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บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัเพือ่ตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัทีต่อ้งการศกึษาทีม่า ผลกระทบ 
และการจดัการความรกัความใคร่ในทีท่ํางานอย่างครบถ้วน เนื้อหาในบทนี้ได้นําเสนอสรุป
ผลการวจิยั การอภปิรายผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยั ตามลาํดบัดงันี้ 
 
สรปุผลการวิจยั 
  การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษารูปแบบบรกิารผู้สูงอายุของสถานบรกิาร
ดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศกึษาองค์ประกอบของขดีความสามารถนวตักรรม
บรกิารของสถานประกอบการสถานบรกิารดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) ศกึษา
แนวทางการพฒันานวตักรรมบรกิารสําหรบัผู้ประกอบการสถานบรกิารดูแลระยะยาวในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี้ 
 

1. รปูแบบบริการผูส้งูอายขุองสถานบริการดแูลระยะยาว 
 รูปแบบบรกิารของสถานบรกิารดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานบรกิารให้ความช่วยเหลือในการดํารงชีวติ สถาน
บรบิาล และบ้านพกัคนชรา โดยมลีกัษณะบรกิารที่ครอบคลุมด้านร่างกาย จติใจ สงัคม และ
เศรษฐกจิ ดงัตารางที ่5.1 
 
ตารางท่ี 5.1 รปูแบบบรกิารสถานบรกิารดแูลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถานบริการ กรณีศึกษา บริการสาํหรบัผูส้งูอาย ุ
รา่งกาย จติใจ สงัคม เศรษฐกจิ 

สถานดแูลระยะยาวใน
โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลผูส้งูอายกุลว้ยน้ําไท 2     

สถานบรกิารใหค้วาม
ชว่ยเหลอืในการดาํรงชวีติ 

เดอะซเีนียร ์     

สถานบรบิาล ศนูยโ์กลเดน้ไลฟ์ เนอรส์ซิง่โฮม     
บา้นพกัคนชรา ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูส้งูอายุบา้นบางแค 
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 บรกิารด้านร่างกาย เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยทัว่ไป ได้แก่ การประเมนิ
สุขภาพก่อนรบัเขา้ดแูล บรกิารพยาบาลพืน้ฐาน กายภาพบําบดั กจิกรรมบําบดั นอกจากนี้ยงัมี
บรกิารเกี่ยวกบัการดูแลรกัษาที่เป็นไปตามภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุ เช่น ผูสู้งอายุทีม่แีผลกด
ทบั ผูส้งูอายุอลัไซเมอร ์และผูส้งูอายทุีต่อ้งใหอ้าหารทางสายอาหาร เป็นตน้ บรกิารดา้นรา่งกาย
ครอบคลุมการใชช้วีติหรอืการดํารงกจิวตัรประจําวนัของผูส้งูอายุ เช่น เช่น การแต่งตวั การเขา้
หอ้งน้ํา การเคลื่อนยา้ย และการเขา้หอ้งน้ํา เป็นต้น เพื่อส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุสามารถช่วยเหลอื
ตวัเอง รวมทัง้บรกิารด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ บรกิารเหล่าน้ีพบได้ทัง้ใน
สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานบรกิารให้ความช่วยเหลือในการดํารงชีวติ สถาน
บรบิาล และบา้นพกัคนชรา 
 บรกิารด้านจติใจ เกี่ยวขอ้งกบัการเสรมิสรา้งสุขภาพจติที่ดขีองผูสู้งอายุ โดยส่วนใหญ่
เป็นการใชก้จิกรรมบําบดัในลกัษณะต่างๆ เพื่อใหผู้ส้งูอายุไม่เครยีด รูส้กึผ่อนคลาย และมจีติใจ
ทีแ่จ่มใส เช่น การออกกําลงักายกลุ่ม ศลิปะบําบดั สนัทนาการบําบดั ดนตรบีําบดั การเล่นเกม 
และการท่องเทีย่ว เป็นต้น บรกิารเหล่าน้ีพบไดท้ัง้ในสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถาน
บรกิารใหค้วามช่วยเหลอืในการดาํรงชวีติ สถานบรบิาล และบา้นพกัคนชรา ในทํานองเดยีวกนั
กบับรกิารดา้นสงัคม ทีม่ขี ึน้เพื่อใหผู้ส้งูอายุไดม้ปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม แลกเปลีย่นเรยีนรู ้พูดคุย
ประสบการณ์ และเสรมิสรา้งความหมายของชวีติ ตวัอย่างทีน่่าสนใจ เช่น โรงเรยีนผูส้งูอายุของ
ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายบุา้นบางแค  
 สําหรบับรกิารด้านเศรษฐกิจนัน้ปรากฏให้เห็นที่ศูนย์พัฒนาการจดัสวสัดิการสงัคม
ผูส้งูอายุบา้นบางแค ซึง่ไดม้กีารเสรมิสรา้งทกัษะดา้นอาชพีใหก้บัผูส้งูอายุ ฝึกสอนงานประดษิฐ์
ดอกไม ้ทําเครื่องหอม ผลติภณัฑ์สมุนไพร และเยบ็ปักถกัรอ้ย ผลติภณัฑ์ที่เกดิขึน้นัน้ไดม้กีาร
นําไปจําหน่าย สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ที่ศูนย์พัฒนาการจดัสวสัดิการสงัคม
ผูส้งูอายบุา้นบางแคยงัไดม้บีรกิารจดัทาํพนิยักรรมใหก้บัผูส้งูอายดุว้ย 
 
