฟูผูป่้วยสงูอายุ โรงพยาบาลไดร้บัการรบัรองมาตรฐานใน
ระดบัโลก (JCI) แห่งแรกของประเทศไทยและของอาเซยีน โรงพยาบาลประกอบดว้ยศูนยด์ูแล
ผู้สูงอายุ ศูนย์ฟ้ืนฟูกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่บ้าน 
ดาํเนินงานดา้นการดแูลผูส้งูอายุภายใตค้าํขวญัทีว่่า “พรอ้มใหบ้รกิาร ดแูลคนทีคุ่ณรกัดว้ยความ
อบอุ่นเหมอืนเราเป็นครอบครวัเดยีวกนั” ลกัษณะของผูส้งูอายทุีเ่ขา้รบับรกิาร มดีงันี้  

1) ผูส้งูอายทุีต่อ้งการพกัอาศยั โดยไดร้บัการดแูลอยา่งใกลช้ดิ  
2) ผูสู้งอายุพกัฟ้ืนหลงัออกจากโรงพยาบาล หรอืหลงัผ่าตดั หรอืต้องการการ

ฟ้ืนฟูดว้ยการทาํกายภาพบาํบดั  
3) ผูส้งูอายทุีเ่ป็นผูป่้วยโรคอมัพาต อมัพฤกษ์ โรคไต และโรคหวัใจ 
4) ผูส้งูอายทุีใ่หอ้าหารทางสายยาง เจาะคอ ดดูเสมหะ และแผลกดทบั 

 บรกิารทีม่ไีวส้าํหรบัดแูลผูส้งูอายุมหีลากหลาย โดยบรกิารหลกั คอื การตรวจและรกัษา
ผูป่้วยสงูอายทุีม่ภีาวะเจบ็ป่วยต่างๆ ไดแ้ก่ 
  1) ตรวจสขุภาพ ตรวจสขุภาพประจาํปี และการฉีดวคัซนีต่างๆ 
  2) โรคทัว่ไป เชน่ ไขห้วดั โรคทอ้งเสยี และอาการทีไ่ดร้บับาดเจบ็จากอุบตัเิหตุ  
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  3) โรคเรือ้รงั เชน่ โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสงู  
  4) ภาวะที่ต้องได้รบัการรกัษาพยาบาลพิเศษ เช่น ภาวะซีดที่ต้องให้เลือด 
ภาวะการตดิเชือ้ในกระแสโลหติ และใหย้าปฏชิวีะนะ  
 การใหบ้รกิารผูส้งูอายยุงัครอบคลุมลกัษณของบรกิารผูป่้วยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน บรกิาร
ทนัตกรรม และบรกิารพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล ซึง่เป็นลกัษณะการใหบ้รกิารสาํหรบัผูส้งูอายุ
ที่จําเป็นต้องนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล เพื่อให้บรกิารทางการแพทย์และพยาบาล เช่น 
การให้ยา การให้เลือด การทําหัตการ การรกัษาแผลกดทับ และการให้อ๊อกซิเจน เป็นต้น 
นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลยงัมบีรกิารดแูลผูส้งูอายทุีม่ปัีญหาสขุภาพซบัซอ้น เชน่  
  1) ผู้สูงอายุที่ใส่สายให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ ใส่เครื่องช่วย
หายใจขนาดเลก็ เป็นตน้  
  2) กลุ่มผูส้งูอายุทีม่โีรคประจาํตวั เช่น เบาหวาน ความดนัโลหติสงู อมัพาต อมั
พฤกษ์ หวัใจ และมะเรง็ระยะสดุทา้ย เป็นตน้  
  3) ผูส้งูอายทุีม่ปัีญหาเรือ่งแผลกดทบั 
  4) ผูส้งูอายทุีม่อีาการสบัสน หลงลมื อลัไซดเ์มอร ์ 

โรงพยาบาลผูส้งูอายกุลว้ยน้ําไท 2 มแีพทย ์พยาบาล และทมีสหวชิาชพีเฉพาะทางดา้น
การดูแลผูส้งูอายุครอบคลุมในทุกๆ ดา้น คํานึงถงึความปลอดภยั และถูกตอ้งตามหลกัการดูแล
ผูส้งูอาย ุมุง่เน้นการเป็นโรงพยาบาลผูส้งูอายทุีม่ศีนูยร์กัษาโรคเฉพาะทางทีเ่ป็นโรคของผูส้งูอาย ุ
โดยการนํานวตักรรมทางการแพทย์ และนวตักรรมบรกิารมาใช้ในการให้บรกิารผู้สูงอายุ ดงั
กรณีของการเปิดศูนย์ผู้ป่วยอลัไซเมอร์ที่ได้มกีารออกแบบขึ้นมาเพื่อผู้สูงอายุที่มภีาวะอลัไซ
เมอรโ์ดยเฉพาะ ทัง้ในเรื่องของอาคารสถานที ่สิง่แวดลอ้ม และการใชน้วตักรรมทางเทคโนโลยี
เขา้มาช่วยดูแลผูส้งูอายุอลัไซเมอร ์เช่น การใชร้ชิแบนด ์(wristband) ช่วยการควบคุมหรอืดูแล
ผูป่้วยในกรณีทีเ่ขาเดนิออกจากหอ้งหรอืจากทีท่ีก่ําหนด การใชร้ะบบตดิตาม (monitoring) การ
สร้างสวนธรรมชาติเพื่อใช้ธรรมชาติมาช่วยบําบัดและฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ และการเตรยีมพฒันา
บุคลากรเพือ่ดแูลผูป่้วยอลัไซเมอรเ์ฉพาะ 

ทางโรงพยาบาลยงัมศีนูยด์แูลแบบรายวนั มลีกัษณะของการใหบ้รกิารดแูลผูส้งูอายแุบบ
ไป-กลบั (day care) ดูแลเฉพาะรายในกรณีทีผู่สู้งอายุมปัีญหาพเิศษ โดยคํานึงถงึวตัถุประสงค์
สําคญั คอื การส่งเสรมิคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุ และการพฒันาสุขภาพทางกายและใจใหก้บั
ผูสู้งอายุ ซึ่งทางโรงพยาบาลไดม้กีารจดักจิกรรมตามความต้องการของผูส้งูอายุเป็นรายบุคคล 
มุ่งเน้นปฏสิมัพนัธ์ของผูสู้งอายุกบัผูอ้ื่นโดยคํานึงถงึการใหผู้สู้งอายุมสี่วนร่วม เสรมิสรา้งความ
แขง็แรงของร่างกายดว้ยกจิกรรมบําบดั และโปรแกรมทางกายภาพบําบดั รวมทัง้กจิกรรมเพื่อ
ความสนุกสนาน ตอบสนองความตอ้งการดา้นจติใจ 

โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ําไท 2 มีการจดักิจกรรมบําบัดสําหรบัผู้สูงอายุเพื่อให้
ผูส้งูอายไุดฟ้ื้นฟูรา่งกาย อารมณ์ และจติใจ กจิกรรมบาํบดัตอบสนองผูส้งูอายทุีม่ปัีญหาดา้นการ
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เคลื่อนไหวให้ฟ้ืนกลบัมาทํางานได้มากที่สุด กิจกรรมบําบดัยงัครอบคลุมการฝึกการใช้สมอง 
เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุที่มปัีญหาด้านความจํา หรอืป่วยด้วยโรคอลัไซด์เมอร์ หรอืโรคหลอด
เลอืดสมองต่างๆ ตวัอยา่งกจิกรรมบาํบดัของโรงพยาบาลผูส้งูอายกุลว้ยน้ําไท 2 มดีงันี้ 
  1) กจิกรรมฝึกการทาํงานของมอืและแขน เช่น การเอือ้ม การหยบิจบัวตัถุ การ
ปล่อย และการเคลื่อนยา้ยวตัถุ 
  2) กจิรรมความคดิความเขา้ใจ เพื่อสง่เสรมิการรบัรูข้องผูส้งูอายุ โดยเฉพาะใน
กลุ่มผูส้งูอายทุีป่่วยดว้ยโรคหลอดเลอืดสมอง และโรคสมองเสือ่ม  
  3) กจิกรรมเพื่อกระตุ้นการเคี้ยวและการกลนื สําหรบัผูสู้งอายุที่ใหอ้าหารทาง
สายยาง และผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีส่ญูเสยีความสามารถในการกลนื  
  4) กิจกรรมงานศลิปะบําบดั เพื่อเป็นสื่อในการฟ้ืนฟู การทํางานของมอื การ
เรยีนรู ้และฝึกการรบัรู ้อกีทัง้ยงัช่วยลดความเครยีด ตอบสนองความต้องการดา้นอารมณ์ของ
ผูส้งูอาย ุเชน่ การวาดภาพ และการประดษิฐด์อกไม ้เป็นตน้ 
  5) กจิกรรมสนัทนาการบําบดั เช่น การดูหนัง การเล่นเกม การรอ้งเพลง เพื่อ
ชว่ยตอบสนองความตอ้งการดา้นอารมณ์ และฟ้ืนฟูสภาพจติใจของผูส้งูอาย ุ
  6) กจิกรรมการดูแลตนเองและการทํากจิวตัรประจําวนั เช่น การแต่งตวั การ
เคลื่อนยา้ย และการเขา้หอ้งน้ํา เป็นตน้ เพือ่สง่เสรมิใหผู้ส้งูอายสุามารถชว่ยเหลอืตวัเอง 
 กิจกรรมบําบัดด้วยการสนัทนาการ (recreation activities) ยังเป็นสิ่งที่โรงพยาบาล
ผูส้งูอายุกลว้ยน้ําไท 2 ไดใ้หค้วามสาํคญัและถอืเป็นพนัธกจิหลกัของโรงพยาบาลทีจ่ะใหบ้รกิาร
แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่ องจากทีมแพทย์ พยาบาล และนัก
กจิกรรมบําบดั โดยมกีารออกแบบกจิกรรมทัง้ในรูปแบบกจิกรรมกลุ่ม และกจิกรรมรายบุคคล 
นอกจากน้ี ผู้สูงอายุสามารถเลือกรูปแบบกิจกรรมได้อย่างอิสระตามความสนใจ ตัวอย่าง
กจิกรรมบาํบดัดว้ยการสนัทนาการ มดีงันี้ 
  1) กจิกรรมกลุ่ม เชน่ การแขง่หมากรุก การเล่นเกม และการออกกําลงักายกลุ่ม
ตอนเชา้ 
  2) กจิรรมรายบุคคล เช่น การอ่านหนงัสอื การทําอาหาร การประดษิฐง์านฝีมอื 
การปลกูตน้ไม ้และการทาํอาหาร 
  3) กจิรรมนอกสถานที ่เช่น การพาผูสู้งอายุออกไปทําบุญทีว่ดั ท่องเทีย่วเมอืง
โบราณ ดรูถงานมอเตอรโ์ชว ์และการซือ้ของทีห่า้งสรรพสนิคา้ 
 นอกจากนี้ โรงพยาบาลผูส้งูอายุกลว้ยนําไท 2 มบีรกิารตรวจรกัษาพยาบาลผูส้งูอายุที่
บ้าน ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่า “เมื่อผู้สูงอายุออกจากโรงพยาบาล ผู้สูงอายุยงัอาจมีความ
จําเป็นที่ต้องได้รบัการดูแลต่อเนื่อง ผู้สูงอายุบางรายมีอุปกรณ์ต่อท่อต่างๆ เช่น สายสวน
ปัสสาวะ สายใหอ้าหารทางสาย ทาํใหผู้ส้งูอายุจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูล การเปลีย่นสาย และทํา
หตัถการต่างๆ ต่อเน่ือง” ทางโรงพยาบาลจงึไดจ้ดับรกิารทีบ่า้นขึน้เพือ่อํานวยความสะดวก โดย
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มทีมีแพทย์ พยาบาลไปใหบ้รกิารผูสู้งอายุที่บ้าน ผูสู้งอายุไม่ต้องเคลื่อนยา้ยมาเขา้รบัรกิารยงั
โรงพยาบาล บรกิารผูส้งูอายทุีบ่า้นดงัแสดงในตารางที ่4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 บรกิารผูส้งูอายทุีบ่า้นของโรงพยาบาลผูส้งูอายกุลว้ยน้ําไท 2 

ลกัษณะบริการ รายละเอียด 
การตรวจและรกัษา ตรวจและรักษาโดยแพทย์ที่บ้านผู้สูงอายุ พร้อมทีมพยาบาลที่

สามารถใหก้ารพยาบาลตามแผนการรกัษาของแพทย ์
การทาํหตัถการ เปลี่ยนสายให้อาหารทางสายยาง เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ และทํา

แผลดว้ยการใหบ้รกิารพยาบาลทีบ่า้น เพื่อช่วยใหผู้ส้งูอายุไดร้บัการ
ดแูลตามความตอ้งการโดยไมต่อ้งเคลื่อนยา้ยมายงัโรงพยาบาล 

การทาํกายภาพบาํบดั บรกิารทางกายภาพบําบดัทีบ่า้น ครอบคลุมโปรแกรมการเพิม่กําลงั
กลา้มเนื้อโดยการออกกําลงักาย โปรแกรมลดปวด โปรแกรมบําบดั
ขอ้ยดึตดิ โปรแกรมฝึกยนื ฝึกเดนิ โปรแกรมเคาะปอดเพือ่ลดเสมหะ
ในปอด และโปรแกรมฝึกการทรงตวัทัง้ท่านัง่และยนื เพือ่ใหผู้ส้งูอายุ
มคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

บ ริ ก า ร ข า ย -ใ ห้ เ ช่ า 
อุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการแพทย ์

บริการสําหรับผู้สูงอายุบางรายเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านยังต้องใช้
อุปกรณ์หรอืเครื่องมอืต่างๆ เพื่อการดูแลต่อเน่ืองดว้ย อุปกรณ์หรอื
เครือ่งมอืทีพ่รอ้มไวบ้รกิาร ไดแ้ก่ 
     • เตยีงทีส่ามารถยกหลงั/ยกขา และปรบัระดบัตามตอ้งการ 
     • เครื่องสกัดออกซิเจน เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัด
ปรมิาณออกซเิจนในเลอืดทีป่ลายนิ้ว เครือ่งดดูเสมหะ 
     • รถเขน็ผูป่้วย รถเขน็ไฟฟ้า 
     • ที่นอนลม ชุดอุปกรณ์ทําแผล และอุปกรณ์ทัว่ไป เช่น ถุงมอื
ปราศจากเชือ้ สายดดูเสมหะ และแผน่รองซบั เป็นตน้ 

ท่ีมา: โรงพยาบาลผูส้งูอายกุลว้ยน้ําไท 2, 2561: 1-2 
 
 
 2. สถานบริการให้ความช่วยเหลือในการดาํรงชีวิต 
 สถานบรกิารใหค้วามช่วยเหลอืในการดํารงชวีติ หรอืที่เรยีกว่า “Assisted Living” เป็น
ลกัษณะของสถานบรกิารทีไ่ดม้กีารจดัพืน้ทีอ่ยู่อาศยัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูส้งูอายุที่
ตอ้งการความชว่ยเหลอืเฉพาะ ผูส้งูอายจุะไดร้บัการประเมนิและจดัแผนการดตูามความตอ้งการ
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ทีเ่ฉพาะ มุง่เน้นการดแูลกจิกรรมประจาํวนัต่างๆ ตวัอย่างของสถานบรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืใน
การดาํรงชวีติในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เดอะซเีนียร ์
 เดอะซเีนียรเ์ป็นสถานบรกิารใหค้วามช่วยเหลอืในการดํารงชวีติ ก่อตัง้ขึน้จากการทีไ่ด้
มองเหน็ถงึความยากลําบากในการใชช้วีติของผูส้งูอายุ ผูป่้วยเรือ้รงั และความยากลําบากของ
ญาตทิีต่อ้งใหก้ารดูแล เป้าหมายสาํคญัของเดอะซเีนียร ์คอื การใหบ้รกิารดูแลระยะยาวสาํหรบั
ผู้สูงอายุให้มคีุณภาพชีวติที่ดี โดยรบับรกิารผู้สูงอายุที่มภีาวะสมองเสื่อม ผู้สูงอายุที่มคีวาม
ต้องการดูแลกบักิจวตัรประจําวนั และผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลด้านจิตใจ อารมณ์ และสงัคม 
สถานบรกิารไดม้กีารจดัสถานทีใ่หเ้หมาะกบัการดแูลผูส้งูอายุแต่ละกลุ่ม โดยตอ้งการใหผู้เ้ขา้รบั
บริการได้มีความรู้สึกเหมือนกับการได้อยู่ "บ้าน" ให้มากที่สุด ในปัจจุบันเดอะซีเนียร์เปิด
บ้านพกัผู้สูงอายุ 3 แห่ง ได้แก่ บ้านพกัผู้สูงอายุ สาขารชัดา ซอย 42 บ้านพกัผู้สูงอายุ สาขา 
Full House และบ้านพกัผูสู้งอายุ สาขาพหลโยธนิ ซอย 30 แต่ละบ้านนัน้รองรบักลุ่มผู้สูงอายุ
แตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางที ่4.2  
 
ตารางท่ี 4.2 ลกัษณะของผูส้งูอายทุีเ่ขา้รบับรกิารในบา้นพกัผูส้งูอายเุดอะซเีนียร ์

บา้นพกัผูส้งูอาย ุ ลกัษณะของผูส้งูอาย ุ
บา้นพกัผูส้งูอาย ุสาขารชัดา 
ซอย 42 

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรงัที่อาการคงที่ ต้องได้รบัอาหารทาง
สายยาง ใสส่ายสวนปัสสาวะ ยกเวน้ผูป่้วยเจาะคอ 

บา้นพกัผูส้งูอาย ุสาขา Full 
House  

ผู้สูงอายุพกัฟ้ืนหรอืทํากายภาพบําบดั ต้องการทํากิจกรรม
กลุ่มเพื่อความสนุกสนานและเพิม่ทกัษะด้านต่างๆ ต้องการ
ดแูลดา้นจติใจ อารมณ์ และสงัคม ผูส้งูอายทุีม่อีาการหลงลมืที่
ไม่เสีย่งต่อการเจบ็ป่วยเฉียบพลนั และรบัประทานอาหารได้
ตามปกต ิ

บา้นพกัผูส้งูอาย ุสาขา
พหลโยธนิ ซอย 30 

ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะสมองเสือ่ม สบัสน หลงลมื ตอ้งการการดแูล
ดา้นกจิวตัรประจาํวนั ตอ้งการดแูลดา้นจติใจ อารมณ์ และ
สงัคม โดยมุง่เน้นทาํกจิกรรมกลุ่ม เพือ่ความสนุกสนาน และ
เพิม่ทกัษะดา้นต่างๆ ผูส้งูอายตุอ้งไมเ่สีย่งต่อการป่วย
เฉียบพลนั และรบัประทานอาหารไดต้ามปกต ิ 

ท่ีมา: เดอะซเีนียร,์ 2561ก: 1-3 
 

บรกิารทีม่ไีวส้าํหรบัดแูลผูส้งูอายขุองเดอะซเีนียรม์ดีงันี้ 
1) บรกิารดูแลโดยทมีสหวชิาชพี ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ ทมีสห

