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บทคัดยอ่    
 การวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการให้บริการผูสู้งอายุ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
และพัฒนาการให้บริการผู้สูงอายุของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร กองการกฬีา สังกัดส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า การให้บริการผู้สูงอายุของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร 
เน้นการให้บริการผู้สูงอายุอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ มีข้ันตอนการปฏิบัติงานง่ายไม่ซับซ้อน 
และมีการวางแผนการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมให้บริการด้านการออกก าลังกายเพ่ือเสริมสรา้ง
ความแข็งแรง บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมสันทนาการ และจัดเจ้าหน้าท่ีค่อยให้ค าแนะน าการ
ออกก าลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุ มีการให้บริการแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
โดยการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ กิจกรรมงานประดิษฐ์เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เปิดโอกาส
ให้ผู้สูงอายุท ากิจกรรมร่วมกันในรูปของชมรม และจัดพ้ืนที่ “มุมลายคราม”เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ พบว่าอาคารสถานที่ ห้องกิจกรรมไม่เหมาะสมในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ 
เน่ืองจากกิจกรรมการออกก าลังกาย ส่วนใหญ่จัดอยู่ในอาคารและไม่มีลิฟท์บริการ ผู้สูงอายุจะต้องเดินข้ึนบันได 
มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และสถานที่ต้ังของศูนย์กีฬาจะต้ังอยู่ในพ้ืนที่ไกลจากชุมชน ไม่มีรถสาธารณะบริการ
ท าให้ไม่สะดวกเดินทางมาใช้บริการ บุคลากรไม่เพียงพอขาดความรู้ความสามารถและจิตวิทยาในการให้บริการผู้สูงอายุ 
รวมถึงการประสานระหว่างหน่วยงานไม่ชัดเจนและต่อเน่ือง เกี่ยวกับข้อมูลความต้องการของผู้สูงอายุเพ่ือจัดกิจกรรม
บริการแก่ผู้สูงอายุได้ต้องกับความต้องการ ขาดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับผู้สงูอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุรับทราบ
ข้อมูลของศูนย์กีฬาได้อย่างทั่วถึง 
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 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การให้บริการผู้สูงอายุของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร กองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
  ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรที่ส าคัญ คือ การเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ เริ่มต้ังแต่
ปีพ.ศ. 2548 และคาดว่าในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผูสู้งอายุระดับสมบรูณ์ ซึ่งหมายถึงสังคมที่มี
ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วท าให้เกิดผลกระทบตามมา
อย่างแน่นอน คือปัญหาสุขภาพ ปัญหาค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาล ภาวะพ่ึงพาของผู้สูงอายุ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
อันจะน ามาสู่ปัญหาสังคม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว รัฐบาลจึงเล็งเหน็
ความส าคัญของสภาพการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงอายุ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่  
4 ธันวาคม 2561 เห็นชอบในหลักการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุเพ่ือขับเคลื่อน
มาตรการฯ อย่างเป็นระบบ สร้างการบรูณาการการท างานด้านผู้สูงอายุทั้งประเทศ ทั้งระดับนโยบายหน่วยงานและพ้ืนที่ 
รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ เพ่ือสังคมไทยให้เป็นสังคมสูงอายุทีม่ี
ประสิทธิภาพ ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันและเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 สภาวการณ์ในปัจจุบันในประเทศไทย ภายใต้แผนปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ ได้มีการปรับปรงุระบบ
การบริหารงานราชการให้มคีวามทันสมัย เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ เห็นได้จาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 71 กล่าวว่า “รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
อันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนา  
การสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งพัฒนาการกีฬาให้ไป  
สู่ความเป็นเลิศ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน” 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รัฐบาลมีนโยบายในการสร้าง
ความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเร่งสร้างสงัคมที่มคีุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ 
ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในระยะยาว 
ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคง มั่งคัง่ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสิ่งส าคัญที่ประเทศจะต้องมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน 
โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพ่ือผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างต่อเน่ือง และสอดรับกับการ
ปฏิรูปประเทศที่มุง่สูค่วาม “มั่นคง มั่งคัง่ และย่ังยืน” ในอนาคต  