 2. องค์ประกอบขีดความสามารถนวตักรรมบริการของสถานบริการดูแลระยะ
ยาวในเขตกรงุเทพมหานคร 
 ผลการวจิยัสรุปได้ว่า ขดีความสามารถขององค์การ ขดีความสามารถทางการตลาด 
และขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของการเสริมสร้าง
นวตักรรมบรกิาร ตวัแปรทัง้ 3 ประการนัน้สามารถพยากรณ์ขดีความสามารถนวตักรรมได้สูง 
โดยมีค่าสัมประสิทธิก์ารพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.96, 0.97 และ 0.98 ตามลําดับ โดยมีค่า
น้ําหนกัปัจจยั (factor loading) และคา่ดชันีต่างๆ เพือ่พจิารณาความสอดคลอ้งกลมกลนืกนัของ
โมเดลทางทฤษฎกีบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (model fit) ดงัแสดงในภาพที ่5.1  
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

94 
 

0.98 

0.88 

0.78 

0.86 

0.69 

0.56 

0.79 

0.78 

0.62 

0.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
ภาพท่ี 5.1 องคป์ระกอบเชงิยนืยนัขดีความสามารถนวตักรรมบรกิาร 
 
 เมื่อพจิารณาที่องค์ประกอบย่อย พบว่า กระบวนการ การดําเนินงาน และวธิปีฏบิตัทิี่
ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์การ ขีดความสามารถทางการตลาด และขีด
ความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์ซึง่มปีระโยชน์ต่อการพฒันานวตักรรมบรกิาร มดีงันี้ 
 ขีดความสามารถขององคก์าร ไดแ้ก่ 
  1) การกําหนดเป้าหมายเกี่ยวกบันวตักรรมในการให้บรกิารผู้สูงอายุไว้อย่าง
ชดัเจน 

2) การสรา้งวฒันธรรมเอือ้ต่อการสรา้งสรรคค์วามคดิ/ไอเดยีใหม่ๆ เกีย่วกบัการ
ใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ

3) โครงสรา้งการทาํงานเป็นทมีเพือ่พฒันาการบรกิารผูส้งูอาย ุ
4) ความมุ่งมัน่ การดําเนินการพฒันาคุณภาพ และการปรบัปรุงคุณภาพการ

ใหบ้รกิารผูส้งูอายอุยา่งต่อเน่ือง 

ขดีความสามารถ
ทางทรพัยากร

มนุษย ์

ขดีความสามารถ
ทางการตลาด 

ขดีความสามารถ
นวตักรรมบรกิาร 

0.98 

0.99 

การตดิตามการเปลีย่นแปลงของตลาด 

ความผกูพนักบัลกูคา้ 

การสรา้งความเชื่อมโยงกบัพนัธมติร 

ขดีความสามารถ
ขององคก์าร 

การเรยีนรู ้

กระบวนการ 

คุณภาพ 

วธิปีฏบิตัเิพือ่ใหพ้นกังานมสีว่นรว่ม 

วธิปีฏบิตัเิพือ่จงูใจพนกังาน 

วธิปีฏบิตัเิกีย่วกบั KSA ของพนกังาน 
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5) การเกบ็ขอ้มูลเกี่ยวกบัคุณภาพบรกิาร และได้นํามาปรบัปรุงการให้บรกิาร
ผูส้งูอาย ุ

6) การสนบัสนุนทรพัยากรเพือ่พฒันานวตักรรมการบรกิารผูส้งูอายอุยา่งเตม็ที ่
 ขีดความสามารถทางการตลาด ไดแ้ก่ 
  1) การคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกบัตลาดผู้สูงอายุไดก่้อนที่เหตุการณ์
นัน้จะเกดิขึน้จรงิ 

2) ความเขา้ใจในสิง่ทีจ่ะตอ้งตอบสนองการเปลีย่นแปลงของตลาดผูส้งูอาย ุ
3) การตอบสนองความตอ้งการของผูส้งูอายไุดท้นัทว่งท ี
4) การดาํเนินการเชงิรุกเพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูส้งูอาย ุ
5) การนําความคดิเหน็ผูส้งูอายมุาใชป้รบัปรุงการใหบ้รกิาร 
6) การดแูลผูส้งูอายอุยา่งใกลช้ดิ เน่ืองจากเป็นคนสาํคญัของธุรกจิอยา่งแทจ้รงิ 
7) การพฒันาความสมัพนัธก์บัพนัธมติรไดอ้ยา่งเหนียวแน่น 
8) การทาํงานรว่มกบัพนัธมติรเพือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ
9) การระดมทรพัยากรจากพนัธมติรเพือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ

 ขีดความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ 
  1) การคดัเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีทักษะการให้บรกิาร
ผูส้งูอายเุขา้มารว่มงาน 

2) การพฒันาพนกังานใหส้ามารถบรกิารผูส้งูอายไุดต้รงกบัความตอ้งการ 
3) การเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดส้รา้งสรรคส์ิง่ใหมเ่พือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ 
4) การเสรมิสร้างประสบการณ์ทํางานให้กบัพนักงานเพื่อให้สามารถบรกิาร

ผูส้งูอาย ุ     
5) การเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานเด่นๆ ได้เลื่อนขัน้เลื่อน

ตาํแหน่ง 
6) การรกัษาพนักงานที่มคีวามสามารถสูงในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิาร

ผูส้งูอายใุหค้งอยู ่
7) ระบบการจา่ยคา่ตอบแทนยดึผลการปฏบิตังิาน 

 
3. แนวทางการพฒันานวตักรรมบริการสาํหรบัผู้ประกอบการสถานบริการดูแล

ระยะยาวในเขตกรงุเทพมหานคร 
แนวทางการพฒันานวตักรรมบรกิารสําหรบัผู้ประกอบการสถานบรกิารดูแลระยาวใน

เขตกรุงเทพมหานคร ทีไ่ดเ้สนอไว ้ไดแ้ก่ 
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  3.1 แนวทางการให้บริการผู้สูงอายุของสถานบริการดูแลระยะยาว ควรมี
ลกัษณะเป็นการให้บรกิารในลกัษณะการดูแลแบบองค์รวม หรอืที่เรยีกว่า holistic care ซึ่งให้
ความสําคญักบัชวีติของผูสู้งอายุในทุกมติ ิมุ่งเน้นการดูแลที่ครอบคลุมมากกว่าความเจบ็ป่วย
หรือความต้องการด้านสุขภาพกาย การดูแลแบบองค์รวมนัน้พิจารณาความต้องการของ
ผู้สูงอายุในแง่ความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการด้านจติใจ และความต้องการด้านจติ
วญิญาณการมตีวัตนในสงัคมอยา่งสมดุล 

3.2 การยกระดบัขดีความสามารถองคก์าร ขดีความสามารถทางการตลาด และ
ขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์ 

สถานบริการดูแลระยะยาวควรกําหนดเป้าหมายเกี่ยวกับนวตักรรมในการ
ใหบ้รกิารผูส้งูอายุทีช่ดัเจน โดยควรไดม้กีารระบุตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของเป้าหมายไวพ้รอ้มดว้ย 
และคอยตดิตามผลการดําเนินงาน ควรไดส้่งเสรมิใหพ้นักงานไดเ้รยีนรู ้ปรบัปรุงวธิกีารทํางาน 
และควรสนับสนุนให้พนักงานได้ทดลองกระทําสิง่ใหม่ๆ เพื่อให้การให้บรกิารผู้สูงอายุดขีึ้นอยู่
เสมอ จดัตัง้กลุ่มคุณภาพ (QC) เพือ่พฒันาคุณภาพของการใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุและนําเทคโนโลยี
ในการทํางานเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกบัการให้บรกิารผู้สูงอายุเพื่อเสรมิสร้างขดี
ความสามารถขององคก์าร 

สําหรบัการเสรมิสรา้งขดีความสามารถทางการตลาดนัน้ควรได้ทําการตดิตาม
แนวโน้มทางการตลาดเกี่ยวกบัผู้สูงอายุ และวเิคราะห์โอกาส หรอืคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ 
เกี่ยวกบัตลาดผู้สูงอายุ เพื่อที่จะได้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
ส่วนการยกระดบัขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์ควรทําการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
พนักงาน โดยพจิารณาถึงผลการปฏิบตัิงานที่เชื่อมโยงกบัการให้บรกิารผู้สูงอายุ การพฒันา
ระบบที่จะทําให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กนัเพื่อการให้บรกิารผู้สูงอายุ รวมทัง้การจ่าย
ค่าตอบแทนทัง้ทีอ่ยู่ในรปูของตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ ซึง่แปรเปลีย่นไปตามผลการปฏบิตังิานใน
เรือ่งการใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ
 
อภิปรายผลการวิจยั 

 
1. การให้บริการผูส้งูอายแุบบองคร์วมเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัเป็นอย่างย่ิงของ 
    สถานบริการดแูลระยะยาว 
จากผลการวจิยัที่พบว่า การให้บรกิารผู้สูงอายุที่ครอบคลุมด้านร่างกาย จติใจ สงัคม 

และเศรษฐกจิเป็นสิง่ทีส่ถานบรกิารดูแลระยะยาวใหค้วามสําคญัเป็นอย่างมาก โดยแต่ละสถาน
บรกิารต่างมลีกัษณะบรกิาร หรอืกจิกรรมทีห่ลากหลาย คอยใหบ้รกิารผูส้งูอายุ ตวัอย่างทีเ่รยีก
ไดว้่าเป็นนวตักรรมบรกิาร เช่น การพฒันาศูนยด์ูแลผูสู้งอายุอลัไซเมอรข์องโรงพยาบาลกลว้ย