วชิาชพีประกอบดว้ย แพทยค์อยใหก้ารตรวจเยีย่มและใหค้ําแนะนําเกีย่วกบัสุขภาพ พรอ้มดว้ย
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พยาบาลวิชาชีพดูแลตลอด 24 ชัว่โมง ทีมสหวิชาชีพทําการคัดกรองสุขภาพ เพื่อการวาง
แผนการดูแลผูสู้งอายุ และมกีารตดิตามปรบัแผนการดูแลให้เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยมี
การทํางานร่วมกบันักกายภาพบําบดั ซึ่งคอยใหบ้รกิารกายภาพพื้นฐานเพื่อช่วยฟ้ืนฟูร่างกาย
ของผูสู้งอายุหรอืผูป่้วยเรือ้รงั (ดูตวัอย่างรูปแบบการใหบ้รกิารกายภาพบําบดัในตารางที่ 4.3) 
นอกจากนี้ยงัมกีารดูแลด้านโภชนาการ โดยมนีักโภชนากรที่คอยเป็นที่ปรกึษา ให้คําแนะนํา
เมนูอาหารทีเ่หมาะสมกบัผูส้งูอายแุต่ละราย 
 
ตารางท่ี 4.3 รปูแบบการใหบ้รกิารกายภาพบาํบดัของเดอะซเีนียร ์

บริการ ตวัอย่างวิธีการทาง
กายภาพบาํบดั 

การดแูลพิเศษสาํหรบั
ผูส้งูอายท่ีุใช้บริการ
กายภาพบาํบดั 

อตัราค่าบริการ 

• กายภาพบาํบดัสาํหรบั
ผูส้งูอายทุีม่ปัีญหาระบบ
ประสาทและกลา้มเนื้อ 
• กายภาพบาํบดัสาํหรบั
ผูส้งูอายอุอรโ์ธปิดกิส ์
• กายภาพบาํบดัฟ้ืนฟู
สมรรถภาพหวัใจและ
ปอด 
• กายภาพบาํบดัเพือ่ให้
ผูส้งูอายุสามารถกลบัคนื
สูส่ภาวะทีช่ว่ยเหลอื
ตวัเองไดม้ากทีส่ดุ 

• การประคบความรอ้น 
ประคบเยน็  
• การนวด  
• การออกกาํลงัเพิม่ชว่งการ
เคลื่อนไหว (ROM exercise) 
• การออกกาํลงัเพิม่ความ
แขง็แรง  
• การออกกาํลงักายแบบ 
passive  
• การฝึกเดนิ  
• การฝึกกจิวตัรประจาํวนั 
(ADL training) 
• การทาํอลัตราซาวด ์
• การฝึกยนืดว้ยเตยีงปรบั
องศา  

• การตรวจประเมนิแรกเขา้ 
โดยทมีงานสหวชิาชพีเพือ่
วางแผนการดแูล
โดยเฉพาะ 
• การดแูลกจิวตัรประจาํวนั  
• การดแูลอาหาร 
• กจิกรรมบาํบดั กจิกรรม
สนัทนาการสาํหรบั
ผูส้งูอาย ุ 
• การบรกิารดแูลรกัษาและ
พยาบาลขัน้พืน้ฐานตลอด 
24 ชัว่โมง 
• ใหบ้รกิารรถพยาบาล
ฉุกเฉิน 
 

• 700 บาท/ครัง้ 
• 5 ครัง้/เดอืน ราคา 
3,000 บาท 
• 12 ครัง้/เดอืน 
ราคา 6,000 บาท 
• เหมารายเดอืน
ราคา 10,000 บาท 
 

ท่ีมา: เดอะซเีนียร,์ 2561ข: 1 
 

2) กิจกรรมบําบัด เป็นลักษณะของบริการเพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพของ
ผูส้งูอายุ โดยผ่านการทํากจิกรรมเดีย่ว และการทํากจิกรรมกลุ่ม เช่น การทําบุญตกับาตรในทุก
สปัดาห ์การเล่นเกม การประดษิฐส์ิง่ของ และกจิกรรมในวนัสาํคญัต่างๆ กจิกรรมบาํบดัเหล่าน้ีมี
ขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านจติใจและสงัคมของผู้สูงอายุ ช่วยให้ผู้สูงอายุมคีวามรูส้กึ
อยากมสีว่นรว่มในสงัคม และรบัรูไ้ดถ้งึคุณคา่ในชวีติของตนเอง 
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3) บรกิารดูแลอย่างต่อเน่ืองที่บ้าน โดยทําการติดตามและปรบัแผนการดูแล
เป็นรายเดอืน มกีารใหค้ําแนะนําในเรื่องการจดัสถานที่การดูแลใหเ้หมาะสมตามภาวะสุขภาพ
ของผูส้งูอาย ุ 

เดอะซีเนียร์ให้ความสําคญักับมาตราฐานในการดูแลผู้สูงอายุ โดยได้มีการควบคุม
คุณภาพของการดูแลด้วยการตรวจเยีย่มโดยทมีสหวชิาชพี พรอ้มทัง้ตดิตัง้ระบบการเฝ้าระวงั
ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อทบทวนบริการที่ได้ร ับอย่างเป็นระบบ จากทีมงานที่มี
ประสบการณ์ มคีวามรู ้และความชาํนาญโดยเฉพาะ 
 

3. สถานบริบาล 
สถานบรบิาลเป็นสถานที่ใหบ้รกิารดูแลผูสู้งอายุ โดยทัว่ไปครอบคลุมบรกิารหอ้งพกัที่

อยู่อาศยั บรกิารทางการพยาบาล บรกิารกายภาพบําบัด และการดูแลด้านจิตสงัคม สถาน
บรบิาลส่วนใหญ่มุ่งเน้นการใหบ้รกิารผูสู้งอายุทีม่ภีาวะเปราะบางและมโีรคเรือ้รงั มคีวามพกิาร 
และสมองเสื่อม ซึ่งถือเป็นบรกิารในลกัษณะการดูแลแบบองค์รวม (holistic care) นอกจากน้ี
ยงัให้ความสําคญักบัการดูแลผู้สูงอายุเฉพาะราย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่
แตกต่างกนัออกไปตามหลกัอายศุาสตร ์(geriatric care) ดแูลเอาใจใสผู่ส้งูอายอุยา่งใกลช้ดิ  

ศูนยโ์กลเดน้ไลฟ์ เนอรส์ซิง่โฮม เป็นสถานบรบิาลสําหรบัดูแลผูสู้งอายุ ผูป่้วย และการ
พกัฟ้ืน ตัง้อยู่เลขที่ 223/119 หมู่บ้านสวนบวั ซอยอศัวพเิชษฐ์ 9 ถนนสวนบวั 43 แขวงฉิมพล ี
เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร โดยมสีาํนักงานอยู่ทีจ่งัหวดันนทบุร ีศูนยโ์กลเดน้ไลฟ์ เนอรส์ซิง่
โฮม ใหบ้รกิารภายใตแ้นวคดิทีว่่า “ผูส้งูอายเุป็นบุคคลทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเอาใจใสอ่ย่างใกลช้ดิ” 
ทางศูนย์ได้รบัรางวลัมาตราฐานสถานบรกิารดูแลผู้สูงอายุดเีด่น ประจําปี 2560 จากสมาคม
ส่งเสรมิธุรกจิบรกิารผูสู้งอายุไทย ร่วมกบัสมาคมการท่องเที่ยวเชงิแพทย์ไทย และกรมกจิการ
ผู้สูงอายุ กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ เป็นการประกนัว่าทางศูนย์นัน้ได้
มุ่งมัน่พฒันาการให้บรกิารเพื่อสร้างความพงึพอใจสูงสุดให้ผู้สูงอายุ ตามวสิยัทศัน์ที่ว่า “เป็น
สถานดแูลผูส้งูอายุ ทีเ่ป็นผูนํ้าในเรื่องการบรกิารทีไ่ดม้าตรฐาน มคีุณธรรม ดแูลเอาใจใสดุ่จญาติ
มติร” 

ศูนย์โกลเด้นไลฟ์ เนอรส์ซิง่โฮม รบัดูแลผูสู้งอายุ ผู้ป่วย และผูป่้วยระยะพกัฟ้ืน โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ทัง้ร่างกายและจติใจ ในการให้บรกิารนัน้ได้มกีาร
ควบคุมดูแลโดยแพทย์ พยาบาล และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุเฉพาะ มี
เจา้หน้าทีด่แูลทีผ่่านการอบรมหลกัสตูรในการดแูลผูส้งูอายุคอยใหก้ารดูแลตลอด 24 ชัว่โมง ใน
ด้านที่พกัอาศยันัน้โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่ง มบีรกิารห้องพกัที่สะอาดถูกสุขลกัษณะ พร้อมทัง้
อุปกรณ์อํานวยความสะดวกสบายอย่างครบครนั นอกจากนี้ยงัมบีรรยากาศทีเ่ป็นธรรมชาต ิทํา
ใหรู้ส้กึสบาย เงยีบสงบเป็นส่วนตวั เหมาะสําหรบัการดูแลผูสู้งอายุดูแลผูป่้วย บรกิารของศูนย์
โกลเดน้ไลฟ์ เนอรส์ซิง่โฮม มดีงันี้ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

57 
 

1) ดูแลผู้ป่วยระยะพกัฟ้ืน สมองเสื่อม อมัพฤกษ์ อมัพาต ผู้ป่วยเรื้อรงั และ
ผูป่้วยมะเรง็ระยะสดุทา้ย 

2) ดแูลผูส้งูอายภุายในสถานบรกิาร 
3) บรกิารจดัส่งพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก พนักงานดูแลผู้ป่วย/ดูแลผู้สูงอายุ ดูแล

ผูป่้วยระยะพกัฟ้ืน เพือ่ประจาํทีบ่า้นหรอืโรงพยาบาล มบีรกิารทัง้แบบประจาํและไป-กลบั 
 อตัราค่าบรกิารของศูนยโ์กลเดน้ไลฟ์ เนอรส์ซิง่โฮม เริม่ต้น 16,000 บาท/เดอืน รายวนั 
วนัละ 1,000-1,200 บาท ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอาการของผูป่้วย อตัราค่าบรกิารดงักล่าวรวมสิง่อํานวย
ความสะดวกและครอบคลุมบรกิาร ดงันี้ 
  1) หอ้งพกัพรอ้มเครือ่งปรบัอากาศ 
  2) หอ้งน้ําพรอ้มน้ําอุ่น-น้ําเยน็ 
  3) การทาํความสะอาดหอ้งพกัทุกวนัวนัละ 2 ครัง้ 
  4) การบรกิารซกัรดีเสือ้ผา้ ทาํความสะอาดของใชส้ว่นตวัผูป่้วย 
  5) อาหารวนัละ 3 มือ้ และอาหารวา่ง 1 มือ้  
  6) คา่บรกิารกายภาพเบือ้งตน้ 
  7) บรกิารทาํแผล เปลีย่นสายใหอ้าหาร สายปัสสาวะ (ยกเวน้คา่อุปกรณ์) 
  8) การบรกิารดแูลรกัษาและการพยาบาลขัน้พืน้ฐานตลอด 24 ชัว่โมง 

บรกิารหลกัของศูนยโ์กลเด้นไลฟ์ เนอรส์ซิง่โฮม มลีกัษณะคลา้ยกบัสถานบรบิาลอื่นๆ 
โดยมขีึน้เพื่อตอบสนองความต้องการดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ การดูแลและการพยาบาลภายใต้การ
ดแูลของพยาบาลวชิาชพี เชน่ วดัความดนัโลหติ เจาะตรวจน้ําตาล ฉีดอนิซูลนิ ดดูเสมหะและทาํ
แผล เป็นต้น การดูแลช่วยเหลอืกิจวตัรประจําวนั เช่น การอาบน้ํา ป้อนอาหาร และพยุงเดนิ 
เป็นต้น ห้องพกัที่สะอาด ปลอดภยั พรอ้มสิง่อํานวยความสะดวก บรกิารซกัรดีเสื้อผ้า และทํา
ความสะอาดของใช้ส่วนตวั บรกิารอาหารและอาหารทางการแพทย์ ตามหลกัโภชนาการและ
ตามแผนการรกัษาของแพทย์ นอกจากน้ียงัมกีารให้ บรกิารกายภาพบําบดัเบื้องต้น กจิกรรม
ออกกาํลงักาย ฟ้ืนฟูสมรรถภาพรา่งกายพืน้ฐานตามความเหมาะสมของสภาพผูส้งูอาย ุ 

การดแูลในระหว่างการเขา้พกัทีท่างศูนยโ์กลเดน้ไลฟ์เนอรส์ซิง่โฮม หรอืบรกิารผูส้งูอายุ
ในแต่ละวนัโดยเจา้หน้าทีผู่ช้ํานาญการนัน้มขีึน้เพื่อฟ้ืนฟู และพฒันาผูส้งูอายุดา้นร่างกาย จติใจ 
สงัคม และจติวญิญาณ ตอบสนองความตอ้งการของผูส้งูอายแุต่ละคน โดยทาํใหผู้ส้งูอายุไม่รูส้กึ
เหงาหรอืถูกทอดทิง้ เชน่ 

1) กายภาพบําบัดเบื้องต้นแบบเดี่ยว เน้นการนวดและการบริหารการ
เคลื่อนไหวของขอ้ต่อ โดยขึน้อยูก่บัภาวะและความสามารถของผูส้งูอาย ุ

2) กิจกรรมบําบดั ศูนย์โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม ได้นํากิจกรรมที่มวีธิกีาร 
และอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาใชใ้นการบําบดัผูสู้งอายุ สรา้งความสมดุลทัง้ด้านร่างกายและจติใจ 
เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุในทํากจิกรรมประจําวนั ไดแ้ก่ การดูแลตนเอง การศกึษา 
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การทํางาน การใช้เวลาว่าง การพกัผ่อน และการเขา้สงัคม โดยกจิกรรมบําบดัที่ทางศูนย์โกล
เดน้ไลฟ์ เนอรส์ซิง่โฮม ไดม้กีารจดัเป็นประจาํ คอื  

(1) การเล่นหมากรุก และหมากฮอส เพื่อส่งเสรมิการรบัรู้ กฎกติกา
ต่างๆ การเขา้สงัคม  

(2) การต่อเลโก ้เพือ่ฝึกความคดิสรา้งสรรค ์ความภมูใิจในตนเอง 
(3) กิจกรรมการวาดภาพ  เขียนหนังสือ เพื่อฝึกทักษะการใช้มือ 

กลา้มเน้ือเลก็ สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์
  3) ดนตรบีําบดั (music therapy) ศูนยโ์กลเด้นไลฟ์ เนอรส์ซิง่โฮม ไดนํ้าดนตรี
บําบดัมาใหบ้รกิารผูสู้งอายุ โดยไดต้ดิตัง้ระบบเครื่องเสยีงภายในตวัอาคาร หอ้งพกัรองรบัการ
ใหบ้รกิาร ดนตรทีีเ่ลอืกมานัน้เป็นเสยีงธรรมชาตติ่างๆ เช่น เสยีง นก สตัว ์ตน้ไม ้เสยีงน้ํา หรอื
เสยีงฝนตก โดยทางศูนย์จะทําการเปิดสลบักบัเพลงธรรมะ หรอืบทสวด เพื่อให้ผู้สูงอายุผ่อน
คลาย มอีารมณ์ด ีไมเ่ครยีด 
 บรกิารสาํหรบัผูส้งูอายุของสถานบรบิาลเกดิขึน้ภายใตบ้รรยากาศทีม่บีรเิวณ และร่มรื่น 
มกีารตกแต่ง และจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจ เพื่อหวงัใหผู้ส้งูอายุได้
พกัฟ้ืน ได้รบัความสะดวกสบาย และพยายามเสรมิสรา้งบรรยากาศเสมอืนหน่ึงผูสู้งอายุกําลงั
ไดร้บัรางวลัแห่งชวีติ สรา้งบรรยากาศทีอ่บอุ่น ใหก้ารดูแลทีเ่ป็นมติร เป็นเหมอืนญาต ิและเป็น
บุคคลสาํคญั 
 

 4. บา้นพกัคนชรา 
 บา้นพกัคนชราเป็นการใหบ้รกิารหอ้งพกัและรบัผูส้งูอายทุีย่งัสามารถชว่ยเหลอืตวัเองได ้
หรอืช่วยเหลอืตวัเองได้บ้างเขา้รบับรกิาร ตวัอย่างบ้านพกัคนชราในเขตกรุงเทพมหานคร คอื 
ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายบุา้นบางแค  

ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุบา้นบางแค เดมิคอื สถานสงเคราะหค์นชรา
บา้นบางแค ไดก่้อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่1 มถุินายน พ.ศ. 2496 ในสมยัจอมพล ป. พบิูลสงคราม เป็น
นายกรฐัมนตร ีถอืเป็นสถานสงเคราะห์ผูสู้งอายุแห่งแรกของประเทศไทย วตัถุประสงค์สําคญั
ของการก่อตัง้คอื การใหก้ารสงเคราะหผ์ูส้งูอายุตามนโยบายสวสัดกิารสงัคมของรฐั และไดป้รบั
บทบาทจากหน่วยงานปฏบิตักิารดแูลผูส้งูอายุ มาเป็นหน่วยงานทีค่อยใหก้ารสง่เสรมิ สนบัสนุน 
และการดําเนินงานด้านการจดัสวสัดกิารสงัคมผู้สูงอายุ วสิยัทศัน์ในปัจจุบนั คอื “เป็นองค์กร
หลกัในการขบัเคลื่อนการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุและสงัคมใหอ้ยู่ดมีสีุขอย่างยัง่ยนื” ศูนย์
พฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ได้มกีารจดัสวสัดิการสงัคมผู้สูงอายุแบบ
สถาบัน (social welfare services for older persons under institutional care center) โดยมี
บรกิารในการดแูลผูส้งูอาย ุดงันี้ 

1) บรกิารใหผู้ส้งูอายภุายนอกเขา้ไปใชบ้รกิาร 
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2) บรกิารดแูลผูส้งูอายใุนเวลากลางวนั 
3) บรกิารบา้นพกัฉุกเฉิน 
4) บรกิารทีพ่กัอาศยัรปูแบบสถาบนั   

ทางศนูยเ์ปิดใหบ้รกิารผูส้งูอายุชายหญงิ สญัชาตไิทย อายุ 60 ปีขึน้ไป ซึง่มคีวามสมคัร
ใจ และมปัีญหาส่วนบุคคล เช่น ไม่มผีูอุ้ปการะเลีย้งดู ไม่สามารถประกอบอาชพีเลีย้งตนเองได ้
ไม่มทีีอ่ยู่อาศยั มฐีานะยากจน เป็นตน้ ทัง้น้ี ผูส้งูอายุทีเ่ขา้รบัการดูแลนัน้จะต้องเป็นผูท้ีไ่ม่เป็น
โรคตดิต่อรา้ยแรง ไม่มคีวามพกิารทุพพลภาพหรอืจติฟัน่เฟือนและ และไม่เป็นผูท้ี่อยู่ระหว่าง
การดาํเนินคดอีาญา แบ่งประเภทผูส้งูอายทุีเ่ขา้รบับรกิาร 3 ประเภท ดงันี้ 

1) ประเภทสามญั เป็นผูส้งูอายทุีเ่ขา้รบัการดแูลโดยไมต่อ้งเสยีคา่บรกิารใดๆ 
2) ประเภทบรกิารแบบหอพกั แยกเป็นหอ้งเดี่ยว ค่าบรกิารคนละ 1,500 บาท

ต่อเดอืน และหอ้งคู ่2,000 บาทต่อเดอืน 
3) ประเภทพเิศษ หรอืทีเ่รยีกวา่ “บงักะโล” มลีกัษณะบา้นเดีย่วทีป่ลกูไวใ้นทีด่นิ

ของศูนย์ โดยผู้สูงอายุสามารถพกัอาศยัอยู่ได้จนถงึแก่กรรม ทางศูนย์ได้เก็บค่าบํารุงแรกเขา้
เป็นเงนิ 300,000 บาท และมคี่าบรกิารรายเดอืนกรณีพกัคนเดยีว เดอืนละ 1,500 บาทและใน
กรณีเขา้พกั 2 คน เชน่ คูส่ามภีรรยา หรอืพีน้่องเพศเดยีวกนั เดอืนละ 2,000 บาท 