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 มาตรา 71 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ส่งผลให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินนโยบายและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้
คนไทยมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวข้ึน มีความรู้และทักษะในการป้องกันและดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุเป็นวัยที่
ต้องดูแลในทุกด้านเพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี ซึ่งในปัจจุบันพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพที่เป็น
ผลมาจากการเสื่อมถอยของร่างกาย ได้แก่โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด
หัวใจ โรคกระดูก กล้ามเน้ือสมองเสื่อม นอนไม่หลับ และโรคซึมเศร้า ซึง่เป็นภาระของครอบครัวในการดูแลและใช้
งบประมาณของรัฐบาลที่ต้องใช้จ่ายในการดูแลรักษา การส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ และการจัด
ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงมคีวามจ าเป็นอย่างย่ิงในการสร้างสุขภาพที่ดี 
เพ่ือป้องกันและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจดี สามารถดูแล
ตนเองได้ไม่เป็นภาระต่อสังคม และด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  



3 

 

ดังน้ันกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานของรัฐทีม่ีบทบาทหน้าที่การรับผิดชอบและการให้บริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนใน
ประเทศได้ออกก าลังกาย เพราะต้องการให้ประชาชนมีสขุภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ จึงก าหนดแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลังกายของชาวกรุงเทพ ฯ พัฒนา
บริการและจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้มีความหลากหลาย และตรงความต้องการพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านกีฬาและนันทนาการให้มีประสิทธิภาพ ท าให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ จากการรบับริการในสถาน
บริการด้านการกีฬาและนันทนาการ ซึ่งส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยกองการกีฬา เป็นหน่วยงานหลัก
มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการจัดกิจกรรมสง่เสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้รับบริการของ
ศูนย์กีฬาในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพ่ือลดความเสี่ยงจากโรคภัยต่าง ๆ และสามารถ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข ซึ่งปัจจุบันกิจกรรมการให้บริการของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เน้น
บริการกิจกรรมกีฬาส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน การให้บริการส าหรับผู้สูงอายุยังขาดความหลากหลาย 
และไม่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุเท่าท่ีควร จึงไม่สอดคล้องกับสงัคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน 
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษา การให้บริการผู้สูงอายุของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการให้บรกิาร 
ตลอดถึงแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการให้บริการผู้สูงอายุ  เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางการให้บริการผู้สูงอายุ
ของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร กองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร ต่อไป 
  
วิธีด าเนนิการวิจัย 
 
       การวิจัยครั้งน้ีใชรู้ปแบบการวิจัยเอกสาร  (Documentary research) โดยวิจัยจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การให้บริการผู้สูงอายุของศูนย์กีฬากรงุเทพมหานคร และการวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview 
or Formal interview) ซึ่งใช้วิธีการเก็บข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 15 คน โดยผู้วิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล และการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็น
ตามแต่ละประเด็น แล้วน ามาหาข้อสรุปอย่างมีระบบ มีเหตุและผลอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี หลังจากน้ัน น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบพรรณนา เพ่ืออธิบายผลการวิจัยตามความเป็นจริง  

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
       ผลการวิจัย 
      ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
           รูปแบบการให้บริการผู้สงูอายุของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร กองการกีฬา สงักัดส านักวัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร การให้บริการผู้สูงอายุของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร เน้นการให้บริการผู้สงูอายุ
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ มีข้ันตอนการปฏิบัติงานง่ายไม่ซับซ้อน และมีการวางแผน 
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมใหบ้ริการด้านการออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรง 



4 

 

บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมสันทนาการ และจัดเจ้าหน้าท่ีค่อยให้ค าแนะน าการออกก าลังกาย
อย่างถูกต้องเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุ มกีารให้บริการแบบบรูณาการระหว่างหน่วยงาน โดยการจัด
กิจกรรมการตรวจสุขภาพ กิจกรรมงานประดิษฐ์เพ่ือให้ผูสู้งอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ
ท ากิจกรรมร่วมกันในรูปของชมรม และจัดพ้ืนที่ “มุมลายคราม”เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
จากการสัมภาษณ์ นายคณิต พลชาลี ต าแหน่ง นักพัฒนาการกีฬาช านาญการ หัวหน้าศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
ได้แสดงความคิดเห็นว่า “...รูปแบบการให้บริการผูสู้งอายุของศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 1) การสมัคร
สมาชิกของศูนย์กีฬา โดยใช้บัตรประชาชนตัวจริง อัตราค่าสมัครรายปี 40.-บาท และใช้บริการได้ทุกกิจกรรม ต้ังแต่เวลา 
05.00 - 21.00 น. 2) การจัด “มุมลายคราม” เพ่ือให้ผู้สูงอายุพูดคุยพบปะสังสรรค์กัน 3) การตรวจคัดกรองโรคให้กับ
ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการศูนย์กีฬาทุก 3 เดือน ของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร...”  
 ปัญหาอุปสรรคในการให้บริการผู้สูงอายุของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร พบว่าอาคารสถานที่ ห้องกิจกรรม 
ไม่เหมาะสมในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ เน่ืองจากกิจกรรมการออกก าลังกาย ส่วนใหญ่จัดอยู่ในอาคารและไม่มีลิฟท์
บริการ ผู้สูงอายุจะต้องเดินข้ึนบันได มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และสถานที่ต้ังของศูนย์กีฬาจะต้ังอยู่ในพ้ืนที่
ไกลจากชุมชน ไม่มีรถสาธารณะบริการท าให้ไม่สะดวกเดินทางมาใช้บริการ บคุลากรไม่เพียงพอขาดความรู้ความสามารถ
และจิตวิทยาในการให้บริการผูสู้งอายุ รวมถึงการประสานระหว่างหน่วยงานไม่ชัดเจนและต่อเน่ือง เกี่ยวกับข้อมูลความ
ต้องการของผู้สูงอายุเพ่ือจัดกิจกรรมบริการแก่ผู้สูงอายุได้ต้องกับความต้องการ ขาดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมใหก้ับ
ผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุรับทราบข้อมูลของศูนย์กีฬาได้อย่างทั่วถึง จากการสัมภาษณ์ นายพยุง สัมมารัตน์ ต าแหน่ง 
นักพัฒนาการกีฬาช านาญการ หัวหน้าศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า “...1) สถานที่จัดกิจกรรม
ให้แก่ผู้สูงอายุไม่เหมาะสมเพราะเป็นอาคารสูงผู้สูงอายุต้องเดินข้ึนบันไดอาจเกิดอุบัติเหตุได้ 2) ขาดบุคลากรที่สามารถ
ให้ความรู้ผู้สูงอายุในการออกก าลังกาย 3) ขาดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถรับรู้ข่าวสาร
กิจกรรมการให้บริการของศูนย์กีฬา...”  