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

97 
 

น้ําไท 2 การนําธาราบําบัด ดนตรีบําบัด สตัว์เลี้ยงบําบัด ของสถานบริบาลต่างๆ รวมทัง้
โรงเรยีนผูส้งูอายุ ของศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุบา้นบางแค เป็นตน้ นวตักรรม
บรกิารเหล่าน้ีมขีึน้เพือ่ชว่ยเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติของผูส้งูอาย ุเป็นไปตามแนวคดิการดแูลแบบ
องค์รวม และเป็นไปตามแนวคิดการเสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุของ
นายแพทยบ์รรลุ ศริพิานิช ผูเ้ชีย่วชาญดา้นผูส้งูอายุของประเทศ ผลการวจิยัครัง้น้ีสอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของสุพชิชา เอกระ (2559: 118-119) ที่สะท้อนใหเ้หน็ว่า การใหบ้รกิารผูสู้งอายุนัน้
ควรครอบคลุมทุกๆ มติขิองผูส้งูอายุ เน่ืองจากผูส้งูอายุสว่นใหญ่ลว้นมปัีญหาทางดา้นเศรษฐกจิ 
ปัญหาดา้นรา่งกาย ปัญหาดา้นสงัคม และปัญหาดา้นจติใจ  
 รูปแบบการให้บรกิารผูสู้งอายุนัน้ไม่ได้มขีึน้เพื่อแก้ปัญหา รกัษา หรอืฟ้ืนฟู แต่ยงัเป็น
บรกิารทีช่่วยป้องกนัไม่ใหเ้กดิปัญหาซ้ําดว้ย ผลการวจิยัน้ีเป็นไปในทํานองเดยีวกนักบั ผลงาน
ของสํานักงานส่งเสรมิและสนับสนุนวชิาการ 1-12 (2556: 12) ที่สะท้อนใหเ้หน็ว่า ผูสู้งอายุนัน้
ความตอ้งการบํารุงรกัษาร่างกายและการออกกําลงักายทีส่มํ่าเสมอ ตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัทีส่ะอาด 
อากาศดี และสิง่แวดล้อมดี ต้องการมผีู้ดูแลช่วยเหลือและให้การพยาบาลอย่างใกล้ชิด และ
ต้องการเตรยีมความพร้อม หาแนวทางป้องกนัโรคต่างๆ เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แขง็แรง บรกิารของสถานบรกิารดูแลระยะยาวที่มขีึ้นจงึตอบสนองความต้องการของ
ผูส้งูอายไุด ้
 

2. นวตักรรมบริการเกิดขึน้จากการเสริมสร้างขีดความสามารถขององคก์าร  
    ขีดความสามารถทางการตลาด และขีดความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์
จากผลการวิจยัที่พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขีดความสามารถ

นวตักรรมบรกิารยนืยนัใหเ้หน็ว่าโมเดลมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ดมีาก 
สะท้อนให้เหน็ว่าขดีความสามารถความสามารถขององค์การ ขดีความสามารถทางการตลาด 
และขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบที่สําคญัของการพฒันานวตักรรม
บรกิารของสถานบรกิารดูแลระยะยาว ขอ้คน้พบนี้เป็นไปตามแนวคดิของ den Hertog (2000: 
495)  ในการพฒันานวตักรรมบรกิารจะต้องให้ความสําคญักบัองค์ประกอบทัง้ 3 เน่ืองจาก
องคป์ระกอบเหล่านี้จะมสีว่นสาํคญัในการเสนอคุณค่าใหม่ๆ  ของบรกิาร ซึง่เกดิจากการปรบัปรุง
กระบวนการให้บริการเดิมสู่รูปแบบใหม่ ตามแนวทางขีดความสามารถองค์การ และเป็น
นวตักรรมบรกิารที่เกดิขึน้ได้ในทุกพืน้ทีท่ี่มกีารสื่อสารระหว่างผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิาร ตาม
แนวทางขดีความสามารถทางการตลาด รวมทัง้ เป็นนวตักรรมบรกิารทีช่่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
กระบวนการบรกิาร หรอืการปฏบิตังิานต่างๆ ใหส้าํเรจ็ ตามแนวขดีความสามารถทางทรพัยากร
มนุษย ์ 

การใหบ้รกิารทีห่ลากหลายของสถานบรกิารดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานครนัน้มี
ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ โดยมองว่า “เป็นคนสําคญั” คือจุดเริม่ต้นของ
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นวตักรรมบรกิาร ดงัที่มาโคโตะ ยูซูอิ (Makoto Usui) ในหนังสอืชื่อ Zukai seven-eleven ryu 
service innovation no joken ซึง่ไดม้กีารกล่าวถงึ แนวคดิห่วงโซ่กาํไร (service profit chain) ที่
มมีุมมองว่า “ไม่มคีวามพงึพอใจของพนักงาน ไม่มคีวามพงึพอใจของลูกค้า” มาโคโตะ ยูซูอ ิ
กล่าวไว้ว่า ความสําเร็จในการสรรสร้างนวตักรรมบรกิารเกิดขึ้นจากการขยายขอบเขตของ
บรกิาร ธุรกจิจะขยายขอบเขตการบรกิารไดม้ากน้อยเพยีงใดเกดิจากจากการพจิารณาประเภท
ของบรกิาร โครงสรา้ง และหน้าทีต่่างๆ ทีส่มัพนัธแ์ละสนบัสนุนซึง่กนั ซึง่กค็อื ขดีความสามารถ
ทางขององคก์าร ขดีความสามารถทางการตลาด และขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษยท์ีม่ ี
ส่วนช่วยกันเสรมิสร้างขีดความสามารถนวตักรรมบรกิาร โดยที่ผลการศึกษาแนวทางการ
ยกระดับขีดความสามารถขององค์การ สามารถทําให้สรุปให้เห็นภาพความเชื่อมโยงของ
องคป์ระกอบต่างๆ ในการยกระดบัขดีความสามารถองคก์ารเพื่อขบัเคลื่อนนวตักรรม ดงัแสดง
ในภาพที ่5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.2 ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบในการยกระดบัขดีความสามารถขององคก์าร 

 
ดงัภาพที่ 5.2 คุณภาพบรกิารผู้สูงอายุถือเป็นกลไกที่จะเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ 

ของการยกระดบัขดีความสามารถขององคก์าร สถานบรกิารดแูลระยะยาวจงึจาํเป็นตอ้งมคีวาม
มุ่งมัน่ และดําเนินการพฒันาคุณภาพ และการปรบัปรุงคุณภาพการให้บรกิารผู้สูงอายุอย่าง
ต่อเน่ือง โดยสามารถนําแนวคดิการประเมนิคุณภาพบรกิาร SERVQUAL มาเป็นกรอบและ

วฒันธรรมการเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการสรา้งนวตักรรม 

คุณภาพบรกิาร
ผูส้งูอาย ุ

โครงสรา้งการทาํงาน ทรพัยากร เทคโนโลย ี

SERVQUAL 

นวตักรรมบรกิาร 
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เป้าหมายของการดําเนินงานด้านคุณภาพในการให้บรกิารเพื่อมุ่งสู่นวตักรรมบรกิาร (Hu & 
Huang, 2011; 36; Zhao & Benedetto, 2013: 1098; Paul, Mittal, & Srivastav, 2016: 616) 

สถานบรกิารทําการเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพบรกิารเพื่อนํามาปรบัปรุงการใหบ้รหิาร
ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ซึ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพบริการนัน้ต้องอาศัยการ
เสรมิสรา้งวฒันธรรมที่เอื้อต่อความคดิ/ไอเดยีใหม่ๆ เกี่ยวกบัการให้บรกิารผู้สูงอายุ พนักงาน
จําเป็นต้องเป็นผู้ที่เรยีนรู้และปรบัปรุงวธิีการทํางาน ทดลองกระทําสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้บรกิาร
ผูสู้งอายุดขีึน้อยู่เสมอ ฝ่ายบรหิารต้องมกีารกําหนดเป้าหมายเกี่ยวกบันวตักรรมที่ชดัเจน และ
มอบอํานาจใหพ้นักงานตดัสนิใจเกี่ยวกบัการใหบ้รกิารผูสู้งอายุ ขอ้คน้พบดงักล่าวนี้สอดคลอ้ง
กบัผลงานของ Storey et al. (2016: 527) Chang, Liao, & Wu (2017: 471) นิรุษา ศริวิรษิกุล 
(2560: 85) รวมทัง้ผลงานของปรชีา คํามาดี และคณะ (2560: 221) ที่แสดงให้เห็นว่าในการ
เสรมิสรา้งวฒันธรรมเพื่อพฒันาและคงความต่อเนื่องของนวตักรรมนัน้ผูบ้รหิารควรตระหนักถงึ
ความสําคญัของการสร้างนวตักรรมตัง้แต่ต้น โดยผู้บรหิารต้อง เปิดรบัความคิดสร้างสรรค ์
สนับสนุนให้พนักงานกล้าคดิกล้าทํา พร้อมจะเรยีนรู้และพฒันาอย่างต่อเน่ือง และสนับสนุน
ทรพัยากรและการจดักระบวนการภายในองคก์ารเพือ่สรา้งบรรยากาศแหง่นวตักรรมอยา่งจรงิจงั 
เช่นในเรื่องการจัดโครงสร้างการทํางานเป็นทีม มีการทํางานข้ามสายงาน และร่วมกัน
ดําเนินงานในลกัษณะสหวทิยาการ ซึ่งจะทําให้เกิดทุนทางสงัคมและการแบ่งปันความรู ้และ
นํามาซึ่งการสรา้งสรรคข์ดีความสามารถดา้นนวตักรรมบรกิารใหก้บัองคก์าร (Tang, Wang, & 
Tang, 2015: 97) 

นอกจากนี้ สถานบริการดูแลระยะยาวยังต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการ
ผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับองค์ประกอบเทคโนโลยีในการให้บริการ (technological 
option) ตามแนวคิดองค์ประกอบนวัตกรรมบริการของ den Hertog (2000: 495) ที่ ให้
ความสาํคญักบัการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  เพือ่สนบัสนุนใหก้ารบรกิารมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ในการยกระดบัขดีความสามารถทางการตลาด สถานบรกิารดูแลระยะยาวควรนําความ
ต้องการของผู้สูงอายุมาออกแบบบริการ โดยการพิจารณาว่าอะไรหรือบริการใดที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ อะไรที่ทําแล้วหรือมีอยู่แล้วในปัจจุบันแต่อาจยังไม่ตอบโจทย์ความ
ต้องการ ต้องมกีารปรบัปรุงใหม่ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีนวตักรรมในแนวการตลาด ที่มองว่าใน
การสรา้งสรรคน์วตักรรม องคก์ารธุรกจิควรใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการของตลาด นําขอ้มลู
เข้ามาใช้ในการปรบัปรุงผลิตภัณฑ์หรอืกระบวนการ (นพดล เหลืองภิรมย์, 2557: 47) หาก
สถานบรกิารดูแลระยะยาวรบัรูถ้งึความต้องการของผูสู้งอายุและสามารถวเิคราะห์ใหเ้หน็ไดว้่า
สถานบรกิารจะตอ้งดําเนินการอะไร คอื จะสง่มอบบรกิารอะไรใหก้บัผูส้งูอายุ สถานบรกิารดูแล
ระยะยาวนัน้จะกลบัมาทบทวนได้ว่าจะต้องใช้ปัจจยันําเขา้อะไรบ้าง ซึ่งควรมองให้ครอบคลุม
งบประมาณ บุคลากร อุปกรณ์หรอืเทคโนโลย ีและอื่นๆ ทีป่รบัเปลีย่นไปตามลกัษณะบรกิาร ซึง่
อาจจําเป็นตอ้งอาศยัทรพัยากรและการทํางานร่วมกนักบัพนัธมติร ความสมัพนัธร์ะหว่างความ
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ตอ้งการของผูส้งูอายุ บรกิารทีจ่ะส่งมอบ และปัจจยันําเขา้เพื่อยกระดบันวตักรรมทางการตลาด 
ดงักล่าวน้ีสามารถสรุปใหเ้หน็ไดด้งัภาพที ่5.3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความตอ้งการของผูส้งูอาย ุนวตักรรมบรกิาร และปัจจยันําเขา้ 