บรกิารดแูลผูส้งูอายขุองศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายบุา้นบางแค มดีงันี้ 
1) บริการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย การ

ดํารงชวีติ และคุณภาพชวีติที่ด ีโดยการจดับรกิารเกี่ยวกบัปัจจยั 4 ที่จําเป็นต่อชวีติ เพื่อให้มี
ความสขุทัง้รา่งกายและจติใจในบัน้ปลายชวีติตามสมควรแก่อตัภาพ 

2) บริการทางการแพทย์และอนามัย  ครอบคลุมที่ เกี่ ยวข้องกับการ
รกัษาพยาบาล โดยทางศูนยฯ์ ไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีพ่ยาบาลดแูลรกัษาพยาบาลตามคาํสัง่แพทย ์
ปฏิบัติการตลอด 24 ชัว่โมง เจ้าหน้าที่พยาบาลให้บรกิารตรวจร่างกายและประเมินอาการ
เจบ็ป่วย ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทําความสะอาดแผล ในกรณีที่เจบ็ป่วยเฉพาะโรค หรอื
ประสบอุบตัเิหตุฉุกเฉินจะส่งไปรกัษาทีโ่รงพยาบาล นอกจากนี้ยงั มกีารใหบ้รกิารตรวจสุขภาพ
ประจําปี ในด้านอนามัยของผู้สูงอายุนั ้น ทางศูนย์ฯ ได้มีบริการให้เจ้าหน้าที่พยาบาล 
อาสาสมคัรจากโรงพยาบาลต่างๆ มาใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการส่งเสรมิสุขภาพอนามยัแก่ผูส้งูอาย ุ
การสุขาภบิาล และการทําความสะอาดที่พกัอาศยั รวมทัง้การส่งเสรมิสุขภาพ โดยมเีจา้หน้าที่
จดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายใุหแ้ขง็แรง เชน่ การออกกาํลงักายในกลุ่มกจิกรรมบาํบดั 
และใหก้ารชว่ยเหลอืพลกิตะแคงตวัผูส้งูอายทุีเ่จบ็ป่วยบนเตยีง 

3) บริการด้านกายภาพบําบัด  มีนักกายภาพบําบัดคอยให้บริการทาง
กายภาพบําบดั มุ่งเน้นการป้องกนั รกัษา และฟ้ืนฟู บรกิารหลกัทางกายภาพบําบดั คอื การ
สง่เสรมิใหผู้ส้งูอายุออกกําลงักายกลุ่ม และบรกิารบาํบดัเฉพาะโรคในแต่ละรายทัง้ทางดา้นระบบ
ประสาท ระบบกระดกูและกลา้มเน้ือ เชน่ การบําบดัดว้ยการอลัตรา้ซาวด ์การกระตุน้ไฟฟ้า การ
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อบไฟฟ้าคลื่นสัน้ การใช้เครื่องดึงคอ-หลัง การใช้เครื่องฝึกยืน เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมี
กายภาพบําบดั โดยไม่ใช้เครื่องมือไฟฟ้า เช่น การใช้วงล้อหมุนไหล่ การกดจุดกดเจ็บ การ
เคลื่อนไหวขอ้ต่อ และการออกกาํลงักายรอกคู ่เป็นตน้  

4) บรกิารดา้นอาชวีบําบดั ทางศูนยฯ์ จดัใหค้รูผูฝึ้กอาชพีมาใหค้วามรู ้และฝึก
ทกัษะดา้นอาชพีใหก้บัผูส้งูอายุ ฝึกสอนงานประดษิฐต์่างๆ ไดแ้ก่ กลุ่มงานประดษิฐด์อกไม ้กลุ่ม
ทําเครื่องหอม กลุ่มสมุนไพร และกลุ่มเยบ็ปักถกัรอ้ย เป็นต้น ผลติภณัฑ์ที่เกดิขึน้นัน้ได้มกีาร
นําไปจําหน่าย สรา้งรายได้ใหก้บัผู้สูงอายุ และเป็นการส่งเสรมิงานฝีมอืของผูสู้งอายุ เป็นการ
เพิม่ศกัยภาพผูส้งูอายสุูก่ารถ่ายทอดไปยงัเดก็และเยาวชนทีส่นใจงานดา้นอาชพี 

5) บรกิารดา้นสงัคมสงเคราะห ์ทางศูนยฯ์ ไดจ้ดัใหม้นีักสงัคมสงเคราะหป์ระจํา
อาคารพกั คอยใหบ้รกิารใหค้าํแนะนํา คาํปรกึษา และแกไ้ขปัญหาแก่ผูส้งูอายุเมื่อประสบปัญหา 
โดยยดึหลกัสงัคมสงเคราะหเ์ป็นสาํคญั มกีารใหบ้รกิารจดัทาํขอ้มลูผูส้งูอายุ ผ่านการดาํเนินการ
เยีย่มบา้น สอบขอ้เทจ็จรงิจากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ และบนัทกึขอ้มลูทีไ่ดใ้นรูปทะเบยีนประวตัลิง
ระบบคอมพวิเตอร ์รวมทัง้ใชว้ธิกีารสงัคมสงเคราะหก์ลุ่มชนในการแกไ้ขปัญหาและปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมใหส้ามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งปกตสิขุ และจดัใหม้กีารประชุมผูส้งูอายเุป็นประจาํทุก 3 
เดอืน ทางศูนยฯ์ ยงัได้ใหบ้รกิารตดิต่อครอบครวัตามความประสงคใ์หก้บัผูใ้ชบ้รกิาร โดยทาง
จดหมาย โทรศพัท ์และสื่ออเิลค็ทรอนิคส ์รวมทัง้ดําเนิการดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอาย ุ
เชน่ การจดัทาํพนิยักรรม เป็นตน้ 

6) บรกิารด้านจติวทิยา มีนักจิตวทิยาคอยให้บรกิารให้คําปรกึษาหรอืแก้ไข
ปัญหา ฟ้ืนฟูและปรบัสภาพจติใจให้กบัผูสู้งอายุ โดยใชว้ธิกีารด้านจติวทิยา การใหค้ําปรกึษา
ด้านสุขภาพจิต จดักิจกรรมกลุ่มบําบัด พร้อมทัง้ติดตามประเมินผลตามแบบประเมินภาวะ
ซมึเศรา้ และแบบประเมนิสมองเพือ่ใหผู้ส้งูอายสุามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

7) บรกิารนันทนาการ บรกิารกิจกรรมในวนัสําคญัทางสงัคม วนัหยุดนักขตั
ฤกษ์ เพือ่ใหผู้ส้งูอายุไดม้โีอกาสสนุกสนานรื่นเรงิตามประเพณี รวมทัง้จดักจิกรรมนันทนาการที่
ส่งเสรมิดา้นสุขภาพแก่ผูสู้งอายุ ได้แก่ กจิกรรมวนัขึน้ปีใหม่ กจิกรรมวนัสงกรานต์กจิกรรมวนั
ลอยกระทง เป็นตน้กจิกรรมนันทนาการทีจ่ดัขึน้นัน้ นอกจากศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม
ผูส้งูอายุบา้นบางแค เป็นผูด้าํเนินการจดักจิกรรมแลว้ ยงัไดร้บัความร่วมมอืจากหน่วยงานอื่นๆ 
เขา้มาใหบ้รกิารความสขุแก่ผูส้งูอายดุว้ย 

8) บรกิารด้านศาสนา ศูนย์พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 
ไดจ้ดับรกิารทางศาสนาภายในอาคารศาลาธรรม เพือ่ใหผู้ส้งูอายไุดป้ระกอบพธิกีรรมทางศาสนา 
และกิจกรรมทางประเพณีในวนัสําคญัๆ เช่น วนัธรรมสวนะ วนัวสิาขบูชา วนัมาฆบูชา วนั
อาสาฬหบชูา และวนัเขา้พรรษา เป็นตน้ นอกจากนี้ ยงัไดก้ารนิมนตพ์ระสงฆ ์แสดงธรรมเทศนา
ทุกวนัพระเดอืนละ 4 ครัง้ และมวีทิยากรจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยมาบรรยายออกเสยีง
ตามสายใหผู้ส้งูอายฟัุงเป็นประจาํทุกเดอืน  
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9) บรกิารด้านฌาปนกิจ ศูนย์จดัการศพให้แก่ผู้สูงอายุที่ถงึแก่กรรม และไม่มี
ญาต ิโดยตัง้ศพสวดอภธิรรมที่อาคารศาลาธรรม แล้วนําไปเก็บไวท้ี่วดันิมมานรด ีโดยทําการ
ฌาปนกจิพรอ้มกนัในเดอืน มนีาคม ของแต่ละปี และนําอฐัสิ่วนหนึ่งไปลอยองัคารตามประเพณี 
อกีส่วนหนึ่งเกบ็รวมไวภ้ายในเจดยีอ์ฐัขิองศูนย์พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุบ้านบาง
แค และทาํบุญอุทศิใหใ้นชว่งเทศกาลสงกรานตข์องทุกปี 

10) บรกิารสรา้งสุขชะลอวยั ใหบ้รกิารแก่ผูสู้งอายุเพื่อส่งเสรมิสุขภาวะที่ด ีลด
ความเสื่อมถอยของร่างกาย และช่วยชะลอความเสื่อมชราให้ได้นานที่สุดก่อน ประกอบด้วย
กจิกรรม เช่น การนวดผ่อนคลายใจเป็นสุข แอโรบคิในน้ํา โปรแกรมกฬีาพาเพลนิ โปรแกรม
กดชตัเตอร์-ตวดัพู่กนั โปรแกรมชมชมิ ช๊อปสนับสนุนภูมปัิญญาไทย โปรแกรมท่องเที่ยวเชงิ
สขุภาพ รวมทัง้โรงเรยีนผูส้งูอาย ุ(ดภูาพที ่4.1 ประกอบ) 

 

 
 

  
 
ภาพท่ี 4.1 กจิกรรมของโรงเรยีนผูส้งูอายบุา้นบางแค 
ท่ีมา: ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายบุา้นบางแค, 2561: 1 

 
11) บรกิารส่งเสรมิสุขภาวะผูสู้งอายุใหอ้ยู่ในบ้านอย่างมคีวามสุขและมคีุณค่า 

หรอืทีเ่รยีกว่า “Happy Home” เป็นลกัษณะของบรกิารผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัคดัเลอืกมาส่งเสรมิฟ้ืนฟู
สุขภาพในบ้าน Happy Home ซึ่งจัดเป็นอาคารสําหรบัเข้ามาฟ้ืนฟูสุขภาพ ภายในอาคาร
ประกอบด้วยเครื่องมือการฟ้ืนฟูสุขภาพตามโปรแกรมต่างๆ ครอบคลุมความต้องการด้าน
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ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจและสงัคม ไดแ้ก่ กายภาพบําบดั การส่งเสรมิและรกัษาสุขภาพ 
โภชนบําบดั นวดผ่อนคลายกล้ามเน้ือ แอโรบิคในน้ํา โปรแกรมสปาจติ โปรแกรมฟ้ืนฟูและ
พฒันาสมรรถภาพ (Snoezelen Room) ศลิปะบาํบดั อาชวีบาํบดั และการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ 

12) บริการเสิร์ฟรกัเคลื่อนที่ (delivery love) เป็นลักษณะการให้บริการแก่
ผู้สูงอายุเพื่อสร้างความสุขก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต และส่งเสรมิให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี
ครอบคลุม5 มิติ ได้แก่ กาย ใจ อารมณ์  สังคม และจิตวิญญาณ  ประกอบด้วยการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุที่ถดถอย โปรแกรมเตมิรกัขา้งเตียง โปรแกรมเพิม่บุญก่อนวาระสุดท้าย 
และโปรแกรมสรา้งสขุตามเทศกาล 
 
องคป์ระกอบขีดความสามารถวตักรรมบริการสถานบริการดแูลระยะยาว 

การพรรณาองคป์ระกอบขดีความสามารถนวตักรรม และผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชงิยนืยนัขดีความสามารถนวตักรรมบรกิารสถานบรกิารดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
มดีงันี้ 

 
1. การพรรณาองคป์ระกอบขีดความสามารถนวตักรรมบริการ 
ผู้วิจยัได้ทําการวิเคราะห์ระดับขีดความสามารถนวตักรรมบรกิาร องค์ประกอบขีด

ความสามารถนวตักรรมบรกิาร ได้แก่ ขดีความสามารถขององค์การ ขดีความสามารถทาง
การตลาด และขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษย์ โดยพจิารณาจากค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และการแปรผลเพื่อพรรณนาองค์ประกอบของการพฒันา
นวตักรรมบรกิาร  

 
1.1 ระดบัขีดความสามารถขององคก์าร 
ผูว้จิยัได้ทําการวเิคราะห์ระดบัขดีความสามารถขององค์การ ซึ่งองค์ประกอบ

ย่อย คอื การเรยีนรู ้กระบวนการ และคุณภาพ จากรายการวดั 12 รายการ ผลการวเิคราะห ์ดงั
แสดงในตารางที ่4.4 โดยจะเหน็ว่า ขอ้มลูทีนํ่ามาวเิคราะหน์ัน้มกีารกระจายทีป่กต ิพจิารณาได้
จากคา่เบีย่งเบนมาตรฐานทีน้่อยกวา่ค่าเฉลีย่ และมคีา่ความเบ ้ความโดง่ทีป่กตใินทุกรายการวดั
ขดีความสามารถขององคก์าร  

ผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่าขีดความสามารถขององค์การในด้านการ
เรยีนรูโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ในรายละเอยีดพบวา่สถานบรกิารดแูลระยะยาวมวีฒันธรรมทีเ่อือ้
ต่อการสร้างสรรค์ความคิด/ไอเดียใหม่ๆ เกี่ยวกับการให้บรกิารผู้สูงอายุ และให้อํานาจกับ
พนักงานในการตัดสินใจสําหรบัการให้บริการผู้สูงอายุในระดับมาก ขณะที่การเรยีนรู้และ
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ปรบัปรุงวธิกีารทํางานเพื่อใหบ้รกิารผูส้งูอายุอยู่เสมอ และการทดลองกระทําสิง่ใหม่ เพื่อใหก้าร
ใหบ้รกิารผูส้งูอายดุขีึน้อยูเ่สมอนัน้ไดม้กีารทาํไดค้อ่นขา้งด ีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
ตารางท่ี 4.4 ระดบัขดีความสามารถขององคก์าร (n=145) 

รายการวดั ค่า 
เฉล่ีย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ
เบ ้

ความ
โด่ง 

แปลผล 

การเรียนรู้ 
- วฒันธรรมเอือ้ต่อการสรา้งสรรคค์วามคดิ/ไอเดยีใหม่ๆ  
เกีย่วกบัการใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 

3.54 0.782 -0.239 -0.329 มาก 

- เรยีนรูแ้ละปรบัปรุงวธิกีารทาํงานเพือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอายุ
อยูเ่สมอ 

3.22 0.870 -0.061 -0.422 ปานกลาง 

- ทดลองกระทาํสิง่ใหม ่เพือ่ใหก้ารใหบ้รกิารผูส้งูอายุดี
ขึน้อยูเ่สมอ 

3.38 0.859 -0.173 -0.122 ปานกลาง 

- พนกังานมอีาํนาจในการตดัสนิใจสาํหรบัการใหบ้รกิาร
ผูส้งูอายุ 

3.52 0.647 -0.377 -0.166 มาก 

รวม 3.42 0.644 -0.249 -0.270 มาก 
กระบวนการ 
- เป้าหมายเกีย่วกบันวตักรรมในการใหบ้รกิารผูส้งูอายุที่
ชดัเจน 

3.13 0.851 0.018 -0.433 ปานกลาง 

- โครงสรา้งการทาํงานเป็นทมีเพือ่พฒันาการบรกิาร
ผูส้งูอายุ 

3.29 0.656 -0.213 -0.706 ปานกลาง 

- การสนบัสนุนทรพัยากรเพือ่พฒันานวตักรรมการบรกิาร
ผูส้งูอายุอยา่งเตม็ที ่

3.23 0.695 -0.339 -0.896 ปานกลาง 

- เทคโนโลยใีนการทาํงานเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงที่
เกีย่วกบัการใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 

3.32 0.644 -0.739 0.975 ปานกลาง 

รวม 3.24 0.632 -0.169 -0.971 ปานกลาง 
คณุภาพ 
- การปรบัปรุงอยา่งต่อเน่ืองคอืเป้าหมายสาํคญัในการ
ใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 

3.35 0.732 -0.227 0.712 ปานกลาง 

- มุง่มัน่และไดด้าํเนินการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร
ผูส้งูอายุ 

3.56 0.706 -0.331 -0.105 มาก 

- เกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพบรกิาร และไดนํ้ามา
ปรบัปรุงการใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 

3.16 1.141 -0.146 -0.745 ปานกลาง 

- กลุ่มคุณภาพ (QC) เพือ่พฒันาคุณภาพของการ
ใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 

3.38 0.994 0.038 -0.707 ปานกลาง 

รวม 3.36 0.702 0.066 -0.533 ปานกลาง 
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ขดีความสามารถขององคก์ารดา้นกระบวนการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ในรายละเอียดพบว่า สถานบรกิารระยะยาวได้มีเป้าหมายเกี่ยวกับนวตักรรมในการ
ใหบ้รกิารผูส้งูอายุทีค่่อนขา้งชดัเจน มกีารจดัโครงสรา้งการทํางานเป็นทมีเพื่อพฒันาการบรกิาร
ผูส้งูอายุ ใหก้ารสนับสนุนทรพัยากรเพื่อพฒันานวตักรรมการบรกิารผูส้งูอายุในระดบัปานกลาง 
เช่นเดยีวกบัการนําเทคโนโลยใีนการทาํงานเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วกบัการใหบ้รกิาร
ผูสู้งอายุ ส่วนขดีความสามารถขององค์การดา้นคุณภาพ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
ในรายละเอียดพบว่า สถานบรกิารได้มุ่งมัน่และได้ดําเนินการพฒันาคุณภาพการให้บรกิาร
ผู้สูงอายุ โดยถือว่าการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองนัน้เป็นเป้าหมายสําคญั ในเรื่องการเก็บขอ้มูล
เกีย่วกบัคุณภาพบรกิาร และไดนํ้ามาปรบัปรุงการใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุรวมทัง้การนํากลุ่มคุณภาพ 
(QC) เขา้มาเพื่อพฒันาคุณภาพของการใหบ้รกิารผูส้งูอายุนัน้ทาํไดค้่อนขา้งด ีโดยมคี่าเฉลีย่อยู่
ในระดบัปานกลาง 

 
1.2 ระดบัขีดความสามารถทางการตลาด 
ผูว้จิยัได้ทําการวเิคราะห์ระดบัความสามารถทางการตลาด ซึ่งมอีงค์ประกอบ

ย่อย คือ การติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด ความผูกพันกับลูกค้า และการเชื่อมโยง
พนัธมิตร จากรายการวดั 12 รายการ ผลการวิเคราะห์ ดงัแสดงในตารางที่ 4.5 โดยพบว่า 
ขอ้มลูทีนํ่ามาวเิคราะหน์ัน้มกีารกระจายทีป่กต ิพจิารณาไดจ้ากค่าเบีย่งเบนมาตรฐานทีน้่อยกว่า
คา่เฉลีย่ และมคีา่ความเบ ้ความโดง่ทีป่กตใินทุกรายการวดัขดีความสามารถทางการตลาด  