 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการให้บริการผูสู้งอายุของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ควรขอจัดสรร
งบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับผูสู้งอายุ จัดพ้ืนที่ให้บริการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ชั้นลา่ง 
ห้องน้ า ห้องสุขา มีทางลาด และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับผู้สูงอายุที่มาใช้บริการของศูนย์กีฬา จัดกิจกรรมที่
ผู้สูงอายุต้องการตามศักยภาพของศูนย์กีฬาแต่ละพ้ืนที่ ควรจัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและจัดเจ้าหน้าที่ 
และจัดลงพ้ืนที่ให้ความรู้แก่ผู้สงูในชุมชนใกล้เคียง เพ่ือใหค้วามรู้และสาธิตการออกก าลังกายแก่ผู้สูงอายุที่ไม่สะดวก
เดินทางมาใช้บริการศูนย์กีฬาสามารถออกก าลังกายเองที่บ้านได้ ปรับปรุงการท างานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง
ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับส านักอนามัยและฝ่ายพัฒนาชุมชนของแต่ละส านักงานเขต ให้มีความ
ชัดเจนและต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมทุกด้านเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพ่ิมการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น เฟสบุ๊ค เว็บไซด์ แอปพลิเคชั่น เพ่ือให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการได้ง่าย จากการสัมภาษณ์ นายธีรชัย บุญศรี 
ต าแหน่ง นักพัฒนาการกีฬาช านาญการ หัวหน้าศูนย์กีฬามิตรไมตรี ได้แสดงความคิดเห็นว่า “...1) เพ่ิมบริการสันทนา
การและการท่องเที่ยวในชมรมผู้สูงอายุเพ่ือให้เกิดการให้บริการ ในรูปแบบใหม่ และสามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มวัย 2) จัดหา
บุคลากรที่มีทักษะในการดูแลด้านการส่งเสริมสุขภาพแกผู่้สูงอายุโดยตรง หรือจัดส่งบคุลากรในหน่วยงานเข้ารับการ
อบรมทักษะในการดูแลบริการผู้สูงอายุ เพ่ิมความเชื่อมั่นให้กับผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการ 3) เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์
ให้มากข้ึนและเข้าถึงผู้สูงอายุในทุกพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร 4) บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายใยการให้บริการ 5) เพ่ิมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่เป็นที่นิยมแก่ผู้สูงอายุในปัจจุบัน...)  
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 การอภปิรายผล 
       จากผลการวิจัยที่พบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
 รูปแบบการให้บริการผู้สูงอายุของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ฯ 
 1) เน้นการให้บริการผู้สงูอายุอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีรูปแบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ง่ายไม่ซับซ้อน ชัดเจน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้การบริการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของเทพศักด์ิ บุญญรัตนพันธ์ุ (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 115-116) 
กล่าวว่าการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one Stop Service) หมายถึง การน างานที่ให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 
มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือเสร็จในข้ันตอนหรือเสร็จในจุดให้ 
บริการเดียว โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้การบริการมีความรวดเร็วข้ึน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้การบริการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) จัดกิจกรรมให้บริการด้านการออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรง บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางกาย กิจกรรมสันทนาการ จัดเจ้าหน้าท่ีค่อยให้ค าแนะน าการออกก าลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมตรงกับ
ความต้องการของผู้สูงอายุ ได้แก่ แอโรบิคในน้ า โยคะ ลีลาศ ร าไม้พลอง ร้องเพลง ไลน์แดนซ์ เปตอง เดินเพ่ือสุขภาพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรินทร์ เสมามอญ (2556) ได้ท าการศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมนันทนาการ ส าหรับผู้สงูอายุในจังหวัดพระนครศรอียุธยาและจังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ 
ที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านโปรแกรมการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านเน้ือหาของหลักสูตร ด้านบุคลากรในการด าเนินการ
จัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุและด้านวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุตามล าดับ 
และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ ควรมีหน่วยงานสนับสนุนอย่างเป็น
รูปธรรมและย่ังยืน การจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุที่จะได้ผลดีมากที่สุดคือ มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและสภาพ
ร่างกายของผู้สูงอายุ รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของผู้สูงอายุหรืออาจเป็นกิจกรรมนันทนาการ
ที่ช่วยสร้างรายได้หรือสร้างอาชีพเสริมไปด้วยจะย่ิงดีมาก และควรเพ่ิมเติมในส่วนของการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้
มาในช่วงของกิจกรรมนันทนาการวรรณกรรม (กิจกรรมการพูดคุย) เน่ืองจากผู้สูงอายุต้องการก าลังใจ ต้องการความรู ้
โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ และผู้สูงอายุต้องการความย่ังยืนในการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรม
ตามความต้องการและเหมาะสมกับสภาพร่างกาย และต้องการให้ขยายชมรมผู้สูงอายุให้มคีรบทุกต าบลเพ่ือความสะดวก
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

  3) จัดบริการแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพ่ือจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ กิจกรรมงานประดิษฐ์เพ่ือ 
ให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับรปูแบบและหลักในการเลือกกิจกรรมทางกายของผูสู้งอายุ 
กิจกรรมทางกาย หรือ Physical Activity หมายถึง การเคลื่อนไหวของร่างกายโดยกล้ามเน้ือและกระดูกที่ท าให้เกิดการ
เผาผลาญพลังงานครอบคลุมการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน และในสายอาชีพ การท ากิจกรรมในเวลาว่าง 
ซึ่งรวมถึงการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา การท ากิจกรรมนันทนาการ การท่องเท่ียว (ข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลก 
ปี พ.ศ. 2553) 
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  1. กิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถท าเป็นกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองที่บ้าน หรือในยามว่างหลังเสร็จ
ภารกิจจากการท างาน ถือเป็นกิจกรรม ได้แก่ งานบ้าน กวาดและถูบ้าน รดน้ าต้นไม้ กวาดใบไม้ เดินข้ึนลงบันได 
เลี้ยงหลาน และการยกสิ่งของ เป็นต้น 
  2. กิจกรรมการเดินทาง โดยวิธีการเดิน ปั่นจักรยาน หรือการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 
ได้แก่ การเดินไปจ่ายตลาดในบริเวณใกล้เคียง การเดินไปท างาน การข่ีจักรยาน หรือการเดินข้ึนลงบันได เป็นต้น 

3. กิจกรรมสันทนาการงานอดิเรก เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดทางร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพจิตใจ
และสมองให้กับผู้สงูอายุ ในช่วงเวลาว่างจากการท างาน บ้านหรือกิจกรรมประจ าวันอื่น ๆ เช่น การร้องเพลง การเต้นร า 
การวาดภาพ การถ่ายรูป การปลูกต้นไม้ เป็นต้น 