    เพือ่ยกระดบันวตักรรมทางการตลาด 
 
ความสมัพนัธ์ระหว่างความต้องการของผู้สูงอายุ นวตักรรมบรกิาร และปัจจยันําเขา้    

เพือ่ยกระดบันวตักรรมทางการตลาดดงักล่าวนี้เป็นไปตามตวัแบบกระบวนการบรหิารนวตักรรม
ทีไ่ดเ้สนอไวว้่า การบรหิารนวตักรรมประกอบดว้ยกระบวนการทีส่ามารถแบ่งออกเป็น 4 ระยะ 
ได้แก่ ระยะค้นหา ระยะคดัเลอืก ระยะการนําไปปฏบิตั ิและระยะดกัจบั (ดวงกมล วลิาวรรณ, 
2554: 1-16) โดยที่ระยะค้นหานัน้เกี่ยวข้องกบัการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจบรกิาร
ผูส้งูอายุ โดยการพจิารณาแนวโน้มต่างๆ ทัง้เทคโนโลย ีและคู่แขง่ และโดยเฉพาะในเรื่องความ
ตอ้งการของตลาด นําแนวโน้มต่างๆ มาคดัเลอืกสิง่ทีจ่ะตอ้งทํา หรอืในทีน่ี้คอื บรกิารต่างๆ ของ
สถานบรกิารดแูลระยะยาวทีจ่ะจดัใหก้บัผูส้งูอายุนัน่เอง จากนัน้ระยะการนําไปปฏบิตัจิะเป็นการ
ออกแบบบรกิารใหม่ กระบวนการทํางานใหม่ๆ และกระบวนการส่งมอบบรกิารใหก้บัผูสู้งอาย ุ
โดยพจิารณาความเป็นไปไดท้ัง้ในเรือ่งของเทคโนโลย ีความรู ้และทรพัยากรอื่นๆ  

นอกจากน้ี ความสมัพนัธด์งักล่าวยงัเป็นไปตามแบบจาํลอง SIPOC (suppliers, inputs, 
process, output and customers model) ที่ให้ความสําคัญกับกระบวนการทํางานในภาพ
ใหญ่ และมกัถูกนํามาใช้ในการปรบัปรุงกระบวนการทํางานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า (Mishra & Sharma, 2014: 522) แบบจําลองนี้มุ่งเน้นการออกแบบกระบวนการใหม่ที่
เริม่ตน้จากความตอ้งการของลูกคา้ยอ้นไปยงัผูส้ง่มอบวา่ตอ้งทาํอะไร และนําปัจจยั (ทรพ้ยากร) 
เขา้มาใชใ้นกระบวนการสง่มอบบรกิารตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ โดยมกีารใชข้อ้มลูและ
การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทัง้หมดในกระบวนการ แบบจําลองดังกล่าวนี้ย ังได้
นํามาใช้เพื่อปรบักระบวนการทํางานของธุรกิจให้สามารถสรรสร้างนวตักรรม (Maier et al., 
2017: 302) ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และการรบัมอืกบัสภาพแวดลอ้มทางการตลาดที่

 

ความตอ้งการ
ของผูส้งูอาย ุ

บรกิารผูส้งูอาย ุ
• สรา้งใหม่ 

• ปรบัปรุงใหม ่

ปัจจยันําเขา้ 
• งบประมาณ�
• บุคลากร �
•�อุปกรณ์ เทคโนโลย ี
• อื่นๆ 

ผูส้งูอาย ุญาต ิแพทย ์ผูเ้ชีย่วชาญ 

ขอ้มลู 

สง่มอบ 

ออกแบบ 

พนัธมติร 

ทาํงานรว่ม 
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มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Yang, 2007: 635; Charlie, 2019: 198) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของงานวจิยัครัง้นี้ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ว่าขอ้มลูทางการตลาด (ความตอ้งการ
ของผู้สูงอายุ) นัน้มีความสําคญัยิ่งในการสร้างขีดความสามารถทางการตลาด ข้อมูลความ
ตอ้งการผูส้งูอายุจะนํามาใชใ้นการระบุบรกิาร และเป็นทีม่าในการออกแบบกระบวนการส่งมอบ
บรกิาร รวมทัง้การพจิารณาปัจจยันําเขา้หรอืทรพัยากรเขา้มาใชใ้นกระบวนการนัน่เอง  

ในเรื่องการทาํงานร่วมกนักบัพนัธมติร และใชท้รพัยากรรว่มกบัพนัธมติรนัน้เป็นไปตาม
แนวคดิในการสรา้งและบรหิารนวตักรรม ตามตวัแบบแรงผลกัดนันวตักรรม (Tidd & Bessant, 
2009; เสน่ห์ จุ้ยโต, 2558: 301; ดวงกมล วิลาวรรณ , 2554: 1-16) โดยเฉพาะแรงผลักจาก
เครอืข่าย (network push) ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากการพึ่งพาทรพัยากรภายนอกองค์การ
โดยการมองหาแนวคดิหรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ แทนทีจ่ะทําการคน้ควา้วจิยัและดําเนินการพฒันา
นวตักรรมของตนเองทุกขัน้ตอน 