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าขีดความสามารถทางการตลาดในด้านการ
ตดิตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ในรายละเอยีดพบว่าสถาน
บรกิารดูแลระยะยาวค่อนขา้งมสีามารถวเิคราะหแ์นวโน้มทางการตลาดเกีย่วกบัผูส้งูอายุ ตื่นตวั
เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางการตลาดผู้สูงอายุ สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ 
เกี่ยวกบัตลาดผู้สูงอายุได้ก่อนที่เหตุการณ์นัน้จะเกิดขึ้นจรงิ รวมทัง้มีความเข้าใจว่าจะต้อง
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้สูงอายุอย่างไร ดังที่ปรากฏค่าเฉลี่ยทัง้ 4 รายการ
ดงักล่าวอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดา้นความผกูพนักบัลูกคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก สว่นในรายละเอยีดนัน้อยู่ใน
ระดบัมากเช่นเดยีวกนั ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่า สถานบรกิารดูแลระยะยาวสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูส้งูอายุไดท้นัท่วงท ีมกีารดาํเนินการเชงิรุกเพือ่ใหบ้รกิารตามความคาดหวงั อกีทัง้
ยังนําความคิดเห็นของผู้สูงอายุมาปรบัปรุงการให้บริการ และดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด 
เน่ืองจากเป็นคนสําคญัของธุรกิจ ทํานองเดียวกันกับด้านการเชื่อมพันธมิตร พบว่า สถาน
บรกิารดแูลระยะยาวมพีนัธมติร เชน่ ผูจ้ดัสง่วตัถุดบิ และผูใ้หบ้รกิารคอยสนบัสนุนการใหบ้รกิาร
ผู้สูงอายุ มีการพัฒนาความสมัพันธ์กับพันธมิตรอย่างเหนียวแน่น สามารถทํางานร่วมกับ
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พนัธมติรเพือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอายุไดด้มีาโดยตลอด อกีทัง้ยงัสามารถระดมทรพัยากรจากพนัธมติร
เพือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอายไุดเ้ป็นอยา่งด ี

 
ตารางท่ี 4.5 ระดบัขดีความสามารถทางการตลาด (n=145) 

รายการวดั ค่า 
เฉล่ีย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ
เบ ้

ความ
โด่ง 

แปลผล 

ติดตามการเปล่ียนแปลงของตลาด 
- สามารถวเิคราะหแ์นวโน้ม (trend) ทางการตลาด
เกีย่วกบัผูส้งูอายุ 

3.34 0.853 -0.049 -0.722 ปานกลาง 

- ตื่นตวัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางการตลาดผูส้งูอายุ 2.65 0.917 0.649 0.162 ปานกลาง 
- สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ เกีย่วกบัตลาด
ผูส้งูอายุไดก้่อนทีเ่หตุการณ์นัน้จะเกดิขึน้จรงิ 

3.01 0.862 0.251 -1.039 ปานกลาง 

- ความเขา้ใจในสิง่ทีจ่ะตอ้งตอบสนองการเปลีย่นแปลง
ของตลาดผูส้งูอายุ 

3.38 0.784 -0.326 -0.749 ปานกลาง 

โดยรวม 3.10 0.616 0.315 -0.800 ปานกลาง 
ผกูพนักบัลกูค้า 
- ตอบสนองความตอ้งการของผูส้งูอายุไดท้นัท่วงท ี 4.04 0.772 -0.623 0.282 มาก 
- ดาํเนินการเชงิรุกเพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความ
คาดหวงัของผูส้งูอาย ุ

3.64 0.903 -0.259 -0.139 มาก 

- นําความคดิเหน็ผูส้งูอายุมาใชป้รบัปรุงการใหบ้รกิาร 3.72 0.821 -0.213 -0.438 มาก 
- ดแูลผูส้งูอายุอยา่งใกลช้ดิ เน่ืองจากเป็นคนสาํคญัของ
ธุรกจิอยา่งแทจ้รงิ 

3.42 0.786 -0.366 0.159 มาก 

โดยรวม 3.71 0.695 0.315 0.337 มาก 
เช่ือมโยงพนัธมิตร 
- มพีนัธมติร (เช่น ผูจ้ดัสง่วตัถุดบิ บรกิารเสรมิ) คอย
สนบัสนุนการใหบ้รกิารผูส้งูอายุไดต้ามความตอ้งการ 

3.51 0.834 -0.251 0.192 มาก 

- พฒันาความสมัพนัธก์บัพนัธมติรไดอ้ยา่งเหนียวแน่น 3.82 0.674 0.092 -0.528 มาก 
- ทาํงานรว่มกบัพนัธมติรเพือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอายุไดด้ ี 3.54 0.874 -0.487 0.624 มาก 
- ระดมทรพัยากรจากพนัธมติรเพือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 3.59 0.683 -0.450 0.033 มาก 

โดยรวม 3.62 0.602 -0.742 0.111 มาก 

 
1.3 ระดบัขีดความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์
ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ระดับความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมี

องค์ประกอบย่อย คือ วธิีปฏิบัติเกี่ยวกบัความรู้ ทกัษะ และความสามารถของพนักงาน วธิี
ปฏบิตัเิพื่อใหพ้นักงานมสี่วนร่วม และวธิปีฏบิตัเิพื่อจูงใจพนักงาน จากรายการวดั 12 รายการ 
ผลการวเิคราะห ์ดงัแสดงในตารางที ่4.6  
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ตารางท่ี 4.6 ระดบัขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์(n=145) 
รายการวดั ค่า 

เฉล่ีย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ
เบ ้

ความ
โด่ง 

แปลผล 

วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้ ทกัษะ และความสามารถของพนักงาน 
- สามารถดงึดดูพนกังานทีม่คีวามสามารถในการ
ใหบ้รกิารผูส้งูอายุเขา้มารว่มงาน 

3.89 0.718 -0.518 0.493 มาก 

- สามารถคดัเลอืกพนกังานทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้
มารว่มงาน 

3.83 0.945 -0.348 -0.805 มาก 

- สามารถคดัเลอืกพนกังานทีม่ทีกัษะการใหบ้รกิาร
ผูส้งูอายุเขา้มารว่มงาน 

3.59 0.845 0.052 -0.629 มาก 

- พฒันาพนกังานใหส้ามารถบรกิารผูส้งูอายุไดต้รงกบั
ความตอ้งการ 

3.56 0.706 -0.571 -0.023 มาก 

- ประเมนิผลการปฏบิตังิานพนกังาน พจิารณาถงึผลการ
ปฏบิตังิานทีเ่ชื่อมโยงกบัการใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 

3.15 0.758 -0.455 -0.524 ปานกลาง 

โดยรวม 3.60 0.618 0.315 0.398 มาก 
วิธีปฏิบติัเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม 
- เสรมิสรา้งประสบการณ์ทาํงานใหก้บัพนกังาน (job 
experience) เพือ่ใหส้ามารถบรกิารผูส้งูอายุไดด้ทีีส่ดุ 

3.58 0.770 0.147 -0.429 มาก 

- มรีะบบทีท่าํใหพ้นกังานไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัเพือ่
การใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ

3.40 0.901 0.449 -0.580 ปานกลาง 

- เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดส้รา้งสรรคส์ิง่ใหมเ่พือ่ให้
บรกิารผูส้งูอายุ 

3.43 0.963 -0.336 -0.254 มาก 

โดยรวม 3.47 0.777 0.315 -0.243 มาก 
วิธีปฏิบติัเพื่อจงูใจพนักงาน 
- เปิดโอกาสใหพ้นกังานทีม่ผีลการปฏบิตังิานเด่นๆ ได้
เลื่อนขัน้เลื่อนตําแหน่ง 

3.86 0.902 -0.643 -0.207 มาก 

- ระบบการจ่ายคา่ตอบแทนยดึผลการปฏบิตังิาน 3.78 0.870 -0.710 0.596 มาก 
- จ่ายคา่ตอบแทน หรอืใหร้างวลัพนกังานทีเ่ป็นธรรม 3.70 0.877 -0.243 -0.593 มาก 
- รกัษาพนกังานทีม่คีวามสามารถสงูในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการใหบ้รกิารผูส้งูอายุใหค้งอยู ่

3.78 0.931 -0.468 -0.082 มาก 

โดยรวม 3.78 0.791 -0.658 -0.113 มาก 

 
จากตารางที่ 4.6 จะเห็นว่า ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์นัน้มีการกระจายที่ปกต ิ

พจิารณาไดจ้ากค่าเบีย่งเบนมาตรฐานทีน้่อยกว่าค่าเฉลีย่ และมคี่าความเบ้ ความโด่งทีป่กตใิน
ทุกรายการวดัขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษย์ ผลการวเิคราะห์แสดงให้เห็นว่า สถาน
บรกิารดูแลระยะยาวมขีดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษย์ในระดบัมากทัง้ในด้านวธิปีฏบิตัิ
เกีย่วกบัความรู ้ทกัษะ และความสามารถของพนกังาน วธิปีฏบิตัเิพือ่ใหพ้นกังานมสีว่นรว่ม และ
วธิปีฏบิตัเิพือ่จงูใจพนกังาน  
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ในรายละเอียดพบว่า สถานบรกิารดูแลระยะยาวสามารถดึงดูดพนักงานที่มี
ความสามารถในการใหบ้รกิารผูสู้งอายุเขา้มาร่วมงาน สามารถคดัเลอืกพนักงานทีม่คีุณสมบตัิ
เหมาะสม มีทักษะที่เหมาะสมเข้ามาร่วมงาน รวมทัง้ได้พัฒนาพนักงานให้สามารถบรกิาร
ผูส้งูอายุไดต้รงกบัความตอ้งการ โดยมรีะดบัค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก อย่างไรกต็าม ในเรือ่งของ
การประเมนิผลการปฏิบตัิงานพนักงานที่ได้พจิารณาถึงผลการปฏิบตัิงานที่เชื่อมโยงกบัการ
ใหบ้รกิารผูส้งูอายนุัน้ยงัทาํไดไ้มด่นีกั ดงัทีป่รากฏคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

สถานบรกิารดแูลระยะยาวใหพ้นกังานไดม้สีว่นร่วมโดยเสรมิสรา้งประสบการณ์
ในการทํางาน และโอกาสให้พนักงานได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อให้บรกิารผู้สูงอายุ แต่อาจมี
ขอ้จํากดัในเรื่องการมรีะบบทีท่ําใหพ้นักงานไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัเพื่อการใหบ้รกิารผูสู้งอาย ุ
ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง สําหรบัการเสรมิสรา้งแรงจูงใจของพนักงานนัน้ สถาน
บริการดูแลระยาวได้เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานเด่นๆ ได้เลื่อนขัน้เลื่อน
ตําแหน่ง มีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน รวมทัง้เป็นลักษณะของการจ่าย
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม และสามารถรกัษาพนักงานที่มคีวามสามารถสูงในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การใหบ้รกิารผูส้งูอายใุหค้งอยู ่ดงัทีป่รากฏคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 

 
1.4 ระดบัขีดความสามารถนวตักรรมบริการ 
ผูว้จิยัไดท้ําการวเิคราะหร์ะดบัขดีความสามารถนวตักรรมบรกิาร จากรายการ

วดั 4 ประการ ไดแ้ก่ การนําสิง่ใหม่ๆ และเป็นประโยชน์มาปรบัใชส้าํหรบัการใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ
การจดัโครงการ กจิกรรมใหม่ๆ คอยใหบ้รกิารผูส้งูอายอุยู่เสมอ การปรบัเปลีย่นวธิกีาร/แนวทาง
ทีด่กีว่าเพื่อใหบ้รกิารผูสู้งอายุอยู่เสมอ และการปรบัเปลีย่นการใหบ้รกิารไดต้ามความต้องการ
ของผูส้งูอาย ุผลการวเิคราะห ์ดงัแสดงในตารางที ่4.7  

 
ตารางท่ี 4.7 ระดบัขดีความสามารถนวตักรรมบรกิาร (n=145) 

รายการวดั ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ
เบ ้

ความ
โด่ง 

แปลผล 

- นําสิง่ใหม่ๆ  และเป็นประโยชน์มา
ปรบัใชส้าํหรบัใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ

3.46 0.842 -0.198 -0.603 มาก 

- จดัโครงการ กจิกรรมใหม่ๆ  คอย
ใหบ้รกิารผูส้งูอายอุยูเ่สมอ 

3.32 0.831 -0.011 -0.258 ปานกลาง 

- ปรบัเปลีย่นวธิกีาร/แนวทางทีด่กีวา่
เพือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอายุอยูเ่สมอ 

3.39 0.793 -0.150 -0.534 ปานกลาง 

- ปรบัเปลีย่นการใหบ้รกิารไดต้าม
ความตอ้งการของผูส้งูอายุ 

3.41 0.750 -0.051 -0.343 มาก 

โดยรวม 3.36 0.565 0.200 -0.085 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.7 จะเห็นว่า ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์นัน้มีการกระจายที่ปกต ิ
พจิารณาไดจ้ากค่าเบีย่งเบนมาตรฐานทีน้่อยกว่าค่าเฉลีย่ และมคี่าความเบ้ ความโด่งทีป่กตใิน
ทุกรายการวดันวตักรรมบรกิาร ผลการวเิคราะห์แสดงให้เห็นว่าขดีความสามารถนวตักรรม
บรกิารของสถานบรกิารดแูลระยาวในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัปานกลาง ในรายละเอยีด
พบว่าสถานบรกิารดูแลระยะยาวได้นําสิง่ใหม่ๆ และเป็นประโยชน์มาปรบัใช้ในการให้บรกิาร
ผูส้งูอายุ พรอ้มทัง้มกีารปรบัเปลีย่นการใหบ้รกิารไดต้ามความตอ้งการของผูส้งูอายุในระดบัมาก 
ขณะที่ในเรื่องของการจดัโครงการ กิจกรรมใหม่ๆ คอยให้บรกิารผู้สูงอายุอยู่เสมอ และการ
ปรบัเปลีย่นวธิกีาร/แนวทางทีด่กีวา่เพือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอายอุยูเ่สมอนัน้อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 
2. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั 

 เน้ือหาในส่วนนี้ไดนํ้าเสนอผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัขดีความสามาถของ
องค์การ ขีดความสามารถทางการตลาด ขีดความสามารถทางทรพัยากรมนุษย์ และขีด
ความสามารถนวตักรรมบรกิาร ตามลาํดบั ดงันี้ 
 

2.1 องคป์ระกอบเชิงยืนยนัขีดความสามารถขององคก์าร 
ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัขดีความสามารถขององคก์าร พบว่า ใน

การวเิคราะหค์รัง้แรกโมเดลการวจิยัยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดป้รบั
โมเดลตามดชันีชีว้ดัการปรบัเปลีย่นแนะนําแลว้วเิคราะหใ์หม่ ผลการวเิคราะหด์งัแสดงในตาราง
ที ่4.8 ซึ่งจะเหน็ว่าโมเดลมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ดมีาก พจิารณาจาก
ค่ า  2= 46.71, df = 35, P-value = 0.089, 2/df = 1.334, CFI = 0.99, IFI = 0.99, GFI = 
0.95, AGFI = 0.89, RMSEA = 0.048, SRMR = 0.025  

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า การเรยีนรู้ กระบวนการ และคุณภาพเป็น
องค์ประกอบสําคญัของการสรา้งขดีความสามารถขององค์การ โดยมคี่าน้ําหนักองค์ประกอบ 
(β) อยู่ระหว่าง 0.75-0.91 เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2) สามารถเรยีงลําดบั
อิทธิพลของตัวแปรดังกล่าวจากมากไปน้อยได้ดังนี้  1) การเรียนรู้ 2) คุณภาพ  และ 3) 
กระบวนการ 

องค์ประกอบของการเรยีนรู้ คือ วฒันธรรมเอื้อต่อการสร้างสรรค์ความคิด/
ไอเดยีใหม่ๆ เกีย่วกบัการใหบ้รกิารผูส้งูอายุ การเรยีนรูแ้ละปรบัปรุงวธิกีารทาํงานเพือ่ใหบ้รกิาร
ผูสู้งอายุอยู่เสมอ การทดลองกระทําสิง่ใหม่เพื่อใหก้ารใหบ้รกิารผูสู้งอายุดขีึน้อยู่เสมอ และการ
มอบอํานาจใหก้บัพนกังานตดัสนิใจสาํหรบัการใหบ้รกิารผูส้งูอายุ โดยมน้ํีาหนกัองคป์ระกอบอยู่
ระหว่าง 0.61-0.93 เมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธิก์ารพยากรณ์ พบว่า วฒันธรรมเอื้อต่อการ
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สรา้งสรรคค์วามคดิ/ไอเดยีใหม่ๆ เกีย่วกบัการใหบ้รกิารผูส้งูอายุ เป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อการ
เรยีนรู ้

 
ตารางท่ี 4.8 องคป์ระกอบเชงิยนืยนัขดีความสามารถขององคก์าร 
องคป์ระกอบภายในอนัดบัท่ี

สอง 
องคป์ระกอบภายในอนัดบัท่ีหน่ึง 

องคป์ระกอบ β SE R2 องคป์ระกอบ β SE R2 
การเรยีนรู ้ 0.95 0.026 0.91 - วฒันธรรมเอือ้ต่อการสรา้งสรรคค์วามคดิ/ไอเดยี

ใหม่ๆ  เกีย่วกบัการใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 
0.93 0.023 0.87 

- เรยีนรูแ้ละปรบัปรุงวธิกีารทาํงานเพือ่ใหบ้รกิาร
ผูส้งูอายุอยูเ่สมอ 

0.61 0.057 0.37 

- ทดลองกระทาํสิง่ใหม ่เพือ่ใหก้ารใหบ้รกิารผูส้งูอายุ
ดขีึน้อยูเ่สมอ 

0.66 0.052 0.44 

- พนกังานมอีาํนาจในการตดัสนิใจสาํหรบัการ
ใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 

0.66 0.028 0.44 

กระบวนการ 0.87 0.027 0.75 - เป้าหมายเกีย่วกบันวตักรรมในการใหบ้รกิาร
ผูส้งูอายุทีช่ดัเจน 

0.85 0.028 0.73 

- โครงสรา้งการทาํงานเป็นทมีเพือ่พฒันาการบรกิาร
ผูส้งูอายุ 

0.95 0.011 0.91 

- การสนบัสนุนทรพัยากรเพือ่พฒันานวตักรรมการ
บรกิารผูส้งูอายุอยา่งเตม็ที ่

0.85 0.018 0.73 

- เทคโนโลยใีนการทาํงานเพือ่รองรบัการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วกบัการใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 

0.67 0.027 0.45 

คุณภาพ 0.90 0.019 0.81 - การปรบัปรุงอยา่งต่อเน่ืองคอืเป้าหมายสาํคญัใน
การใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ

0.81 0.025 0.65 

- มุง่มัน่และไดด้าํเนินการพฒันาคุณภาพการ
ใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 

0.79 0.018 0.79 

- เกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพบรกิาร และไดนํ้ามา
ปรบัปรุงการใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 

0.89 0.065 0.62 

- กลุ่มคุณภาพ (QC) เพือ่พฒันาคุณภาพของการ
ใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 

0.53 0.089 0.28 

 
องคป์ระกอบของคุณภาพ คอื การปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง ความมุ่งมัน่และการ

ดําเนินการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารผูส้งูอายุ การเกบ็ขอ้มูลเกี่ยวกบัคุณภาพบรกิารและได้
นํามาปรบัปรุงการใหบ้รกิารผูสู้งอายุ และการสรา้งกลุ่มคุณภาพ (QC) เพื่อพฒันาคุณภาพของ
การใหบ้รกิาร โดยมน้ํีาหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.53- 0.89 เมือ่พจิารณาค่าสมัประสทิธิก์าร
พยากรณ์ พบว่า ความมุ่งมัน่และการดาํเนินการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารผูส้งูอายุมอีทิธพิล
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ต่อคุณภาพมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง และการเก็บขอ้มูลเกี่ยวกบั
คุณภาพบรกิารและไดนํ้ามาปรบัปรุงการใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ

องคป์ระกอบของกระบวนการ คอื การกําหนดเป้าหมายเกี่ยวกบันวตักรรมใน
การให้บรกิารผู้สูงอายุที่ช ัดเจน การจดัโครงสร้างการทํางานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการบริการ
ผูส้งูอาย ุการสนบัสนุนทรพัยากรเพือ่พฒันานวตักรรมการบรกิารผูส้งูอาย ุและการนําเทคโนโลยี
มาใชใ้นการทํางานเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงที่เกี่ยวกบัการใหบ้รกิารผูสู้งอายุ โดยมน้ํีาหนัก
องคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.67-0.95 เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ พบว่า โครงสรา้ง
การทํางานเป็นทมีเพื่อพฒันาการบรกิารผูสู้งอายุมอีทิธพิลต่อกระบวนการมากที่สุด รองลงมา 
ได้แก่ การกําหนดเป้าหมายเกี่ยวกับนวตักรรมในการให้บรกิารผู้สูงอายุที่ชดัเจน และการ
สนบัสนุนทรพัยากรเพือ่พฒันานวตักรรมการบรกิารผูส้งูอายอุยา่งเตม็ที ่ 

 
2.2 องคป์ระกอบเชิงยืนยนัขีดความสามารถทางการตลาด 
ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัขดีความสามารถทางการตลาด พบว่า 

ในการวเิคราะหค์รัง้แรกโมเดลการวจิยัยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึได้
ปรบัโมเดลตามดชันีชี้วดัการปรบัเปลีย่นแนะนําแล้ววเิคราะห์ใหม่ ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงใน
ตารางที ่4.9 ซึง่จะเหน็วา่โมเดลมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ดมีาก พจิารณา
จากค่า 2= 34.87, df = 31, P-value = 0.289, 2/df = 1.125, CFI = 0.99, IFI = 0.99, GFI 
= 0.96, AGFI = 0.90, RMSEA = 0.029, SRMR = 0.030  

ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้หน็ว่า การตดิตามการเปลีย่นแปลงของตลาด ความ
ผกูพนัลูกคา้ และการสรา้งความเชื่อมโยงกบัพนัธมติรเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการสรา้งขดี
ความสามารถทางการตลาด โดยมคี่าน้ําหนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.56-0.93 เมื่อพจิารณา
ค่าสมัประสิทธิก์ารพยากรณ์ พบว่า ความผูกพนัลูกค้า เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง
ความสามารถทางการตลาด 

องคป์ระกอบของการตดิตามการเปลีย่นแปลงทางการตลาด คอื ความสามารถ
ในการวเิคราะห์แนวโน้มทางการตลาดเกี่ยวกบัผู้สูงอายุ ความสามารถคาดการณ์เหตุการณ์
ต่างๆ เกีย่วกบัตลาดผูส้งูอายไุดก่้อนทีเ่หตุการณ์นัน้จะเกดิขึน้จรงิ และความเขา้ใจในสิง่ทีจ่ะตอ้ง
ตอบสนองการเปลีย่นแปลงของตลาดผูส้งูอายุ โดยมน้ํีาหนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.39-0.93 
เมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธิก์ารพยากรณ์ พบว่า ความสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ 
เกี่ยวกบัตลาดผู้สูงอายุได้ก่อนที่เหตุการณ์นัน้จะเกิดขึ้นจรงิ และความเข้าใจในสิ่งที่จะต้อง
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้สูงอายุ เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการติดตามการ
เปลีย่นแปลงทางการตลาด 
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ตารางท่ี 4.9 องคป์ระกอบเชงิยนืยนัขดีความสามารถทางการตลาด 
องคป์ระกอบภายในอนัดบัท่ีสอง องคป์ระกอบภายในอนัดบัท่ีหน่ึง 
องคป์ระกอบ β SE R2 องคป์ระกอบ β SE R2 

ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร
เป ลี่ ย น แ ป ล งข อ ง
ตลาด 

0.56 0.031 0.31 - ความสามารถในการวเิคราะหแ์นวโน้มทาง
การตลาดเกีย่วกบัผูส้งูอายุ 

0.39 0.078 0.15 

- ความตื่นตวัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทาง
การตลาดผูส้งูอายุ 

0.19 0.087 0.03 

- ความสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ 
เกีย่วกบัตลาดผูส้งูอายุไดก้่อนทีเ่หตุการณ์นัน้
จะเกดิขึน้จรงิ 

0.93 0.200 0.87 

- ความเขา้ใจในสิง่ทีจ่ะตอ้งตอบสนองการ
เปลีย่นแปลงของตลาดผูส้งูอายุ 

0.89 0.159 0.78 

ความผกูพนัลกูคา้ 0.93 0.067 0.86 - การตอบสนองความตอ้งการของผูส้งูอายุได้
ทนัท่วงท ี

0.79 0.074 0.63 

- การดาํเนินการเชงิรุกเพือ่ใหส้ามารถ
ตอบสนองความคาดหวงัของผูส้งูอายุ 

0.78 0.055 0.60 

- การนําความคดิเหน็ผูส้งูอายุมาใชป้รบัปรุง
การใหบ้รกิาร 

0.95 0.052 0.91 

- การดแูลผูส้งูอายุอยา่งใกลช้ดิ เน่ืองจากเป็น
คนสาํคญัของธุรกจิอยา่งแทจ้รงิ 

0.75 0.051 0.56 

ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
เชือ่มโยงกบัพนัธมติร 

0.61 0.043 0.38 - การมพีนัธมติร (เช่น ผูจ้ดัสง่วตัถุดบิ 
บรกิารเสรมิ) คอยสนบัสนุนการใหบ้รกิาร
ผูส้งูอายุไดต้ามความตอ้งการ 

0.67 0.051 0.44 

- การพฒันาความสมัพนัธก์บัพนัธมติรได้
อยา่งเหนียวแน่น 

0.80 0.050 0.64 

- การทาํงานรว่มกบัพนัธมติรเพือ่ใหบ้รกิาร
ผูส้งูอายุ 

0.71 0.062 0.50 

- การระดมทรพัยากรจากพนัธมติรเพื่อ
ใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 

0.75 0.037 0.56 

 
องค์ประกอบของความผูกพันลูกค้า คือ การตอบสนองความต้องการของ

ผูส้งูอายุไดท้นัท่วงท ีการดําเนินการเชงิรุกเพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูส้งูอาย ุ
การนําความคิดเห็นผู้สูงอายุมาใช้ปรบัปรุงการให้บรกิาร และการดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด 
เน่ืองจากเป็นคนสําคัญของธุรกิจ โดยมีน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.75- 0.95 เมื่อ
พจิารณาค่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ พบว่า การนําความคดิเห็นผู้สูงอายุมาใช้ปรบัปรุงการ
ให้บรกิารมีอิทธพิลต่อความผูกพนัลูกค้า รองลงมา ได้แก่ การตอบสนองความต้องการของ
ผูส้งูอายุไดท้นัท่วงท ีการดําเนินการเชงิรุกเพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูส้งูอาย ุ
และการดแูลผูส้งูอายอุยา่งใกลช้ดิ เน่ืองจากเป็นคนสาํคญัของธุรกจิ ตามลาํดบั 
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องคป์ระกอบของการสรา้งความเชื่อมโยงกบัพนัธมติร คอื การมพีนัธมติร (เช่น 
ผู้จดัส่งวตัถุดบิ บรกิารเสรมิ) คอยสนับสนุนการให้บรกิารผู้สูงอายุได้ตามความต้องการ การ
พฒันาความสมัพนัธก์บัพนัธมติรไดอ้ย่างเหนียวแน่น การทํางานร่วมกบัพนัธมติรเพือ่ใหบ้รกิาร
ผูส้งูอาย ุและการระดมทรพัยากรจากพนัธมติรเพือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุโดยมน้ํีาหนกัองคป์ระกอบ
อยูร่ะหว่าง 0.67-0.80 เมือ่พจิารณาคา่สมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ พบวา่ การพฒันาความสมัพนัธ์
กบัพนัธมิตรได้อย่างเหนียวแน่นมอีิทธิพลต่อการสร้างความเชื่อมโยงกบัพนัธมติรมากที่สุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ การระดมทรพัยากรจากพนัธมติรเพือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุและการทาํงานร่วมกบั
พนัธมติรเพือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุตามลาํดบั 

 
2.3 องคป์ระกอบเชิงยืนยนัขีดความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์
ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชงิยนืยนัขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์

พบว่า ในการวเิคราะหค์รัง้แรกโมเดลการวจิยัยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงันัน้ผูว้จิยั
จงึไดป้รบัโมเดลตามดชันีชีว้ดัการปรบัเปลีย่นแนะนําแลว้วเิคราะหใ์หม่ ผลการวเิคราะหด์งัแสดง
ในตารางที่ 4.10 ซึ่งจะเห็นว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ดีมาก 
พิจารณาจากค่า 2= 32.67, df = 26, P-value = 0.172, 2/df = 1.256, CFI = 0.99, IFI = 
0.99, GFI = 0.96, AGFI = 0.89, RMSEA = 0.042, SRMR = 0.029  

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถของพนกังาน วธิปีฏบิตัเิพือ่ใหพ้นกังานมสีว่นรว่ม และวธิปีฏบิตัเิพือ่จงูใจพนกังาน
เป็นองค์ประกอบสําคญัของการสรา้งขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษย์ โดยมคี่าน้ําหนัก
องคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.67-0.92 เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ พบว่า วธิปีฏบิตัิ
เกี่ยวกบัความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงานเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง
ความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์รองลงมา ไดแ้ก่ วธิปีฏบิตัเิพือ่จงูใจพนกังาน 

องค์ประกอบของวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และความสามารถของ
พนักงาน คอื การดงึดูดพนักงานทีม่คีวามสามารถในการใหบ้รกิารผูส้งูอายุเขา้มาร่วมงาน การ
คดัเลอืกพนักงานที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเขา้มาร่วมงาน การคดัเลอืกพนักงานที่มทีกัษะการ
ใหบ้รกิารผูส้งูอายุเขา้มาร่วมงาน การพฒันาพนกังานใหส้ามารถบรกิารผูส้งูอายุไดต้รงกบัความ
ตอ้งการ และการประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยพจิารณาถงึผลการปฏบิตังิานทีเ่ชื่อมโยงกบัการ
ใหบ้รกิารผูส้งูอายุ โดยมน้ํีาหนกัองคป์ระกอบอยู่ระหวา่ง 0.53-0.79 เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิ ์
การพยากรณ์ พบวา่ การพฒันาพนกังานใหส้ามารถบรกิารผูส้งูอายุไดต้รงกบัความตอ้งการเป็น
ตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัความรู ้ทกัษะ และความสามารถของพนักงานมากทีสุ่ด 
รองลงมา ไดแ้ก่ การคดัเลอืกพนักงานที่มทีกัษะการใหบ้รกิารผูสู้งอายุเขา้มาร่วมงาน และการ
คดัเลอืกพนกังานทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้มารว่มงาน ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.10 องคป์ระกอบเชงิยนืยนัขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์
องคป์ระกอบภายในอนัดบัท่ีสอง องคป์ระกอบภายในอนัดบัท่ีหน่ึง 
องคป์ระกอบ β SE R2 องคป์ระกอบ β SE R2 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรู ้
ทักษะ และความสามารถ
ของพนกังาน 

0.92 0.018 0.78 - ดงึดดูพนกังานทีม่คีวามสามารถใน
การใหบ้รกิารผูส้งูอายุเขา้มารว่มงาน 

0.53 0.041 0.35 

- คดัเลอืกพนกังานทีม่คีุณสมบตัิ
เหมาะสมเขา้มารว่มงาน 

0.73 0.056 0.54 

- คดัเลอืกพนกังานทีม่ทีกัษะการ
ใหบ้รกิารผูส้งูอายุเขา้มารว่มงาน 

0.75 0.044 0.56 

- พฒันาพนกังานใหส้ามารถบรกิาร
ผูส้งูอายุไดต้รงกบัความตอ้งการ 

0.79 0.028 0.63 

- ประเมนิผลการปฏบิตังิานโดย
พจิารณาถงึผลการปฏบิตังิานที่
เชื่อมโยงกบัการใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 

0.60 0.046 0.36 

วธิปีฏิบตัิเพื่อให้พนักงานมี
สว่นรว่ม 

0.67 0.035 0.46 - เสรมิสรา้งประสบการณ์ทาํงานใหก้บั
พนกังานเพือ่ใหส้ามารถบรกิาร
ผูส้งูอายุ 

0.78 0.036 0.59 

- ระบบทีท่าํใหพ้นักงานไดแ้ลกเปลีย่น
เรยีนรูก้นัเพือ่การใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 

0.67 0.059 0.46 

- เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดส้รา้งสรรค์
สิง่ใหมเ่พือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 

0.97 0.065 0.94 

วธิปีฏบิตัเิพือ่จงูใจพนกังาน 0.88 0.064 0.84 - เปิดโอกาสใหพ้นกังานทีม่ผีลการ
ปฏบิตังิานเด่นๆ ไดเ้ลื่อนขัน้เลื่อน
ตําแหน่ง 

0.93 0.042 0.86 

- ระบบการจ่ายคา่ตอบแทนยดึผลการ
ปฏบิตังิาน 

0.81 0.045 0.65 

- จ่ายคา่ตอบแทน หรอืใหร้างวลั
พนกังานทีเ่ป็นธรรม 

0.62 0.059 0.38 

- รกัษาพนกังานทีม่คีวามสามารถสงู
ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิาร
ผูส้งูอายุใหค้งอยู ่

0.81 0.047 0.66 

 
องค์ประกอบของวิธีปฏิบัติเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม คือ การเสริมสร้าง

ประสบการณ์ทํางานให้กบัพนักงานเพื่อให้สามารถบรกิารผู้สูงอายุ ระบบที่ทําให้พนักงานได้
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัเพือ่การใหบ้รกิารผูส้งูอายุ และการเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดส้รา้งสรรคส์ิง่
ใหม่เพื่อให้บรกิารผูสู้งอายุ โดยมน้ํีาหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.67- 0.97 เมื่อพจิารณาค่า
สมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ พบว่า การเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดส้รา้งสรรค์สิง่ใหม่เพื่อใหบ้รกิาร
ผู้สูงอายุมีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การ
เสรมิสรา้งประสบการณ์ทาํงานใหก้บัพนกังานเพือ่ใหส้ามารถบรกิารผูส้งูอาย ุ
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องคป์ระกอบของวธิปีฏบิตัเิพือ่จงูใจพนกังาน คอื การเปิดโอกาสใหพ้นกังานทีม่ี
ผลการปฏิบัติงานเด่นๆ ได้เลื่อนขัน้เลื่อนตําแหน่ง ระบบการจ่ายค่าตอบแทนยึดผลการ
ปฏบิตังิาน การจ่ายค่าตอบแทน หรอืใหร้างวลัพนักงานทีเ่ป็นธรรม และการรกัษาพนักงานที่มี
ความสามารถสงูในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารผูส้งูอายใุหค้งอยู ่โดยมน้ํีาหนกัองคป์ระกอบ
อยู่ระหว่าง 0.62-0.93 เมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธิก์ารพยากรณ์ พบว่า การเปิดโอกาสให้
พนักงานที่มผีลการปฏบิตังิานเด่นๆ ไดเ้ลื่อนขัน้เลื่อนตําแหน่งมอีทิธพิลต่อวธิปีฏบิตัเิพื่อจูงใจ
พนักงานมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ระบบการจ่ายค่าตอบแทนยดึผลการปฏิบตัิงาน และการ
รกัษาพนักงานที่มีความสามารถสูงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้สูงอายุให้คงอยู ่
ตามลาํดบั 

2.4 องคป์ระกอบเชิงยืนยนัขีดความสามารถนวตักรรมบริการ 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัขีดความสามารถนวตักรรมบรกิาร 

พบว่า ในการวเิคราะหค์รัง้แรกโมเดลการวจิยัยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงันัน้ผูว้จิยั
จงึไดป้รบัโมเดลตามดชันีชีว้ดัการปรบัเปลีย่นแนะนําแลว้วเิคราะหใ์หม่ ผลการวเิคราะหด์งัแสดง
ในตารางที่ 4.11 ซึ่งจะเห็นว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ดีมาก 
พิจารณาจากค่า 2= 16.10, df = 12, P-value = 0.187, 2/df = 1.341, CFI = 0.99, IFI = 
0.99, GFI = 0.98, AGFI = 0.91, RMSEA = 0.049, SRMR = 0.011  

 
ตารางท่ี 4.11 องคป์ระกอบเชงิยนืยนัขดีความสามารถนวตักรรมบรกิาร 

องคป์ระกอบภายในอนัดบัท่ีสอง องคป์ระกอบภายในอนัดบัท่ีหน่ึง 
องคป์ระกอบ β SE R2 องคป์ระกอบ β SE R2 

ขดีความสามารถองคก์าร 0.98 0.020 0.96 - การเรยีนรู ้ 0.88 0.022 0.74 
- กระบวนการ 0.78 0.022 0.60 
- คุณภาพ 0.86 0.025 0.77 

ขีดความสามารถทาง
การตลาด 

0.98 0.010 0.97 - การตดิตามการเปลีย่นแปลงของตลาด 0.64 0.025 0.31 
- ความผกูพนักบัลูกคา้ 0.69 0.033 0.48 
- การสรา้งความเชื่อมโยงกบัพนัธมติร 0.56 0.036 0.41 

ขีดความสามารถทาง
ทรพัยากรมนุษย ์

0.99 0.015 0.98 - วธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัความรู ้ทกัษะ และ
ความสามารถของพนกังาน 

0.79 0.022 0.61 

- วธิปีฏบิตัเิพือ่ใหพ้นกังานมสีว่นรว่ม 0.62 0.048 0.38 
- วธิปีฏบิตัเิพือ่จงูใจพนกังาน 0.78 0.036 0.63 

 
ผลการวิเคราะห์แสดงให้ เห็นว่ า  ขีดความสามารถขององค์การ  ขีด

ความสามารถทางการตลาด และขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์เป็นองคป์ระกอบสาํคญั
ของการสรา้งขดีความสามารถทางนวตักรรมบรกิาร โดยมคี่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
0.98-0.99 เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ พบว่า ตวัแปรดงักล่าวมอีทิธพิลเท่าๆ กนั 
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โดยสามารถเรยีงลําดบัอทิธพิลของตวัแปรดงักล่าวจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี 1) ขดีความสามารถ
ทางทรพัยากรมนุษย ์2) ขดีความสามารถทางการตลาด และ 3) ขดีความสามารถขององคก์าร 

ขดีความสามารถองคก์าร ขดีความสามารถทางการตลาด และขดีความสามารถ
ทางทรพัยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบสําคญัในการพฒันาขดีความสามารถนวตักรรมบรกิาร
ของสถานบรกิารดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทัง้ 3 องค์ประกอบดงักล่าวน้ี มี
อทิธพิลเท่าๆ กนั (น้ําหนักองค์ประกอบ 0.98-0.99) ในส่วนขององค์ประกอบย่อยนัน้สามารถ
เรยีงลําดบัอทิธพิลของตวัแปร ซึง่พจิารณาจากค่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ จากมากไปหาน้อย
ได ้ดงันี้ 

 1) คุณภาพ 
 2) การเรยีนรู ้
 3) วธิปีฏบิตัเิพือ่จงูใจพนกังาน 
 4) วธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัความรู ้ทกัษะ และความสามารถของพนกังาน 
 5) กระบวนการ 
 6) ความผกูพนักบัลกูคา้ 
 7) การสรา้งความเชือ่มโยงกบัพนัธมติร 
 8) วธิปีฏบิตัเิพือ่ใหพ้นกังานมสีว่นรว่ม 
 9) การตดิตามการเปลีย่นแปลงของตลาด 
 