4. กิจกรรมในรูปแบบการออกก าลังกายง่ายๆ เช่น ลีลาศ การร าไทเก็ก ร าไม้พลอง 
  5. กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือนักกายภาพ 

  กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย เช่น การตรวจสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การ
ตรวจสอบความต้านทานโรค การให้ความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ การออกก าลังกาย 
เพ่ือสุขภาพ การใช้ยาเบื้องต้น และความรู้เก่ียวกับโรคและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ตลอดจนการให้ความรู้ในการ
อยู่ร่วมกันในครอบครัวของผู้สูงอายุและบุคคลอื่นในสังคม และการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายและจิตใจ เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ 
            4) เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุท ากิจกรรมร่วมกันในรูปของชมรม และจัดพ้ืนที่ “มุมลายคราม”เพ่ือพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ (สุภาวดี พุฒิหน่อย ,2547) การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรม หรือให้ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมเป็นสิ่งหน่ึงซึ่งสามารถที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย 
และใจที่ดี ถ้าบุคคลประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง จะท าให้บคุคลน้ันรับรู้ความสามารถของตนเอง
และส่งผลโดยตรงต่อการนับถือของตนเอง การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมก็เป็นองค์ประกอบหน่ึงที่ท าให้ผู้สูงอายุ
ประสบความส าเร็จในชีวิตเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข   
 กิจกรรมถือว่าเป็นรูปแบบของการกระท าใด ๆ หรืองานต่าง ๆ ที่แต่ละบุคคลสนใจนอกเหนือ จากการท างาน
หรือเพ่ือการด ารงชีวิตประจ าวัน แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี  
  1. กิจกรรมที่ไม่มีรูปแบบ (Informal activity) ได้แก่ การพบปะสังสรรค์กับเพ่ือนหรือญาติมิตร 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับสมาชิกในครอบครัว การช่วยเหลืองานในครอบครัว 

 2. กิจกรรมที่มีรูปแบบ (Formal activity) ได้แก่ การเข้าร่วมในชมรมต่าง ๆ การเป็นอาสาสมัคร
เพ่ือสังคม การเข้ากลุ่มทางศาสนา การเข้ากลุ่มทางการเมือง การทัศนศึกษาและการออกก าลงักายเป็นกลุ่ม 
  3. กิจกรรมเพ่ือการพักผ่อนและงานอดิเรก ( Solitary or leisure and hobby) ได้แก่การท างาน
เบา ๆ ในยามว่าง กิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมนันทนาการ การท าสวนการปรับปรุงตกแต่งบ้าน 

 ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการผู้สูงอายุของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ฯ 
 1) ด้านอาคารสถานที่ ห้องกิจกรรมไม่เหมาะสมในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ เน่ืองจากกิจกรรมการออกก าลังกาย 
ส่วนใหญ่จัดอยู่ในอาคาร เช่น ห้องลีลาศ ห้องโยคะ ห้องฟิตเนส สระว่ายน้ า และไม่มีลิฟท์บริการ ผู้สูงอายุจะต้องเดิน
ข้ึนบันได ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ รวมถึงสถานที่ต้ังของศูนย์กีฬาส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ในพ้ืนที่ไกลจากชุมชน  
ผู้สูงอายุไม่สะดวกเดินทางมาใช้บริการ สอดคล้องกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวว่า 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและการออกแบบที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ร่างกายที่ทรุดโทรมของผู้สูงอายุ เป็นสาเหตุ
ให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่ทางกายภาพ จากที่เคยท าได้ปกติ เป็นท าได้ล าบากข้ึน หรือไม่
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สามารถท าได้เลย หลักการออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือสนองตอบมวลรวมส าหรับผู้สูงอายุและบุคคลทุกวัย จึงเปน็
แนวทางหน่ึงที่ช่วยลดข้อจ ากัดในการใช้อาคารง่ายและมคีวามปลอดภัย ท าให้เกิดความเท่าเทียมกันในการใช้สอย
ของผู้ใช้ทุกวัย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) โดยน าหลักการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกาย
และการออกแบบที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในการท ากิจกรรมได้โดยสะดวกและปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมการท ากิจกรรมได้มากข้ึน 
ให้ผู้สูงอายุสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้โดยตนเอง ซึ่งช่วยลดภาระการพ่ึงพิงสงัคมรอบด้านได้ 
 2) ด้านบุคลากรไม่เพียงพอขาดความรู้ความสามารถ จิตวิทยาในการให้บริการผู้สูงอายุ การประสานระหว่าง
หน่วยงานไม่ชัดเจนและต่อเน่ือง เกี่ยวกับข้อมูลความต้องการของผู้สูงอายุเพ่ือจัดกิจกรรมบริการแก่ผู้สูงอายุได้ตรงกับ
ความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2560) ได้ศึกษาพฤติกรรมความต้องการ 
และความคาดหวังเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ ของประชาชนที่ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์
การกีฬาในสังกัดกรมพลศึกษา จากผลการวิจัยสามารถน าเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมนันทนาการของศูนย์เรียนรู้ ฯ 
ได้ดังน้ี 1) ควรให้มีการอบรมเจ้าหน้าท่ีพลศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ควรมีการสร้าง
เครือข่ายกีฬาในหลายระดับเพ่ือส่งเสริมกีฬาให้เข้าถึงประชาชนมากข้ึน 3) ควรมีการปรับปรงุสิ่งอ านวยความสะดวก 
วัสดุและอุปกรณ์อย่างเร่งด่วน นอกจากน้ีควรรักษาให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
สิ่งอ านวยความสะดวก 4) ควรมีการจัดให้ความรู้ด้านการออกก าลังกายกับประชาชนในพ้ืนที่อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถส่งเสริมสุขภาพของตนได้ 
5) ควรมีการจัดกิจกรรมนันทนาการที่มีรูปแบบหลากหลายตามความสนใจ และให้เจ้าหน้าท่ีพลศึกษาด าเนินการ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการใช้นันทนาการในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม  

3) ด้านการประชาสัมพันธ์ ศูนย์กีฬาขาดการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้กับผู้สงูอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุ
รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั่วถึง สอดคล้องกับการรายงานผลการตรวจราชการเฉพาะพ้ืนที่ ของส านักวัฒนธรรม 
กีฬา และการท่องเที่ยว (ในส่วนของศูนย์บริการ) ตามแผนการตรวจสอบราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 มีข้อเสนอแนะว่าปัญหาผู้มาใช้บริการหนาแน่นในข่วงเช้าและช่วงเย็น 
ควรมีการเพ่ิมกิจกรรมการให้บริการของศูนย์บริการในช่วงระหว่างวัน เพ่ือจูงใจและดึงดูดให้ผู้มาใช้บริการเข้ามาใช้
บริการระหว่างวันมากข้ึน เพ่ือลดปัญหาความหนาแน่นของผู้ใช้บริการในช่วงเช้าและช่วงเย็น โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ผู้ใช้บริการในกลุ่มผู้สงูอายุ เน่ืองจากผู้ใช้บริการในกลุ่มน้ีจะเป็นผู้มาใช้บริการในช่วงกลางวันได้ โดยอาจเพ่ิมกิจกรรม
ในส่วนที่ผู้สูงอายุสนใจ เช่น การเต้นลีลาศ การร้องเพลง การออกก าลังกายในน้ า  และควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์งาน
และกิจกรรมของศูนย์บริการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีหลากหลายเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลและจูงใจให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการเพ่ิมข้ึน และควรส ารวจความพร้อมและก าหนดเป็นเป้าหมายให้ศูนย์บริการ
ในสังกัดเข้าร่วมโครงการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพ่ือให้การให้บริการมีมาตรฐานที่ดีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนต่อไป  
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการให้บริการผู้สูงอายุของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ฯ 
 1) ขอจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มาใชับริการ มีพ้ืนที่
ให้บริการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ชั้นล่าง ห้องน้ า ห้องสุขา มีทางลาด และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มาใช้บริการของศูนย์กีฬา จัดกิจกรรมที่ผู้สูงอายุต้องการตามศักยภาพของศูนย์กีฬาแต่ละพ้ืนที่ 
จัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร และจัดเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ชุมชนใกล้เคียง เพ่ือให้ความรู้และสาธิตการออกก าลังกาย
แก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการศูนย์กีฬา สอดคล้องกับรูปแบบการบริการของศูนย์ราชการสะดวก เป็นบริการ 
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ที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ราชการ โดยอาจจัดต้ังศูนย์ราชการสะดวกข้ึนมาใหม่ หรือพัฒนาการบริการของศูนย์บริการ
ประชาชนที่ทุกหน่วยงานจัดต้ังไว้อยู่แล้ว โดยการเพ่ิมคุณลักษณะของศูนย์ราชการในการให้ประชาชน  ที่ไปขอรับ
บริการจากรัฐได้รบัความสะดวกมากข้ึน ซึ่งคุณลักษณะของศูนย์ราชการสะดวกมีดังน้ี 
  1. เป็นบริการที่ให้ความช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อราชการ 
โดยฉพาะกลุ่มผู้รับบริการที่มาใชค้รัง้แรก 
  2. เป็นบริการที่สนับสนุนให้การติดต่อราชการมีความง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการขอรับบริการ 
เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารของทุกหน่วยงานทั้งที่อยู่ในสังกัดเดียวกันและ/หรือต่างสังกัดได้การประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจ
เกี่ยวกับข้ันตอนการให้บริการ การสร้างแนวปฏิบัติในการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ให้บริการมีจิตสาธารณะ/
จิตบริการ การมีช่องทางการขอรับบริการที่หลากหลาย การมีแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีไม่ยุ่งยากและมากเกินไป เป็นต้น 
  3. เป็นบริการที่สามารถพัฒนาไปสู่การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ณ จุดเดียวได้ 
  4. เป็นการบริการที่สามารถจัดชุดเฉพาะกิจไปในพ้ืนที่ปัญหาได้ 
 ดังน้ัน ภายใต้ศูนย์บริการต่าง ๆ ที่หน่วยงานได้จัดต้ังไว้อยู่เดิม ควรจะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากย่ิงข้ึนเพ่ือให้ครอบคลุมถึงการเป็นศูนย์ราชการสะดวกด้วย กล่าวคืออาจมีการพัฒนาโครงสร้าง ICT การพัฒนา
ช่องทางการติดต่อ โดยมีมุมมองที่ส าคัญของการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 4 ด้าน ดังน้ี 
  1. ด้านสถานที่ ต้องเข้าถึงง่าย และสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน 
  2. ด้านบุคลากร ต้องมีจิตบริการ (Service Mind) การบริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  3. ด้านงานที่ให้บริการ ต้องตอบสนองความต้องการข้ันตอนการขอรับบริการของประชาชน    
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความง่ายต่อเจ้าหน้าท่ีในการให้บริการ 
  4. ด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสมตามภารกิจทุกด้าน ต้องมีมาตรฐานในการบริการประชาชน 