สว่นการยกระดบัขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษยน์ัน้สามารถสรุปใหเ้หน็ภาพรวม
ของการยกระดบัขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษยเ์พือ่ขบัเคลื่อนนวตักรรมบรกิารผูส้งูอาย ุ
ดงัแสดงในภาพที ่5.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.4 การดงึดดู การพฒันา และการธาํรงรกัษาทรพัยากรมนุษยเ์พือ่ขบัเคลื่อนนวตักรรม 

    บรกิารผูส้งูอาย ุ
 

 

ดงึดดู 

 

พฒันา 

ธาํรง
รกัษา 

 

นวตักรรม
บรกิารผูส้งูอาย ุ

• สรรหาในสถาบนัการศกึษา 
• คดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัิ
เหมาะสม 

Mindset, DNA 
 

ในเร่ืองบริการ 

• การพฒันาชุมชนนกัปฏบิตั ิ
• การทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน 
• การพฒันางานประจาํสูง่านวจิยั 
• การแบ่งปันความรูผ้า่นเวทหีรอื
วาระต่างๆ 

แลกเปลี่ยน 
 

เรียนรู้ 

• การประเมนิผลการปฏบิตังิานที่
เชือ่มโยงกบัการใหบ้รกิาร 
• คา่ตอบแทนทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและ
ไมเ่ป็นตวัเงนิ 

มุ่งเน้นผลการ
ปฏิบติังาน 
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การยกระดับขีดความสามารถทางทรพัยากรมนุษย์มุ่งเน้นการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานทีม่กีระบวนการคดิ (mindset) ในเรื่องการใหบ้รกิาร มคีวามรู ้และทกัษะทีส่มัพนัธก์บั
การให้บริการผู้สูงอายุ นอกจากน้ี นวตักรรมบรกิารยังสามารถยกระดับได้จากการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย์ ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ รวมทัง้การใช้การ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานมาเป็นกลไกในการยกระดบัความสามารถของพนกังานในเรื่องบรกิาร 
ซึ่งต้องมกีารเชื่อมโยงผลการปฏบิตังิานเขา้กบัการจ่ายค่าตอบแทน คอื มกีารจ่ายค่าตอบแทน
แบบจงูใจ แปรเปลีย่นไปตามผลการปฏบิตังิาน การจดัการทรพัยากรมนุษยท์ัง้ในเรือ่งการดงึดดู 
การพฒันา และการธํารงรกัษาต่างมุ่งสู่การขบัเคลื่อนนวตักรรมบรกิาร ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิ
การเสรมิกันของวิธีปฏิบัติทางทรพัยากรมนุษย์ (complementary HR practices) ช่วยสร้าง
ความเชื่อมโยงของวิธีการต่างๆ ด้านทรพัยากรมนุษย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะ
กลายเป็นพลงัสําคญัในการขบัเคลื่อนนวตักรรม (Laursen & Mahnke, 2001: 1; Hanedaa & 
Itob, 2018: 194) ช่วยสรา้งคุณค่าให้กบัองค์การธุรกิจ เป็นการเสรมิกนัเพื่อขบัเคลื่อนผลการ
ปฏิบตัิงานขององค์การ (Ichniowski & Shaw, 2003: 155; Nasution et al., 2011: 336; Foss 
et al., 2015: 955) 

นอกจากนี้ ผลการวจิยัครัง้น้ียงัสอดคล้องกบัผลงานในต่างประเทศ เช่น ผลงานของ 
den Hertog, Wietze van der Aa, & de Jong (2010: 493) ในบทความเรื่อง Capabilities for 
managing service innovation: towards a conceptual framework ที่ แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า 
ความสามารถทางการตลาด ความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ และความสามารถใน
กระบวนการ และเทคโนโลยนีัน้เป็นกุญแจสาํคญัของการพฒันานวตักรรมใหเ้กดิขึน้ในองคก์าร 
สอดคล้องกับผลงานของวรีรตัน์ ดวงขจร และบุญฑวรรณ วิงวอน (2558: 1) ที่พบว่า การ
จดัการลูกคา้สมัพนัธม์อีทิธพิลทางตรงต่อนวตักรรมบรกิารเป็นอย่างมาก รวมทัง้ผลงานของทศ
พร บุญวชัราภยั วโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์ และขวญัฤดี ตนัตระบณัฑิตย์ (2559: 1242) ที่พบว่า 
นวตักรรมบรกิารโรงแรมบูตกิไทยเป็นกระบวนการออกแบบการบรกิารและความสามารถของ
องคก์าร ในการสรา้งความแปลกใหม่และมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั นวตักรรมบรกิารของโรงแรมบู
ติกไทยเป็นผลลพัธ์และกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของลูกคา้ที่มาใชบ้รกิาร และนวตักรรมบรกิารเกดิขึน้จากการทําใหห้รอื
ใหบ้รกิารรว่มกนัระหวา่งผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิาร  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยที่พบว่า รายการวัดองค์ประกอบขีดความสามารถองค์การ ขีด
ความสามารถทางการตลาด และขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษยน์ัน้สามารถทํานายขดี
ความสามารถนวตักรรมบริการได้ดี ดังนัน้หากสถานบริการดูแลระยะยาวต้องการพัฒนา
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นวตักรรมบรกิารให้เขม้แขง็อย่างต่อเน่ือง สถานบรกิารดูแลระยะยาวควรมกีารดําเนินงานที่
เกีย่วขอ้งกบัรายการวดัดงัผลการวจิยัครัง้นี้ โดยผูว้จิยัขอเสนอแนะเพื่อการเสรมิสรา้งนวตักรรม
บรกิาร และขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัในอนาคต ดงันี้ 