แนวทางการพฒันานวตักรรมบริการสถานบริการดแูลระยะยาว 
 ผูว้จิยัได้นําผลการวเิคราะห์ขดีความสามารถนวตักรรมมาเป็นพื้นฐานในการนําเสนอ
แนวทาง ร่วมกบัขอ้มลูตวัอย่างนวตักรรมบรกิารผูส้งูอายขุองโรงพยาบาลผูส้งูอายุกลว้ยน้ําไท 2 
เดอะซีเนียร์ ศูนย์โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม และศูนย์พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผู้สูงอายุ
บ้านบางแค และขอ้มูลจากการศกึษาตวัอย่างนวตักรรมบรกิารของสถานบรกิารอื่นๆ สําหรบั
การยกร่างแนวทางการพัฒนานวัตกรรมบริการสถานบริการดูแลระยะยาว จากนั ้นให้
ผูเ้ชีย่วชาญด้านนวตักรรมประเมนิความจําเป็นแนวทางที่ยกร่างไว ้และให้คําแนะนําเพิม่เตมิ
แสดงแนวทางการพฒันานวตักรรมบรกิารสถานบรกิารดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดงันี้ 
  
 1. รปูแบบการให้บริการผูส้งูอายขุองสถานบริการดแูลระยะยาว 

รูปแบบการให้บรกิารผู้สูงอายุของสถานบรกิารดูแลระยะยาว ควรมลีกัษณะเป็นการ
ให้บรกิารในลกัษณะการดูแลแบบองค์รวม หรอืที่เรยีกว่า holistic care ซึ่งให้ความสําคญักบั
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ชวีติของผูส้งูอายุในทุกมติ ิทัง้บรกิารดา้นร่างกาย ดา้นจติใจและสงัคม และบรกิารดา้นเศรษฐกจิ 
ดงัผลการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ ในตารางที ่4.12 

 
ตารางท่ี 4.12 ผลการประเมนิรปูแบบการใหบ้รกิารผูส้งูอายขุองสถานบรกิารดแูลระยะยาว 

บริการ การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ สรปุผล 
คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
คนที ่

4 
คนที ่

5 
คา่ 
เฉลีย่ 

บริการด้านร่างกาย 
การประเมนิสขุภาพก่อนรบัการดแูล 3 3 2 3 3 2.80 จาํเป็นอยา่งยิง่ 
บรกิารพยาบาลพืน้ฐาน 2 2 2 3 3 2.40 จาํเป็นอยา่งยิง่ 
กายภาพบาํบดั 2 3 2 2 3 2.40 จาํเป็นอยา่งยิง่ 
กจิกรรมบาํบดั 2 3 3 2 3 2.60 จาํเป็นอยา่งยิง่ 
บรกิารผูส้งูอายทุีม่แีผลกดทบั 2 3 2 2 3 2.40 จาํเป็นอยา่งยิง่ 
บรกิารผูส้งูอายอุลัไซเมอร ์ 2 3 2 2 3 2.40 จาํเป็นอยา่งยิง่ 
การใหอ้าหารทางสายอาหาร 2 3 3 2 3 2.60 จาํเป็นอยา่งยิง่ 
บรกิารเกี่ยวกบัการใช้ชีวติหรอืการดํารง
ชวีติประจาํวนั 

3 2 3 3 3 2.80 จาํเป็นอยา่งยิง่ 

บริการด้านจิตใจและสงัคม 
การออกกาํลงักายกลุ่ม 3 2 2 2 3 2.40 จาํเป็นอยา่งยิง่ 
ศลิปะบาํบดั 2 2 2 2 2 2.00 จาํเป็น 
สนัทนาการบาํบดั 3 3 2 2 2 2.40 จาํเป็นอยา่งยิง่ 
ดนตรบีาํบดั 2 3 2 2 2 2.20 จาํเป็น 
การเล่นเกม 2 2 2 2 2 2.00 จาํเป็น 
การท่องเทีย่ว 3 2 2 2 2 2.20 จาํเป็น 
โรงเรยีนผูส้งูอาย ุ 1 2 2 1 2 1.60 ไมจ่าํเป็น 

บริการด้านเศรษฐกิจ 
การเสรมิทกัษะดา้นอาชพี 3 2 2 1 2 2.00 จาํเป็น 
บรกิารใหค้าํปรกึษาทางการเงนิ 3 2 2 2 2 2.20 จาํเป็น 
บรกิารจดัทาํพนิยักรรมใหก้บัผูส้งูอาย ุ 2 2 2 2 2 2.00 จาํเป็น 
บรกิารกองทุน/เงนิกูเ้พือ่ผูส้งูอาย ุ 3 1 2 2 2 2.00 จาํเป็น 

หมายเหตุ:  3  หมายถงึ จาํเป็นอยา่งยิง่  
2  หมายถงึ จาํเป็น  
1 หมายถงึ ไมจ่าํเป็น 
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ดังตารางที่ 4.12 จะเห็นว่า นวัตกรรมบริการสถานบริการดูแลระยะยาวในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นการดแูลทีค่รอบคลุมมากกว่าความจบ็ป่วยหรอืความตอ้งการดา้นสุขภาพ
กาย สะทอ้นใหเ้หน็รปูแบบนวตักรรมบรกิารผูส้งูอายทุีมุ่ง่เน้นการดแูลแบบองคร์วม ซึง่พจิารณา
ความต้องการของผูสู้งอายุในแง่ความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการดา้นจติใจ และความ
ตอ้งการดา้นจติวญิญาณการมตีวัตนในสงัคมอย่างสมดุลเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอาย ุ
(ดภูาพที ่4.2 ประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.2 การใหบ้รกิารผูส้งูอายใุนลกัษณะองคร์วม 

 
1.1 บริการเพ่ือตอบสนองสขุภาพกาย 
บรกิารเพื่อตอบสนองสุขภาพกายควรประกอบด้วยบรกิารพื้นฐานที่เกี่ยวกบั

กจิวตัรประจําวนัของผูส้งูอายุ การพยาบาลเบือ้งตน้ และโภชนาการสาํหรบัผูส้งูอายุ นอกจากน้ี 
การใหบ้รกิารทางสุขภาพกายควรเป็นไปตามภาวะของผูสู้งอายุ ผูสู้งอายุบางรายมปัีญหาจาก
ขอ้จาํกดัดา้นร่างกาย เช่น ปัญหาขอ้ตดิ ปัญหาแผลกดทบั ปัญหาการตดิเชือ้ทางเดนิหายใจหรอื
ทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น การให้บริการผู้สูงอายุจึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหา รวมทัง้เป็นการ
ใหบ้รกิารเพื่อป้องกนัไม่ใหปั้ญหาดงักล่าวเกดิขึน้ซ้ํา และเป็นลกัษณะของบรกิารที่เป็นไปตาม
ภาวะของผูส้งูอายนุัน่เอง 

การใหบ้รกิารเพือ่ตอบสนองสุขภาพกายควรไดม้กีารนําการแพทยท์างเลอืกเขา้
มาปรบัใชด้แูลผูส้งูอาย ุดงัตวัอย่างศนูยด์แูลผูส้งูอาย ุสายใยสมัพนัธ ์เนอสซิง่โฮม ซึง่ไดม้กีารนํา
การแพทยแ์ผนไทย และการแพทยแ์ผนจนีเขา้มารกัษา ดูแล และใหบ้รกิารผูสู้งอายุ ในทํานอง
เดยีวกนักบัสถานบรกิารกนัยากรณ์ เนอรส์ซิง่โฮม ไดม้กีารนวดแผนไทยโบราณ และศูนยด์ูแล
ผูส้งูอายุ บา้นกลัปพฤกษ์ ทววีฒันา ซึง่ไดนํ้าธาราบําบดั (hydrotherapy) เขา้มาบรกิารผูส้งูอายุ
เพือ่เสรมิสรา้งสมรรถภาพของกลา้มเน้ือและทาํใหผู้ส้งูอายรุูส้กึผอ่นคลาย  

คุณภาพชวีติ 

การดแูลผูส้งูอาย ุ

 
 

สขุภาพกาย 

 
 

สขุภาพจติ 

 
สขุภาพ
สงัคม 
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นวตักรรมบรกิารดา้นสุขภาพสาํหรบัผูส้งูอายุจําเป็นตอ้งนําความคดิสรา้งสรรค์
เขา้มาปรบัใชห้รอืดดัแปลงเพือ่ใหบ้รกิารทีเ่ป็นไปตามภาวะสขุภาพของผูส้งูอาย ุดงัเชน่กรณีการ
ออกแบบเมนูอาหาร การเสรมิสรา้งสุขภาวะทีด่ ี(wellness) และการออกแบบทีพ่กัอาศยั ซึง่ปรบั
ไปตามตามภาวะสขุภาพของผูส้งูอาย ุดงัทีผู่เ้ชีย่วชาญไดใ้หค้าํแนะนําไว ้ดงันี้ 

 
“บรกิารผู้สูงอายุจะต้องออกแบบมาโดยใช้วธิคีดิในเชงิสรา้งสรรค์ เช่น
เรือ่งเมนูอาหาร การดีไซน์เมนูอาหารของแต่ละคน คนแก่บางคน
ร่างกายสมบูรณ์ด ีเมนูก็จะเป็นแบบเสรมิ คอื กนิเพือ่ซ่อมแซม ขณะที ่
บางคนเป็นโรคตบั โรคไต หรอืความดนั เมนูอาหารกต็อ้งเป็นอกีแบบ”  
 
“ผูส้งูอายทุีไ่มไ่ดป่้วย มหีลายกลุ่มทีอ่ยากจะทาํพวกสปา ทาํชะลอวยั เรา
กค็วรจดับรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง ได้ ควรมเีรือ่งการวางแผนอาหารการกจิ ดู
เรือ่งโภชนาการ ส่วนทีป่่วยอันน้ีก็จะมีหมอพยาบาล stand by ไว้ที ่
คอนโด คอืสามารถทีจ่ะมาดแูลได”้ 
 
“เรือ่งสําคญัคอื ทีพ่กั ผูสู้งอายุบางกลุ่มไม่ยอมทีจ่ะจากบ้าน จะอยู่บ้าน
ของตวัเอง คนกลุ่มนี้จะมกีําลงัซื้อ ต้องการคนทีจ่ะมาให้บรกิารทีบ่้าน 
เพราะฉะนัน้บรกิารออกแบบทีพ่กัใหเ้หมาะกบัความต้องการจงึจําเป็น 
เช่น พอสูงอายุมากขึ้นเนีย่หลังค่อม การจะหยิบเอื้อมเสื้อผ้ามันไม่
สะดวก ออกแบบหรอืดไีซน์ให้มเีชอืกกระตุกลงมาเนีย่ก็สามารถเอื้อม
หยบิไดง้า่ยขึน้ หาวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ะใหเ้ขาใชไ้ดง้า่ยสะดวกขึน้” 
 

  1.2 บริการเพ่ือตอบสนองสขุภาพจิต 
ผู้สูงอายุอาจมปัีญหาด้านสุขภาพจติ เช่น ความเครยีด ความซึมเศร้า ภาวะ

สมองเสือ่ม ดงันัน้ สถานบรกิารดแูลระยะยาวจงึควรมบีรกิารเพือ่ตอบสนองต่อปัญหาสขุภาพจติ
ของผูส้งูอายุดงักล่าว โดยลกัษณะบรกิารนัน้ควรไดม้กีารนํากจิกรรมบําบดัเขา้มาใช ้ดงัตวัอย่าง
โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ําไท 2 เดอะซีเนียร์ ศูนย์โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม และศูนย์
พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุบา้นบางแคทีล่ว้นนํากจิกรรมบําบดัเขา้มาบรกิารผูส้งูอายุ
อยา่งต่อเน่ือง  

สถานบรกิารควรไดจ้ดันักกจิกรรมบําบดั และทมีงานผูช้่วยนักกจิกรรมบําบดัที่
มปีระสบการณ์คอยใหบ้รกิาร จดัทําการแผนกจิกรรมบําบดัใหเ้หมาะสมกบัผูสู้งอายุ และจดัหา
อุปกรณ์เพื่อฟ้ืนฟูสมอง ฝึกการใช้อุปกรณ์ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสรมิสร้างการรบัรู้และการ
สมัผสั (ดตูวัอยา่งในภาพที ่4.3 ประกอบ) 
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ภาพท่ี 4.3 อุปกรณ์สาํหรบัการจดักจิกรรมเพือ่ฝึกสมองผูส้งูอาย ุ
ท่ีมา: สถานบาํบดัฟ้ืนฟู เอเชยีเนอรส์ซิง่โฮม, 2561: 1 
 

ทางเลือกในการบําบดัอีกรูปแบบหนึ่ง คือ ดนตรบีําบดั (music therapy) ซึ่ง
เป็นการนําดนตร ีหรอืองคป์ระกอบต่างๆ ทางดนตรมีาประยุกต์ใชเ้พื่อพฒันาและคงรกัษาไวซ้ึง่
สุขภาวะของร่างกาย จติใจ และสงัคมของผูส้งูอายุ ดงักรณีของศูนยโ์กลเดน้ไลฟ์ เนอรส์ซิง่โฮม 
ที่ได้นําดนตรบีําบดัมาใหบ้รกิารผูสู้งอายุ นอกจากน้ี สถานบรกิารดูแลระยะยาวยงัสามารถนํา
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีเพิ่มเติม ดังเช่นกรณีของศูนย์
พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุบา้นบางแค เช่น การถ่ายรูป การวาดรปู ในลกัษณะศลิป
บาํบดั รวมทัง้กจิกรรมการทอ่งเทีย่ว และโรงเรยีนผูส้งูอาย ุ 

นวตักรรมบรกิารที่ถือเป็นจุดเด่นในที่นี่ขอยกตวัอย่างการให้บรกิารของศูนย์
ดูแลผูสู้งอายุ บ้านกลัปพฤกษ์ ทววีฒันา ซึ่งได้บรกิารกจิกรรมบําบดัในรูปแบบพเิศษ คอืสตัว์
เลีย้งบําบดั (pet therapy) ภายใต้แนวคดิทีว่่า สตัวส์ามารถช่วยการรบัรูส้มัผสั เสรมิสรา้งสมาธิ
ของผูส้งูอาย ุสตัวเ์ลีย้งใหส้มัผสัทีอ่บอุ่น ปลอดภยั และเป็นมติร ตอบสนองอารมณ์ และชว่ยเพิม่
แรงจงูใจในการทาํกจิกรรมต่างๆ ของผูส้งูอายอุยา่งต่อเน่ือง  
 
  1.3 บริการเพ่ือตอบสนองสขุภาพสงัคม 
  ผูสู้งอายุเป็นวยัที่เริม่ถอยห่างจากสงัคม ดงันัน้โอกาสในการมปีฏสิมัพนัธ์ทาง
สงัคมจงึน้อยลง ผูสู้งอายุบางรายมคีวามเครยีด รูส้กึโดดเดี่ยว และขาดกําลงัใจ ในการดูแลจงึ
ต้องให้มสีูงอายุได้เขา้ร่วมปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมเพื่อแก้ปัญหา โดยสามารถทําได้ด้วยการจดั
กจิกรรมบําบดั กจิกรรมนันทนาการ กจิกรรมอาชวีบําบดั กจิกรรมการท่องเทีย่ว หรอืกจิกรรม
ทางประเพณีวัฒนธธรรม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วม ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หข้อ้มลูไวเ้พิม่เตมิ ดงันี้ 
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  “บรกิารต้องมองว่ามนุษย์เป็นสตัว์สงัคม ดงันัน้การมชีมรมหรอือะไรก็
ตามทีท่ําใหค้นมาอยู่ร่วมกนั ไดพู้ดคุยกนัเป็นสิง่จําเป็น คอืทําใหส้ภาพ
จติใจด ีถา้จติใจดรี่างกายกแ็ขง็แรงควบคู่กนั ใหเ้ขาไดคุ้ยเรือ่งความหลงั 
ใหม้นีนัทนากการ สนัทนาการ พวกน้ีจะทาํใหเ้ขา relax มอีะไรใหท้าํกจ็ะ
ทาํใหเ้ขา relax ไปเทีย่วกไ็ดน้ะ ไปออกกาํลงักายกไ็ด”้ 

 
สถานบรกิารดูแลระยะยาวควรจดับรกิารที่ทําให้ผูสู้งอายุได้เขา้มาทํากจิกรรม

ร่วมกนัทีเ่รยีกว่า กจิกรรมทางสงัคม (social activity) ซี่งหมายความถงึกจิกรรมทีม่ขี ึน้เพื่อเปิด
พื้นที่ทางสงัคม ใหผู้สู้งอายุไดท้ํากจิกรรมและใชเ้วลาไปกบัในสิง่ที่อยากจะทําตอบสนองความ
ตอ้งการ ผูเ้ชีย่วชาญกล่าววา่ 

 
“ควรมี social activity เช่น  การเล่นดนตรี cooking class ศิลปะ  ให้
ผูส้งูอายไุดม้เีวลาทีจ่ะทาํสิง่ทีเ่ขาอยากทาํ บางคนฝันอยากเป็นนกัดนตร ี
แต่ว่าชีวติการทํางานไม่เคยได้เป็น เพราะฉะนัน้ก็ถึงเวลาทีเ่ขาจะได้
กลบัไปทาํ” 
 
ตัวอย่างหน่ึงที่น่าสนใจคือ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (Jin Wellbeing County) 

ธุรกิจในเครอืบรษิัท ธนบุร ีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ได้จดับรกิารกิจกรรมทางสงัคม
ใหก้บัผูสู้งอายุ โดยใหช้ื่อโครงการว่า “โซเชยีลแอคทวิติี้เพิม่พลงัชวีติ” ภายใต้แนวคดิการหมด
พลงัในการใชช้วีติ เป็นสิง่ทีไ่มอ่ยากใหเ้กดิขึน้กบัผูส้งูอาย ุแนวคดิดงักล่าวตอ้งการใหผู้ส้งูอายใุช้
ชวีติอย่างมคีวามสุขและมคีวามหมาย ดงันัน้ทางบรษิทัจงึไดอ้อกแบบและสรา้งสรรคก์จิกรรมที่
หลากหลายเพื่อปลุกแรงบนัดาลใจและเพิม่พลงัชวีติให้กบัผู้สูงอายุทัง้รูปแบบกจิกรรมเฉพาะ
บุคคลและกจิกรรมกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

 1) ดนตรบีําบดั ทางจณิณ์ เวลบอีิง้ เคาน์ตี้ ไดใ้ชด้นตรเีป็นเครือ่งมอืใน
การกระตุน้สมองทัง้ในส่วนของสมองทีค่วบคุมการไดย้นิ (auditory) ควบคุมการเคลื่อนไหวของ
แขน ขา ใบหน้า (motor cortex) และที่เกี่ยวขอ้งกบัอารมณ์ จติใจ การตระหนักรู ้ความเขา้ใจ 
และความจาํ (limbic system) เพือ่ลดอาการปวดแบบเรือ้รงั ลดภาวะซมึเศรา้ ช่วยบําบดัอาการ
นอนไม่หลบั และช่วยปรบัอารมณ์ปรบัสภาพจติใจของผูส้งูอายุใหอ้ยู่ในสภาวะสมดุล นอกจากน้ี
จณิณ์ เวลบอีิ้ง เคาน์ตี้ ยงันําดนตรบีําบดัมาใชเ้พื่อกระตุน้การรบัรู ้เสรมิสรา้งสมาธ ิและพฒันา
ทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาให้กับผู้สูงอายุ รวมทัง้การช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
บุคลกิภาพ เชน่ ความมัน่ใจ การแสดงออก และการควบคุมอารมณ์ของตนเอง เป็นตน้ 