 2) ควรปรับปรุงการท างานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ส านัก
อนามัย และฝ่ายพัฒนาชุมชนของแต่ละส านักงานเขต ให้มีความชัดเจนและด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ด าเนิน
กิจกรรมส าหรับผูสู้งอายุได้อย่างครอบคลุม ด้านการส่งเสริม ฟ้ืนฟู และบ าบัดให้ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร มี
สุขภาพพลานามัยแข็งแรง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับแนวคิดของ เทพศักด์ิ บุญญรัตน
พันธ์ุ (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 115-116) กล่าวว่าการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one Stop 
Service) รูปแบบที่ 1 การน าหลายหน่วยงานมารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน เป็นการน างานข้ันตอนที่ต้อง
ผ่านหลายหน่วยงานมารวมกันไว้ให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน ซึ่งประโยชน์ที่เกิดข้ึน คือ ช่วยลดระยะเวลาของการ
ให้บริการให้น้อยลง กล่าวคือ แทนที่จะมีการส่งต่องานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ ซึ่งต้องใช้เวลาใน
การเดินทางของเอกสารระหว่างหน่วยงานมาก ก็เป็นการน าเจ้าหน้าท่ีของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาท างานอยู่ที่
จุดเดียวกัน เพ่ือให้การส่งต่องานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 3) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค เว็บไซด์ และพัฒนา
เทคโนโลยีโยจัดท า Application ของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถศึกษาและปฏิบัติได้ด้วย
ตนเองที่บ้าน สอดคล้องกับแนวคิดศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เป็น
หน่วย/จุดบริการท าหน้าที่เกี่ยวกับให้ค าแนะน า และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ และ
สร้างความเชื่อมั่น ความประทับใจให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ 
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ข้อเสนอแนะ 
            จากผลการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ควรศึกษานวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุมาประยุกต์ใช้ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์กีฬา
กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 2. ควรท าการศึกษาวิจัยถึงความต้องการบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร  
เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ 
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