1. การเสรมิสรา้งขดีความสามารถขององค์การเพื่อมุ่งสู่นวตักรรมบรกิาร โดย
เริม่ต้นจากการกําหนดเป้าหมายเกี่ยวกบันวตักรรมในการให้บรกิารผู้สูงอายุไว้อย่างชดัเจน 
จากนัน้จงึใช้โครงสรา้งการทํางานเป็นทมี โดยควรเป็นทมีสหสาขาร่วมกนัพฒันาและส่งมอบ
บรกิาร ซึ่งควรได้มกีารนําขอ้มูลเกี่ยวกบัคุณภาพการให้บรกิารมาวเิคราะห์เพื่อปรบัปรุงการ
ใหบ้รกิารใหม้สีิง่ใหม่ๆ ที่ดกีว่าอย่างต่อเน่ือง ซึ่งในการผลกัดนัขดีความสามารถขององคก์ารน้ี
จาํเป็นตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนทรพัยากรอยา่งเตม็ที ่และสถานบรกิารจาํเป็นตอ้งสรา้งวฒันธรรม
ทีเ่อื้อต่อการสรา้งสรรคค์วามคดิ/ไอเดยีใหม่ๆ เกีย่วกบัการใหบ้รกิารผูส้งูอายุใหเ้กดิขึน้ในสถาน
บรกิาร 
  2. มุ่งเน้นขดีความสามารถทางการตลาดเพื่อสรา้งสรรนวตักรรมบรกิาร โดย
ผู้บรหิารและพนักงานจําเป็นต้องคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกบัตลาดผู้สูงอายุ มคีวาม
ความเขา้ใจว่าสถานบรกิารของตนเองจะต้องตอบสนองการเปลีย่นแปลงของตลาดผูสู้งอายุได้
อย่างไร และตอ้งดําเนินการเชงิรุกเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูส้งูอายุไดอ้ย่าง
ทนัท่วงที นอกจากน้ี สถานประกอบการควรได้นําความคิดเห็นของผู้สูงอายุมาปรบัใช้เพื่อ
ปรบัเปลี่ยนสู่นวตักรรมบรกิาร รวมทัง้การพฒันาความสมัพนัธ์กับพนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น 
สมาคมวชิาชพี โรงเรยีนผูผ้ลติผูดู้แลผูส้งูอายุ และหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อสรา้งความ
รว่มมอื และประโยชน์ในการระดมทรพัยากรจากพนัธมติรเพือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ
  3. การเพิ่มพูนขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษย์เพื่อผลกัดนันวตักรรม
บรกิาร นวตักรรมเกดิขึน้จากพนักงานทีเ่ก่ง มคีวามรู ้ทกัษะในใหบ้รกิารผูส้งูอายุ สถานบรกิาร
ผู้สูงอายุจึงต้องมีการคัดเลือกพนักงานอย่างเข้มข้น มีการวางแผนพัฒนาพนักงาน และ
ดาํเนินการพฒันาใหพ้นกังานบรกิารผูส้งูอายุไดต้รงกบัความตอ้งการ ดงันัน้สถานบรกิารจงึควร
นําแนวคดิสมรรถนะ (competency) เขา้มาใช้ในการดําเนินงานด้านทรพัยากรมนุษย์ กําหนด
รายการสมรรถนะที่เกี่ยวขอ้งกบันวตัรรมบรกิารและเชื่อมโยงสู่ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ 
และคุณลกัษณะของพนักงานทีจ่ําเป็น เพื่อเป็นกรอบในการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ทัง้ในส่วน
ของการสรรหาคัดเลือก การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
นอกจากน้ี ในการเพิ่มพูนขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ควรได้มีการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทาํงานใหก้บัพนกังานเพือ่ใหส้ามารถบรกิารผูส้งูอาย ุ รวมทัง้การรกัษาพนกังานไว้
ใหค้งอยู่กบัสถานบรกิาร โดยการเปิดโอกาสใหพ้นกังานทีม่ผีลการปฏบิตังิานเด่นๆ ไดเ้ลื่อนขัน้
เลื่อนตาํแหน่ง และพฒันาระบบการจา่ยค่าตอบแทนยดึผลการปฏบิตังิาน เพือ่ช่วยใหพ้นกังานมี
ความผกูพนั ลดการลาออก คงอยูช่ว่ยขบัเคลื่อนนวตักรรมบรกิารผูส้งูอายอุยา่งต่อเน่ือง 
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  4. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต ควรได้มีการวิจัยเพื่อประเมิน
ประสทิธผิลของการใหบ้รกิารผูส้งูอายุว่ามมีากน้อยเพยีงใด ทัง้ในมุมมองทางการเงนิ ความพงึ
พอใจของผูสู้งอายุ สุขภาพที่ดขีึน้ของผูสู้งอายุ และมุมมองของพนักงาน นอกจากน้ี ควรไดท้ํา
การวจิยัเพื่อแสดงให้เห็นว่า กระบวนการในการส่งมอบบรกิารนัน้มีประสทิธิภาพหรอืไม่ มี
ปัญหา อุปสรรคใดบา้ง เพื่อที่จะไดว้เิคราะห์ใหท้ราบถงึสาเหตุของปัญหา นําไปสู่การปรบัปรุง
กระบวนการ ซึง่อาจก่อใหเ้กดินวตักรรมใหมต่่อเน่ืองขึน้ไดอ้กี 

 