 2) ศลิปะบําบดั จณิณ์ เวลบอีิง้ เคาน์ตี ้ไดนํ้าศลิปะบําบดัมาปรบัสมดุล
ทางจติใจและร่างกายใหแ้ก่ผูส้งูอายุ โดยมนีักศลิปะบําบดัซึ่งทํางานร่วมกบัแพทยค์น้หาสาเหตุ
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แห่งความเจบ็ป่วยและเยยีวยาอาการนัน้ด้วยศลิปะบําบดั ผ่านกจิกรรมการจดัสวนในขวดโหล 
การจดัดอกไม ้และการวาดรปู 

3) การทําอาหาร หรือที่เรียกว่าคุกกิ้ง คลาส (cooking class) เป็น
กจิกรรมทีใ่หผู้ส้งูอายุไดเ้รยีนรูแ้ละปรุงอาหารเมนูเพื่อสุขภาพ เช่น การปรุงอาหารลา้งพษิ การ
ปรุงอาหารป้องกนัโรคมะเรง็ การปรุงอาหารสําหรบัผูป่้วยเบาหวาน การปรุงอาหารสาํหรบัการ
ชะลอวยั โภชนาการอาหารปรบัสมดุลร่างกาย การทําน้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และการปรุง
อาหารตามธาตุเจา้เรอืน เป็นตน้ 

กจิกรรมทางสงัคมดงักล่าวจะทําใหผู้สู้งอายุไดม้าพบปะกนั พูดคุยแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ร่วมกนั ได้ทํากจิกรรมต่างๆ ร่วมกนั และยงัถอืเป็นการพฒันาผู้สูงอายุแบบองค์
รวม ยนืยนัใหเ้หน็ว่ารูปแบบนวตักรรมบรกิารผูสู้งอายุควรเป็นการใหบ้รกิารที่มุ่งเน้นการดูแล 
ครอบคลุมทัง้ในมติิการดูแลร่างกาย จติใจ และสงัคม ซึ่งตัง้อยูบนพื้นฐานความต้องการของ
ผูส้งูอายนุัน่เอง  

 
 2. การยกระดบัขีดความสามารถนวตักรรมบริการ 
 จากผลการวเิคราะห์ระดบัขดีความสามารถนวตักรรมบรกิาร พบว่า สถานบรกิารดูแล
ระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานครมขีดีความสามารถนวตักรรมบรกิารในระดบัปานกลาง ผูว้จิยั
ได้ยกร่างนําเสนอแนวทางการยกระดบัขดีความสามารถนวตักรรมบรกิาร โดยพจิารณาจาก
องค์ประกอบขดีความสามารถองค์การ ขดีความสามารถทางการตลาด และขดีความสามารถ
ทางทรพัยากรมนุษย ์จากนัน้ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นนวตักรรมจาํนวน 5 ท่าน ประเมนิความจําเป็น
แนวทางทีย่กร่างไว ้รวมทัง้ใหค้าํแนะนําเพิม่เตมิเกีย่วกบัแนวทางการยกระดบัขดีความสามารถ
นวตักรรมบรกิาร รายละเอยีดดงันี้  
 
  2.1 การยกระดบัขีดความสามารถองคก์าร 

ผลการประเมินแนวทางการยกระดับขีดความสามารถขององค์การเพื่อ
ขบัเคลื่อนนวตักรรมบรกิาร สถานบรกิารดแูลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
ดงัแสงในตารางที่ 4.13 โดยจะเหน็ว่า สถานบรกิารดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ควร
ไดท้าํการส่งเสรมิใหพ้นักงานไดเ้รยีนรู ้ปรบัปรุงวธิกีารทํางาน และควรสนับสนุนใหพ้นักงานได้
ทดลองกระทําสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้การให้บรกิารผู้สูงอายุดีขึ้นอยู่เสมอ การเรยีนรู้และปรบัปรุง
วธิกีารทาํงานนัน้เป็นสิง่ทีค่่อนขา้งทา้ทาย เพราะไม่ใช่แค่การทาํงานใหเ้สรจ็สิน้ในแต่ละวนั หรอื
ไม่ไดเ้สรจ็สิน้กําหนดเวลา แต่เป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทีพ่นักงานตอ้งทบทวนวธิกีารทํางาน
เดมิ แลว้ตอบคําถามว่าจะหาแนวทางทีจ่ะช่วยใหท้ํางานไดด้ขีึน้หรอืไม่ ดงันัน้พนักงานจงึต้อง
เป็นคนที่ชอบคิด และมองหาวิธีการทํางานใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการให้บริการผู้สูงอายุ ส่วน
ผูบ้รหิารจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนใหพ้นกังานไดท้ดลองใชว้ธิกีารทาํงานใหม่ๆ  นัน้ใหเ้กดิขึน้จรงิ 
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ตารางท่ี 4.13 ผลการประเมนิแนวทางการยกระดบัขดีความสามารถขององคก์าร 
ขีดความสามารถขององคก์าร การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ สรปุผล 

คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

คน
ที ่4 

คน
ที ่5 

คา่เฉลีย่ 

การสรา้งวฒันธรรมทีเ่อือ้ต่อความคดิ/ไอเดยีใหม่ๆ 
เกีย่วกบัการใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ

3 3 3 3 3 3.00 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

การเรียนรู้และปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่ อให้
บรกิารผูส้งูอายอุยูเ่สมอ 

3 3 3 3 3 3.00 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

การทดลองกระทําสิง่ใหม่ๆ เพื่อใหบ้รกิารผูส้งูอายุ
ดขีึน้อยูเ่สมอ 

2 2 3 2 3 2.40 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

การมอบอํานาจให้พนักงานตดัสนิใจเกี่ยวกบัการ
ใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ

2 2 2 2 2 2.00 จาํเป็น 

การกําหนดเป้าหมายเกี่ยวกับนวตักรรมบรกิาร
ผูส้งูอายทุีช่ดัเจน 

1 3 3 3 3 2.60 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

ก ารจัด โค รงส ร้ า งก ารทํ า งาน เป็ น ที ม เพื่ อ
พฒันาการใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ

2 2 3 2 3 2.40 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนานวัตกรรม
บรกิารผูส้งูอายอุยา่งเตม็ที ่

3 2 2 3 2 2.40 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

การนําเทคโนโลยมีาใช้ในการทํางานเพื่อรองรบั
การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัการใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ

3 3 3 2 3 2.80 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

การปรบัปรุงคุณภาพการให้บรกิารผูสู้งอายุอย่าง
ต่อเนื่อง 

2 2 3 2 3 2.40 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

การเก็บขอ้มูลเกี่ยวกบัคุณภาพบรกิารและนํามา
ปรบัปรุงการใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ

3 2 3 2 3 2.40 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

การสร้างกลุ่มคุณภาพเพื่อพัฒนาการให้บรกิาร
ผูส้งูอาย ุ

2 2 2 2 3 2.20 จาํเป็น 

หมายเหตุ:  3  หมายถงึ จาํเป็นอยา่งยิง่  
2  หมายถงึ จาํเป็น  
1 หมายถงึ ไมจ่าํเป็น 

  
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญยนืยนัผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ

ยนืยนั แสดงใหเ้หน็ว่าการยกระดบัขดีความสามารถองคก์ารนัน้ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบในเรื่อง
การเรยีนรู ้กระบวนการ และคุณภาพ ขอ้มูลเพิม่เตมิที่ได้คอื การที่สถานบรกิารดูแลระยะยาว
จะต้องกําหนดแนวทางการพฒันาองค์ประกอบดงักล่าวนี้ให้มีความชดัเจนมากขึ้น ดงักรณี
ตวัอยา่งของการพฒันาคุณภาพบรกิาร ดงัทีผู่เ้ชีย่วชาญไดแ้นะนําไวว้า่ 
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“ต้องไม่ general เกินไป เช่น คุณภาพการให้บรกิาร ต้องบอกว่าด้าน
ไหน อาจเป็นด้านการให้บรกิารของตัวพนักงานเอง ด้าน realiability 
ดา้น tangible อะไรแบบนี้ คอืตอ้งแตกตวัยอ่ยออกมา”  
 
“ในเรือ่งของบรกิารเนีย่ม ีSERVQUAL จะดู 5 ด้าน เรือ่งความเห็นอก
เหน็ใจ ความถูกต้องแม่นยํา หรอืในเรือ่ง responsiveness หมายความ
ว่าถ้าเราขอความช่วยเหลือ response ทนัทีไหม ปล่อยให้รอไหม ซึง่
แนวคิดน้ีส่วนใหญ่ใช้ในธุรกิจโรงแรม  สถานบริการดูแลระยะยาว
สามารถเอาไปใชไ้ดเ้หมอืนกนั” 
 
ขอ้มลูการสมัภาษณ์ดงักล่าว สะทอ้นใหเ้หน็ว่าสถานบรกิารดูและระยะยาวควร

นํามติคิุณภาพ 5 ประการ หรอืทีเ่รยีกวา่ SERVQUAL เขา้มาใชเ้ป็นกรอบในการพฒันาคุณภาพ
บรกิารผูส้งูอายุ โดยมติแิรกจาํเป็นตอ้งสรา้งความเป็นรปูธรรมของบรกิาร (tangibility) เช่น การ
ปรบัปรุงสภาพทางกายภาพของสถานบรกิารให้เห็นถึงสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ การใช้
บุคลากรสื่อสารกบัผู้สูงอายุให้รูส้กึถงึการได้รบัการดูแล ห่วงใย และตัง้ใจให้บรกิารที่นําเสนอ
ออกมาเป็นรปูธรรม ใหผู้ส้งูอายุรบัรูถ้งึการใหบ้รกิารนัน้ๆ ไดช้ดัเจนขึน้ ในมติทิีส่องบรกิารทีส่่ง
มอบใหก้บัผู้สูงอายุนัน้ต้องคงไวซ้ึ่งคุณภาพที่สมํ่าเสมอ มคีวามเชื่อถอืไวว้างใจได้ (reliability) 
ใหบ้รกิารใหต้รงกบัคาํมัน่ทีใ่หไ้วก้บัผูส้งูอาย ุมคีวามถูกตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ลออกมาเชน่เดมิ
ในทุกจุดของบรกิาร ความสมํ่าเสมอน้ีจะทาํใหผู้ส้งูอายุรูส้กึวา่บรกิารทีไ่ดร้บันัน้มคีวามน่าเชื่อถอื 
สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้

มิติที่สาม เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างทนัท่วงท ีผู้สูงอายุเขา้รบับรกิารได้ง่าย รวดเรว็ 
และได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ มิติที่สี่ ในเรื่องการสร้างความเชื่อมัน่ต่อลูกค้า 
(assurance) ซึ่งสถานบรกิารจะต้องแสดงออกให้เห็นถงึ ความรู ้ทกัษะ ความสามารถในการ
ใหบ้รกิาร ใหค้วามมัน่ใจวา่ผูส้งูอายจุะไดร้บับรกิารทีด่ทีีส่ดุ และมติทิีห่า้ การรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้ 
(empathy) ซึง่มลีกัษณะของการดแูลเอาใจใสผู่ส้งูอายตุามความตอ้งการทีแ่ตกต่างของแต่ละคน 

ในส่วนของการเรยีนรู ้วธิกีารทีจ่ะช่วยเสรมิสรา้งการเรยีนรูแ้ละปรบัปรุงวธิกีาร
ทํางานเพื่อเพิม่ขดีความสามารถองคก์ารในการพฒันานวตักรรมบรกิารต่อไปไวใ้นที่นี้คอื การ
เรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ(action learning) ซึง่เป็นกระบวนการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิในองคก์าร 
โดยอาศัยการทํางานร่วมกันและมีการลงมือปฏิบัติจริง ช่วยให้พนักงานเกิดการเรียนรู ้
เสรมิสรา้งทกัษะการทาํงาน และมกีารปรบัปรุงผลการปฏบิตังิานไปพรอ้มกนั 

ขณะทีใ่นเรื่องกระบวนการ สถานบรกิารดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
ควรไดก้ําหนดเป้าหมายเกี่ยวกบันวตักรรมในการใหบ้รกิารผูสู้งอายุทีช่ดัเจน โดยควรไดม้กีาร
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ระบุตวัชี้วดัความสําเร็จของเป้าหมายไว้พร้อมด้วย และคอยติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อ
สะท้อนให้เห็นว่าการดําเนินงานที่ผ่านมานัน้ทําได้มมีากน้อยเพียงใด มีปัญหาหรอือุปสรรค
หรอืไม่ และยงัจําเป็นต้องปรบัปรุงกระบวนการใดบ้างเพื่อที่จะทําให้บรรลุซึ่งเป้าหมายที่ได้
กําหนดไว ้เพื่อใหก้ารดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ําหนด สถานบรกิารดแูลระยะยาวควร
สรา้งทมีงานหรอืใชร้ปูแบบการทาํงานเป็นทมีเพือ่พฒันาการบรกิารผูส้งูอาย ุ 

กรณีตวัอย่างทีด่ขีองโรงพยาบาลผูส้งูอายุกลว้ยน้ําไท 2 เดอะซเีนียร ์และศูนย์
โกลเดน้ไลฟ์ เนอรส์ซิง่โฮม ซึง่ไดม้กีารทํางานของทมีสหสาขา ซึง่ประกอบดว้ยแพทย ์พยาบาล 
นักกายภาพบําบดั และบุคลากรอื่นๆ ทําการประเมนิ วางแผน และดูแลผูส้งูอายุร่วมกนั สถาน
บรกิารดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ควรจดัตัง้กลุ่มคุณภาพ (QC) เพื่อพฒันาคุณภาพ
ของการให้บรกิารผู้สูงอายุ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกบัคุณภาพบรกิาร นํามาใช้ในการปรบัปรุง
คุณภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ตามวงจรเดมมิ่ง (Demming cycle) รวมทัง้สนับสนุน
ทรพัยากรเพื่อพฒันานวตักรรมการบรกิารผูส้งูอายุอย่างเตม็ที ่ทัง้ในส่วนของเวลา งบประมาณ 
รวมทัง้อุปกรณ์หรอืเครื่องมอืทีม่ปีระโยชน์ต่อการใหบ้รกิาร และนําเทคโนโลยใีนการทํางานเพื่อ
รองรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วกบัการใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ(ดดูงัตวัอยา่งในตารางที ่4.14)  
 
ตารางท่ี 4.14 ตวัอยา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ใหบ้รกิารดแูลผูส้งูอาย ุ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์ ตวัอย่างสถานบริการ 
การพูดคุยทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยใชส้ไกด ์(Skype)  

เทคโนโลยทีี่ทนัสมยัที่จะทําให้
ผูส้งูอายใุกลช้ดิกบับุตรหลาน 

• กู๊ดแคร ์เนอสซิง่โฮม  
• มายโฮม เนอรส์ซิง่แคร ์

ประเมนิอาการเจบ็ป่วยฉุกเฉิน
โดยแพทยผ์า่นสไกด ์

ทําให้สามารถประเมินอาการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินของผู้สูงอายุ
โดยแพทย์ได้ตลอดเวลาและ
ทนัทว่งท ี

กู๊ดแคร ์เนอสซิง่โฮม  

เฝ้าดูผู้ป่วยหรอืการให้บรกิาร
โ ด ย ก ล้ อ ง ว ง จ ร ปิ ด ผ่ า น
อนิเตอรเ์น็ต/แอพลเิคชัน่ 

ญาติสามารถติดตามหรอืเฝ้าดู
ผู้ ป่ วย  และการบริการของ
เจา้หน้าทีไ่ดไ้ดทุ้กทีทุ่กเวลา 

• กู๊ดแคร ์เนอสซิง่โฮม  
• เอลเดอรล์ีค่ลบั เนอรส์ซิง่
โฮม 
• มายโฮม เนอรส์ซิง่แคร ์

 
เทคโนโลยีหน่ึงที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คําแนะนําไว้สําหรับการปรบัใช้บริการ

ผู้สูงอายุที่บ้าน คอื สายรดัขอ้มอื interactive wristband ที่สามารถตรวจภาวะร่างกายพื้นฐาน
ของผู้สูงอายุได้ เช่น การเต้นของหวัใจ ความดนั หรอืความผดิปกตจิากอุบตัเิหตุ โดยสายรดั
ขอ้มอืน้ีจะตรวจจบัค่าความผดิปกต ิหากเกนิค่าที่กําหนดตวัสายรดัขอ้มอืจะส่งสญัญาณไปยงั
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ผูดู้แลผูส้งูอายุ กล่าวไดว้่า เทคโนโลยสีายรดัขอ้มอื interactive wristband ช่วยใหส้ถานบรกิาร
ไดร้บัขอ้มลูภาวะความผดิปกตขิองผูสู้งอายุ และนํามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการใหบ้รกิารผูส้งูอายุได้
อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยงัได้แนะนําให้มีการนําแอพพลิเคชัน่ QQ มาใช้ใน
กระบวนการจองควิเพือ่เขา้รบับรกิาร หรอืกรณีของแอพลเิคชัน่ทีช่ื่อว่า Chiiwii LIVE ซึง่คาดว่า
จะชว่ยใหเ้กดิความสะดวกในการเขา้รบับรกิารของผูส้งูอายไุดด้ ีผูเ้ชีย่วชาญกล่าววา่ 

 
“app QQ เวลาไปกนิบาบกีอนหรอืซิสเล่อร์ กะจะไปถงึอกีครึง่ชัว่โมงก็
สามารถทีจ่ะจองควิอกีครึง่ชัว่โมงทีไ่ปถงึไดโ้ดยไม่ตอ้งไปรอควิ เดนิเขา้
ไปเลย แม้กระทัง่ธนาคารนัน้เริม่เอาแอพน้ีเข้ามาใช้แล้ว และแอพนี้ก็
สามารถนํามาใช้ในสถานบรกิารดูแลระยะยาวได้ ถ้าทุกคนจองควิใน
แอพนี้กไ็มต่อ้งไปรอ เพิม่ความสะวดก เอาเทคโนโลยมีาปรบัใชไ้ด”้ 
 
“เทรนด์เปลีย่นไปรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยีด้วย เทคโนโลยีมีการ
นํามาใช้เยอะมาก เช่น พวกแอพลเิคชัน่ใหม่ๆ เกิดขึ้นเยอะ มแีอพนึง 
Chiiwii LIVE คอื หลายครัง้คนไขไ้ม่ได้ป่วยอะไรมาก หรอืบางครัง้เขา
อาจจะเจบ็ป่วยแบบสงสยัแลว้ไปกลา้ไปหาหมอดว้ยความเขนิอาย กใ็ช้
แอพนี้ login เขา้ไปกส็ามารถเลอืกหมอทีเ่ชีย่วชาญ แลว้กส็ามารถคุยกบั
หมอได้ คอื chat ได ้พมิพ์เขา้ไป หรอืจะใชโ้ทรคุยเป็นเสยีงกไ็ด้ หรอืจะ
วดิโีอคอลกจ็ะไดเ้หน็หน้าดว้ย”  
 
การนําเทคโนโลยเีขา้มาใช้ในการให้บรกิารดูแลผู้สูงอายุ ช่วยให้สถานบรกิาร

สามารถบรกิารผูสู้งอายุได้ดยีิง่ขึน้ เพิม่ความสะดวกใหก้บัผูสู้งอายุ และความมัน่ใจใหก้บัญาติ
ญาต ิการดาํเนินการเหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบดา้นกระบวน ซึง่มคีวามสาํคญัต่อการเสรมิสรา้งขดี
ความสามารถนวตักรรมบรกิาร 

 
  2.2 การยกระดบัขีดความสามารถทางการตลาด 

ผลการประเมินแนวทางการยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดเพื่อ
ขบัเคลื่อนนวตักรรมบรกิาร สถานบรกิารดแูลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
ดงัแสงในตารางที่ 4.15 โดยจะเห็นว่า การยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดควรให้
ความสําคัญกับการติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้สูงอายุ ดังที่พบว่า ค่าเฉลี่ยใน
องค์ป ระกอบนี้ ยังอยู่ ในระดับปานกลาง  ดังนั ้น  สถานบริการดูแลระยะยาวใน เขต
กรุงเทพมหานคร ควรได้ทําการติดตามแนวโน้ม (trend) ทางการตลาดเกี่ยวกับผู้สูงอาย ุ
ผู้ประกอบการหรอืผู้บรหิารต้องตื่นตวัเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด และวเิคราะห์
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โอกาส หรอืคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกบัตลาดผู้สูงอายุ เพื่อที่จะได้ตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
ตารางท่ี 4.15 ผลการประเมนิแนวทางการยกระดบัขดีความสามารถทางการตลาด 

ขีดความสามารถทางการตลาด การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ สรปุผล 
คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
คนที ่

4 
คนที ่

5 
คา่เฉลีย่ 

คาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกบัผูส้งูอายุได้
ก่อนเหตุการณ์นัน้จะเกดิขึน้ 

3 3 2 2 3 2.60 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

ความ เข้าใจในสิ่งที่ จะต้องตอบสนองการ
เปลีย่นแปลงตลาดผูส้งูอาย ุ

2 3 3 3 3 2.80 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

การตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้
ทนัท่วงท ี

2 2 3 2 3 2.40 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

การดําเนินการเชงิรุกเพื่อใหส้ามารถตอบสนอง
ความคาดหวงัของผูส้งูอาย ุ

2 2 3 3 3 2.60 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

การนําความคดิเหน็ผูสู้งอายุมาใชป้รบัปรุงการ
ใหบ้รกิาร 

1 3 3 2 3 2.40 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

การดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชดิเนื่องจากเป็นคน
สาํคญัของธุรกจิ 

1 2 3 2 3 2.20 จาํเป็น 

การมีพันธมิตรคอยสนับสนุนการให้บริการ
ผูส้งูอาย ุ

3 2 3 3 3 2.80 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

การพฒันาความสมัพนัธ์กับพนัธมิตรได้อย่าง
เหนียวแน่น 

1 2 2 3 3 2.20 จาํเป็น 

การทํางานร่วมกับพันธมิตรเพื่ อให้บริการ
ผูส้งูอาย ุ

1 3 2 3 3 2.40 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

การระดมทรพัยากรจากพนัธมติรเพื่อใหบ้รกิาร
ผูส้งูอาย ุ

1 2 2 2 3 2.00 จาํเป็น 

หมายเหตุ:  3  หมายถงึ จาํเป็นอยา่งยิง่  
2 หมายถงึ จาํเป็น  
1 หมายถงึ ไมจ่าํเป็น 
 
ขอ้มูลที่ได้จากผูเ้ชี่ยวชาญนัน้ยนืยนัขอ้มูลที่ได้จากการวเิคราะห์องค์ประกอบ

เชงิยนืยนั แสดงให้เห็นว่าการเสรมิสรา้งขดีความสามารถทางการตลาดนัน้สถานบรกิารดูแล
ระยะยาวจําเป็นต้องคาดคะเนแนวโน้มหรอืสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้านธุรกิจบรกิารผู้สูงอาย ุ
ความต้องการของผู้สูงอายุ ปรบัปรุงกระบวนการทํางานเพื่อที่จะสามารถตอบสนองได้อย่าง
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ทนัท่วงท ีอกีทัง้ยงัต้องการพนัธมติรที่จะช่วยเสรมิขดีความสามารถ อาศยัการทํางานร่วมและ
ทรพัยากรจากพนัธมติรในการดแูลผูส้งูอาย ุพจิารณาไดจ้ากขอ้มลูการสมัภาษณ์ ดงันี้ 

 
“เรือ่งตลาดนี้แน่นอนตวัลูกคา้เป็นหลกั กบัพนัธมติร partner อืน่ๆ ทีจ่ะ
มามสีว่นเกีย่วขอ้ง ตวักระบวนการจะเน้นเรือ่งการสง่มอบบรกิาร” 
 
“ผูสู้งอายุมหีลายกลุ่ม สถานบรกิารต้องเขา้ใจว่ากลุ่มทีดู่แลคอือะไร ทํา
ความเขา้ใจ target ใหช้ดั เราไม่ไดค้าดหวงัว่าจะทําสถานดแูลผูส้งูอายุที ่
ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม เป็นไปไม่ได ้สถานบรกิารตอ้งดูแลกลุ่มไหนกค็อื
กลุ่มนัน้ นวตักรรมทีเ่ราสรา้งขึน้มากค็อืนวตักรรมสาํหรบัคนกลุ่มนัน้” 
 
“เขาตอ้งรูว้่าผูส้งูอายุตอ้งการอะไร อนันี้คอืสิง่แรกทีเ่ขาควรจะไปทํา ไป
ทําความเขา้ใจว่าผูสู้งอายุคอืใคร กําลงัเผชญิอะไรอยู่ อนันี้คอืจุดเริม่ต้น
ทีจ่ะทาํนวตักรรม” 
 
“อกีอนันึงทีส่ําคญัเลย คอื การร่วมกบัพนัธมติร เราทําคนเดยีวไม่ไดห้รื
อก ดูแลคนเดยีวไม่ได้ เราไม่ใช่โรงพยาบาล เราไม่ใช่แหล่งท่องเทีย่วง 
เราก็ต้องไป deal ไว้ เอามาเป็นส่วนหนึง่หนึง่ของธุรกิจทีจ่ะช่วยสร้าง
บรกิารใหก้บัผูส้งูอายุ มนัเป็นสิง่จาํเป็นมากเพราะเราไม่สามารถทาํอะไร
ไดทุ้กอยา่ง” 
 
ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หค้ําแนะนําเพิม่เตมิเกีย่วกบัการยกระดบัขดีความสามารถดา้น

การตลาดไว ้โดยควรมุ่งเน้นการทําความเขา้ใจความต้องการของผูสู้งอายุ เพื่อทีจ่ะไดนํ้าความ
ต้องการนัน้มาออกแบบนวตักรรมบรกิาร ซึ่งแหล่งขอ้มูลที่จะทําให้สถานบรกิารดูแลระยะยาว
รบัรูถ้งึความตอ้งการของผูส้งูอายนุัน้ไมจ่าํกดัอยูท่ีผู่ส้งูอายเุทา่นัน้ แต่สถานบรกิารดแูลระยะยาว
ยงัรบัทราบขอ้มลูไดจ้ากญาต ิแพทย ์หรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นผูส้งูอายดุว้ย ผูเ้ชีย่วชาญกล่าววา่ 

 
“ขอ้มูลความต้องการอาจจะมาจากผูสู้งอายุ มาจากเขา แลว้กจ็ะมคีนที ่
ให้ข้อมูลเพิม่เติมได้ อย่างเช่น ญาติ เป็นคนทีเ่กีย่วข้องคลุกคลีกับ
ผูส้งูอายุ หรอืแพทย ์แพทยจ์ะใหข้อ้มลูกบัเราไดว้่าลกัษณะทางกายภาพ 
สุขภาพของผู้สูงอายุนั ้นเค้าควรจะได้รับบริการอะไร หรือแม้แต่
นักจิตวิทยา และผู้เชีย่วชาญอืน่ๆ  เรือ่งผู้สูงอายุ คนกลุ่มนี้ จะเป็น 
supplie ใหก้บัสถานบรกิารได”้ 
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“ความตอ้งการเนีย่ มคีนใหข้อ้มลูเพิม่เตมิได ้อาจจะเป็นญาตเิขา แพทย ์
กลุ่มน้ีจะรู้เรือ่งผู้สูงอายุ เพือ่ทีเ่ราจะเอามาคิดกระบวนการทีเ่ป็น
นวตักรรม ไล่มา พอทราบความต้องการกจ็ะไปดไีซน์ได้ว่าสิง่ทีจ่ะตอบ
โจทย์ผู้สู งอายุ เนี ่ยคืออะไร  ก็คือ  output พอทราบ  output ทราบ
กระบวนการ กจ็ะรูแ้ล้วว่า input ต้องใช้อะไรบ้าง ประกอบกบั supplier 
จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีต่างๆ มาเพิม่เตมิ” 
 

  2.3 การยกระดบัขีดความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์
ผลการประเมินแนวทางการยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดเพื่อ

ขบัเคลื่อนนวตักรรมบรกิาร สถานบรกิารดแูลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
ดงัแสงในตารางที ่4.16 

 
ตารางท่ี 4.16 ผลการประเมนิแนวทางการยกระดบัขดีความสามารถทางการทรพัยากรมนุษย ์
ขีดความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์ การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ สรปุผล 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

คา่เฉลีย่ 

ดึงดู ดพนั ก งานที่ มีค วามสามารถ ในการ
ใหบ้รกิารผูส้งูอายเุขา้มารว่มงาน 

3 3 2 3 3 2.80 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
มารว่มงาน 

3 3 2 2 3 2.60 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

คัด เลือกพนักงานที่มีทักษะการให้บริการ
ผูส้งูอายเุขา้มารว่มงาน 

3 3 2 3 2 2.60 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

พฒันาให้พนักงานสามารถบรกิารผู้สูงอายุได้
ตรงกบัความตอ้งการ 

3 2 3 3 3 2.80 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

ประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยพจิารณาผลงานที่
เชือ่มโยงกบัการใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ

3 2 2 3 3 2.60 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

เสรมิสร้างประสบการณ์ทํางานให้กบัพนักงาน
เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการบรกิารผูส้งูอาย ุ

3 2 3 2 3 2.60 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

พัฒนาระบบที่ทําให้พนักงานได้แลกเปลี่ยน
เรยีนรูก้นัเพือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ

3 3 3 2 2 2.60 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

พัฒ นาระบบที่ เปิ ด โอกาสให้พนั ก งานได้
สรา้งสรรคส์ิง่ใหมเ่พือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ

3 3 3 2 2 2.60 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

เปิดโอกาสใหพ้นักงานทีม่ผีลการปฏบิตังิานโดด
เด่นไดเ้ลื่อนขัน้เลื่อนตาํแหน่ง 

3 1 2 2 3 2.20 จาํเป็น 
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ตารางท่ี 4.16 (ต่อ) 
ขีดความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์ การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ สรปุผล 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

คา่เฉลีย่ 

พัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนยึดผลการ
ปฏบิตังิาน 

3 1 2 3 3 2.40 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

พฒันาระบบการจ่ายค่าตอบแทนหรอืให้รางวลั
ทีเ่ป็นธรรม 

3 2 3 3 3 2.60 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

ธํารงรกัษาพนักงานทีม่คีวามสามารถสงูในเรื่อง
การใหบ้รกิารผูส้งูอายใุหค้งอยู ่

3 2 3 3 3 2.60 จาํเป็น
อยา่งยิง่ 

หมายเหตุ:  3  หมายถงึ จาํเป็นอยา่งยิง่  
2 หมายถงึ จาํเป็น  
1 หมายถงึ ไมจ่าํเป็น 
 
ดงัตารางที ่4.16 จะเหน็ว่า การยกระดบัขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษย์

ควรให้ความสําคญักบัทุกมติิของหน้าที่ (function) การบรหิารทรพัยามนุษย์ตัง้แต่การดงึดูด
พนกังาน การพฒันาพนกังาน และการธาํรงรกัษาพนกังาน กล่าวคอื สถานบรกิารควรมกีลยุทธ์
ดงึดูดพนักงานทีม่คีวามสามารถในการใหบ้รกิารผูส้งูอายุเขา้มาร่วมงาน โดยเฉพาะการสรรหา
พนักงานตามแหล่งสถาบนัการศึกษาที่มีการเรยีนการสอนหรอืฝึกคนด้านการดูแลผู้สูงอายุ
โดยตรง รวมทัง้จะต้องกระทําควบคู่ไปกบัการประเมนิคุณสมบตัขิองผู้ที่มคีวามเหมาะสม ซึ่ง
นอกจากจะมุ่งเน้นการประเมนิทกัษะการใหบ้รกิารแล้วยงัจําเป็นต้องเฟ้นหาผูท้ี่มกีระบวนการ
ทางความคดิ (mindset) ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรกิารผูสู้งอายุเขา้มาร่วมงาน ดงักรณีที่ผูเ้ชีย่วชาญได้
ใหค้าํแนะนําไวว้า่จาํเป็นตอ้งพจิารณา DNA ของพนกังานทีใ่หบ้รกิารผูส้งูอายดุุจเครอืญาต ิ 

 
“HR นีเ่ป็น key เลยนะในงานบรกิารเนีย่ คนทีม่าให้บรกิารมาอยู่ตรง
กลางระหวา่งสถานบรกิารกบัลกูคา้ตอ้งเป็นคนทีใ่ช ่ถา้ไมม่ ีDNA รกังาน
บรกิารนีจ่บเลย ถามว่า DNA สรา้งไดไ้หม สรา้งได ้เริม่ตัง้แต่การออกไป
สรรหา การสรรหาจากวทิยาลยัพยาบาล หรอืจากโรงเรยีนทีฝึ่กด้านน้ี
เฉพาะ กลุ่มนี้เราจะไดค้นทีม่ ีDNA ทีว่่าเขา้มา แลว้ในเรือ่งการคดัเลอืก
ตอ้งมกีารทดสอบเชงิจติวทิยา ว่าเขาพรอ้มทีจ่ะดูแลไม ถ้าเรามแีนวคดิ
ว่า ต้องดูแลดุจเครอืญาติ คนดูแลก็ต้องม ีmindset ของเขาว่า เขาต้อง
ดแูลดุจเครอืญาตอิยา่งไรบา้ง”  
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การยกระดับขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ยังต้องมุ่ งเน้นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับการ
ใหบ้รกิารผูสู้งอายุ ดงัทีพ่บว่า ค่าเฉลีย่ในองคป์ระกอบน้ียงัอยู่ในระดบัปานกลาง ขณะเดยีวกนั
เมื่อพิจารณาผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จะเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นตรงกันว่า การ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยพจิารณาผลงานที่เชื่อมโยงกบัการใหบ้รกิารผูสู้งอายุนัน้มคีวาม
จาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรบัการพฒันาขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษยเ์พือ่ขบัเคลื่อนนวตักรรม
บรกิาร โดยจําเป็นต้องพฒันาระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานที่เชื่อมโยงกบัการใหบ้รกิาร
ผูส้งูอายุ เน่ืองจากจะทําใหพ้นักงานและผูบ้รหิารไดท้บทวนร่วมกนัว่า ผลการปฏบิตังิานในการ
ให้บรกิารผู้สูงอายุที่ผ่านมานัน้เป็นอย่างไร อะไรที่ทําได้ด ีอะไรที่ต้องปรบัปรุง โดยเฉพาะใน
เรื่องทีต่้องปรบัปรุงนัน้จะทําใหเ้กดิการใหบ้รกิารใหม่ๆ ได ้พนักงานปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการ
ทาํงาน ปรบัเปลีย่นกระบวนการทาํงาน สง่ผลใหเ้กดิการบรกิารผูส้งูอายใุนแนวทางใหม่ๆ  ได ้

สถานบริการดูแลระยะยาวควรพัฒนาระบบที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้
สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่เพื่อใหบ้รกิารผูสู้งอายุ โดยเฉพาะการใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาระบบทีจ่ะ
ทําใหพ้นักงานไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัเพื่อการใหบ้รกิารผูสู้งอายุ ซึ่งสามารถทําได้โดยการนํา
เทคนิคต่างๆ ของการจดัการความรูเ้ขา้มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการดงักล่าว เช่น การ
พฒันาชุมชนนักปฏบิตั ิ(community of practice: CoP) การทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน (after 
action review : AAR) การพฒันางานประจําสู่งานวจิยั (routine to research: R2R) และการ
แบ่งปันความรูผ้่านเวทหีรอืวาระต่างๆ ในสถานบรกิาร แนวทางการยกระดบัขดีความสามารถ
ทางทรพัยากรมนุษย์ถอืเป็นการจดัการความรู ้(KM) ทําใหพ้นักงานสามารถนําความรูท้ี่ไดม้า
ปรบัใชใ้นการใหบ้รกิารผูส้งูอายใุนแนวทางใหมต่่อไปใหด้ยีิง่ขึน้ ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หส้มัภาษณ์ไวว้า่ 

 
“การมงีบประมาณให้ไปเรยีนอะไรมาก็ตาม พอกลบัมาแล้วต้องมาเล่า 
เพือ่แบ่งปันความรู้ sharing knowledge คนอืน่จะได้ความรู้เพิม่เติม 
อย่างน้อยคนทีไ่ปมากไ็ด้เหน็ภาพจรงิ ได้ไปเจอสถานที ่หรอืงานจรงิๆ 
เอามาเล่า คนอืน่กจ็ะไดไ้อเดยีเอาไปปรบัของเดมิ ไดม้าแลว้กเ็อามาแชร์
มนักค็ุม้กบัการทีส่ง่คนๆ นึงไป” 
 
นอกจากนี้ การธํารงรกัษาพนักงานที่มคีวามสามารถสูงในเรื่องการให้บรกิาร

ผูส้งูอายุใหค้งอยู่ถอืเป็นอกีหน่ึงกลไกสาํคญัทีจ่ะทําใหส้ถานบรกิารมบีุคลากรทีจ่ะมาช่วยพฒันา
นวตักรรมบรกิาร โดยจําเป็นตอ้งพฒันาระบบการจ่ายค่าตอบแทนหรอืใหร้างวลัทีเ่ป็นธรรม ยดึ
หลกัการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน (pay for performance) และควรใหค้วามสาํคญั
กบัค่าตอบแทนทัง้ที่เป็นตัวเงนิ และไม่ใช่ตัวเงนิ ในลกัษณะของการยกย่องชมเชย ให้การ
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ยอมรบัพนักงาน (recognition) เช่น ประกาศเกียรติคุณ ประกาศพนักงานดเีด่น พจิารณาได้
จากขอ้มลูทีผู่เ้ชีย่วชาญไดใ้หค้าํแนะนําไว ้ดงันี้ 

 
“ต้องยอมรบัว่าเงนินัน้เป็นประเด็นแรก เงนิ เราต้องให้แบบขัน้บนัได 
พนักงานทีบ่รกิารผูสู้งอายุได้ดจีะต้องตอบแทนให้มาก โดยใชว้ธิสีะสม
แตม้ จะสะสมตลอดทัง้ปีหรอืตลอดอายุการทาํงานกไ็ด ้ปรบัค่าตอบแทน
เป็นขัน้ๆ ไปตามผลงาน กจ็ะไดเ้ป็นขัน้ขึ้นมา หรอืจะเป็นค่าตอบแทนที ่
ไม่ได้ใหเ้ป็นเงนิก็ได้ เป็นทองหรอืไปเทีย่วกไ็ด้ เป็นใบประกาศให้ เช่น 
ใบประกาศนีล่งทุนไม่กีต่งัค์ ประกาศเกียรติคุณในช่วงครบรอบสถาน
บริการ แล้วก็มอบให้ผู้สูงอายุได้เห็น  หรือประกาศพนักงานดีเด่น
ประจาํเดอืนจากการโหวตของผูส้งูอายุทีเ่ป็นลูกคา้ เวลามอบอาจจะเป็น
ช่วงปีใหม่หรอืสงกรานต์ก็ได้ ผู้สูงอายุจะเห็นว่า อ๋อคนนี้ดูแลฉัน เขาก็
ประทบัใจ คนทีด่แูลกจ็ะรูส้กึภมูใิจ ฉะนัน้ 2 อยา่งตอ้งทาํควบคูก่นั” 
 

   
 




